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 INTRODUÇÃO 

 

O rompimento da Barragem de Fundão (RBF), de responsabilidade da mineradora 

Samarco S.A, ocorrido em 05 de novembro de 2015, em Mariana/MG, causou danos 

socioambientais e humanos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce, em Minas Gerais 

(MG) e Espírito Santo (ES). Foi considerado pelo IBAMA (2015) o maior desastre 

ambiental já ocorrido no Brasil. Desalojou moradores de três comunidades campesinas 

que foram soterradas pelos rejeitos de minério de ferro - Bento Rodrigues e Paracatu de 

Baixo em Mariana/MG, e Gesteira, em Barra Longa/MG. Mais de 40 municípios foram 

impactados nos dois Estados, ao longo de 663,2 quilômetros por onde os rejeitos foram 

transportados pelos cursos hídricos, entre Mariana/MG até a foz em Regência/ES.     

Diretamente, o RBF impactou cinco escolas com identidade campesina: uma que 

era localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, outra em Paracatu de Baixo, outra em 

Gesteira, e mais duas na sede de Barra Longa. Os moradores das três comunidades que 

foram desterritorializadas estão alocados, há quatro anos, em casas alugadas, sobretudo 

nas sedes das cidades de Mariana e Barra Longa. Em virtude disso, os alunos e professores 

das escolas da zona rural de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) perderam o 

vínculo com suas escolas, pois coabitaram temporariamente uma escola na sede da cidade 

de Mariana, e estudaram juntamente com outros discentes. Atualmente as duas 

instituições de ensino estão funcionando em locais improvisados em bairros centrais da 

cidade de Mariana, enquanto aguardam os reassentamentos. A escola de Gesteira teve 

que ser reconstruída em outro endereço no povoado; e as duas escolas da sede da cidade 

de Barra Longa passaram por reformas e estão funcionando no mesmo local.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este texto está estruturado nas seguintes partes: introdução, apresentação, 

desenvolvimento da proposta, e referências. 

Os dados obtidos na dissertação de mestrado intitulada “O rompimento da 

barragem de Fundão: repercussões nos saberes e práticas dos professores da escola de 

Bento Rodrigues”, desenvolvida pela pesquisadora deste produto, demonstram que os 

professores modificaram suas formas de pensar, sentir e agir diante de tensionamentos no 

novo contexto escolar. Com a destruição das estruturas físicas desta instituição de ensino 

e de toda comunidade desterritorializada, foi necessária a transmutação da escola para o 
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ambiente urbano, em Mariana. Além das instalações provisórias em dois endereços 

diferentes, outras afetações têm se reverberado ao longo de quatro anos no ambiente 

escolar, como exemplos: a situação  pós-traumática vivenciada pelos alunos, professores 

e funcionários da escola de Bento Rodrigues que estavam em aula quando tiveram que 

evacuar o local para correr da lama que adentrava o subdistrito e a escola, que trouxe 

danos psicológicos para alguns destes sujeitos; modificação na rotina escolar, com a 

presença de novos sujeitos que passam a frequentar a escola, e outras demandas com 

projetos inseridos nas práticas pedagógicas dos professores; dispersão dos moradores em 

vários bairros, que provocou o distanciamento da instituição de ensino e alterou as 

relações entre famílias/escola; novas relações sociais no ambiente social e escolar nas 

quais os alunos passaram por situações de discriminação, com apelidos, como “pés-de-

lama” e “da-lama”.  

Evidenciou-se também, com as entrevistas narrativas realizadas com os 

professores participantes desta pesquisa, que empresas minerárias (Samarco e Vale) 

aproximavam-se da escola de Bento Rodrigues para efetivar ações, como a formação de 

professores, e propostas para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental, que, 

de acordo com os dados, não discutiam o contexto de forma problematizadora, ou seja, 

não tinham a intenção de fato de discutir os problemas socioambientais presentes no 

território, que no caso da comunidade de Bento Rodrigues, eram, na maioria das vezes, 

provocados pelas práticas minerárias destas empresas.       

Os resultados desta pesquisa ratificam a necessidade de elaborar uma oficina 

como produto educacional do PROMESTRE. Esta oficina busca contribuir com a 

formação dos professores de escolas diretamente impactadas, e possibilitar reflexões para 

que estes professores se sintam como sujeitos de direito, sobretudo possam aprofundar 

em estudos de documentos oficiais e produções bibliográficas. Além de uma formação 

cognitiva, oportunizar que os sujeitos passem a interrogar narrativas que circulam em 

grupos sociais, como os grupos hegemônicos, que só visam a perspectiva de emprego e 

renda a qualquer custo, e possam se engajar coletivamente com grupos que defendem 

outras perspectivas dos usos do solo, como por exemplo, cultivo agrícola com práticas 

agroecológicas, ou mesmo que se faça o extrativismo mineral, que este seja feito de forma 

segura, responsável e sustentável.  

O objetivo central é possibilitar a formação continuada de professores que 

atuam em escolas da educação básica, localizadas em municípios atingidos pelo RBF, 
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e/ou em outros municípios, com atividades de extrativismo mineral praticado por 

empresas neoextrativistas1.   

