
3º GRANDE ENCONTRO 

GES 



TROCA DE EXPERIÊNCIAS 



MAPEAMENTO 



•  Mapa dos Visíveis (recursos facilmente percebidos 
como educativos. Ex. museu, teatro, biblioteca) 

•  Mapa dos Invisíveis (direcionamento de um novo 
olhar - possibilidades pedagógicas inusitadas. Ex. 
praça abandonada, aposentado que transforma-se em 
contador de histórias, oficina mecânica que passa a 
ser um laboratório de física) 

RELEMBRANDO... 



 Mapeamento externo 

- Identificação de características e atrativos da 
comunidade (identificação da origem, 
costumes, tradições, personagens e vocação 
da comunidade) 

- Mapeamento de Locais e de Aliados da 
Aprendizagem (mapa dos visíveis e dos 
invisíveis) 

Mapeamento de potenciais e 
oportunidades 



 Como está o mapeamento de vocês? 

 Já fecharam alguma parceria? 

 Vamos combinar uma meta de parcerias? 

Mapeamento de potenciais e 
oportunidades 



Vendendo um produto 



Estudar Vale a Pena 



A ALMA DO NEGÓCIO: 
PROPAGANDA 

Portfólio 
Um portfólio, portefólio, portifólio (ou ainda 
porta-fólio) é uma lista de trabalhos de um 
profissional ou empresa. O portfólio é uma 
coleção de todo o trabalho em andamento na 
organização relacionado com o alcance dos 
objetivos do negócio. 



Exemplos 



PARA QUEM QUER APRESENTAR 

PANFLETO 

Um folheto, ou panfleto é um meio de 
divulgação de uma ideia ou marca, feito 
de papel e de fácil manuseabilidade. Por 
seu baixo custo é muito utilizado para 
atingir grandes públicos em pouco tempo. 



Exemplos 



PARA QUEM QUER VER 

Cartaz 
Cartaz (também chamado póster ou 
pôster é um suporte, normalmente em 
papel, afixado de forma que seja visível 
em locais públicos. Sua função principal é 
a de divulgar uma informação 
visualmente, mas também tem sido 
apreciada como uma peça de valor 
estético 



Exemplos 



PARA QUEM QUER SE 
APRESENTAR 

CARTA APRESENTAÇÃO 

É um instrumento que permite  você 
apresentar sua escola e suas ideias. 



Exemplos 



PARA QUEM QUER SABER 

Jornal é um meio de comunicação impresso, geralmente um 
produto derivado do conjunto de atividades denominado 
jornalismo. As características principais de um jornal são: o 
uso de “papel de imprensa" - mais barato e de menor 
qualidade que os utilizados por outros materiais impressos; a 
linguagem própria - dentro daquilo que se entende por 
linguagem jornalística; e é um meio de comunicação de 
massas - um bem cultural que é consumido pelas massas. 
Os jornais têm conteúdo genérico, pois publicam notícias e 
opiniões que abrangem os mais diversos interesses sociais. 

JORNAL 



Exemplos 



Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine, mais 
propriamente da aglutinação da última sílaba da 
palavra magazine (revista) com a sílaba inicial de 
fanatic. 
Fanzine é portanto, uma revista editada por um fan (fã, 
em português). Trata-se de uma publicação 
despretensiosa, eventualmente sofisticada no aspecto 
gráfico, dependendo do poder econômico do respectivo 
editor (faneditor). Engloba todo o tipo de temas, 
podendo se apresentar com diferentes linguagens. 

Fanzine 

PARA QUEM QUER 
FAZER ACONTECER 



Exemplos 



Parcerias 

Parceria-‐alvo	   Recurso	  para	  

a	  escola	  

Recurso	  para	  

o	  parceiro	  

Recurso	  de	  

apresentação	  

EVP	  



Prazos e datas 
1)  Entrega do mapeamento: até 15 de setembro; 

2)  Entrega do saldo das parcerias: Até 15 de setembro; 

3)  Entrega das Pesquisas: Até 15 de setembro; 

4)  Entrega dos jingles em formato mp3: Até 15 de setembro 

A entrega dos materiais pode ser feito diretamente para a 
supervisora ou via e-mail 



Avaliação do 
encontro 



Uai, sô!  

Até a próxima! 

Que venha o arraiar! 