Objetivos específicos:  

 Promover reflexões para um engajamento crítico em relação a temas que 

permeiam os desdobramentos do rompimento da barragem de Fundão na vida escolar dos 

alunos e docentes;  

 Implementar práticas educativas em escolas em contextos minerários, que possam 

questionar as empresas minerárias sobre a segurança das barragens e sobre os danos 

socioambientais provocados. 

 Orientar professores para uma formação política, capaz de construir contra-

argumentos para questionar as narrativas que as empresas mineradoras inserem no 

ambiente escolar.  

 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

Esta oficina contemplará uma carga horária de 60 horas. A proposta está 

organizada de acordo com a metodologia de Formação em Alternância, Tempo Escola 

(TE) e Tempo Comunidade (TC). Sendo 30 horas em (TE) e 30 horas em (TC).  

A oficina está organizada em quatro módulos para aprofundar nas seguintes 

temáticas: 1º) Dimensões socioambientais do rompimento da barragem de Fundão; 2º); 

Trabalho de campo: possibilidades para o/a professor/a alterar suas formas de pensar, 

sentir e agir; 3º) Reflexões sobre um novo modelo de mineração; 4º) Práticas educativas 

que interrogam as empresas mineradoras. O quadro 1 apresenta uma síntese da proposta 

da oficina com os temas, metodologias e avaliações.  

 

Quadro 1- Organização do curso de formação de professores 

Módulo: Temáticas abordadas Atividades TE Atividades TC Avaliação 

1º Dimensões 

socioambientais do 

rompimento da 

barragem de Fundão. 

Aulas expositivas, 

leitura de textos, 

rodas de conversa, 

leitura de notícias 

do jornal A Sirene. 

Leitura de artigo e 

produção de texto. 

Debate oral, 

elaboração de 

texto, trabalho em 

grupo (exposição 

de narrativas). 

2º Trabalho de campo em 

uma das comunidades 

impactadas pelo RBF. 

Assistir aos vídeos 

documentários, ler 

artigo, rodas de 

Elaborar relatório. Debate oral, e 

produção de 

relatório. 

                                                
1 O neoextrativismo é fundamentado em indústrias do setor secundário com emprego de modernas 

tecnologias para extração de grandes volumes de recursos minerais em curto tempo. A extração é destinada, 

principalmente, à exportação de commodities e baseia-se na alta lucratividade (ZHOURI, 2018). 
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conversa, trabalho 

de campo. 

3º Reflexões sobre um 

novo modelo de 

mineração. 

Aulas expositivas, 

leitura de textos, 

exibição de vídeo, 

rodas de conversa 

com debates. 

Leitura de textos e 

elaboração de 

trabalho para 

apresentar no 

seminário. 

Apresentação de 

seminário. 

4º Práticas educativas que 

interrogam as empresas 

mineradoras. 

Orientação para os 

participantes sobre 

as atividades 

práticas nas escolas.  

Desenvolver 

atividades 

educacionais com 

os alunos na escola 

onde atua. 

Produto: elaborar 

e apresentar um 

portfólio ou um 

vídeo com as 

atividades 

desenvolvidas na 

escola.  

                  

1) DIMENSÕES SOCIOAMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM 

DE FUNDÃO 

 

1º momento: TE- Apresentação do cronograma do curso; roda de conversa para 

apresentações entre formador(ra)/professores(ras).  

 

2º momento: TE- Aula expositiva e dialogada com uso de slides/Power Point para refletir 

sobre as dimensões dos danos socioambientais do RBF.  

 A dimensão social: discussões sobre o processo de desterritorialização das 

comunidades soterradas pelos rejeitos da barragem de Fundão; povos atingidos 

que foram afetados em seus modos de produção e reprodução da vida; escolas do 

campo impactadas;  

 A dimensão ambiental: discussões sobre o maior desastre ambiental do Brasil 

(IBAMA, 2015), que acarretou na degradação da bacia hidrográfica do Rio Doce, 

causando danos ambientais em ecossistemas terrestres e aquáticos nos Estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo, e também no ambiente marinho do litoral do 

Espírito Santo, e em Abrolhos na Bahia. 

 

3º momento: TE- Trabalho em grupo com edições do Jornal A Sirene. 

Ler e analisar as narrativas escritas com a participação dos atingidos. Os participantes 

deverão selecionar frases, imagens, ou trechos dos textos para montar uma exposição. O 

objetivo desta atividade é propiciar visibilidade as indagações dos atingidos.  

As edições do jornal estão disponíveis em: <http://jornalasirene.com.br/edicoes> ou 

impressa.  

http://jornalasirene.com.br/edicoes
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4º momento: TE- Avaliação oral: roda de conversa com debates e perguntas.  

 

5º momento: TC- Leitura do artigo: Desastre da Samarco/Vale/BHP no Vale do Rio 

Doce: aspectos econômicos, políticos e socioambientais. WANDERLEY, L. J.; 

MANSUR, M. S.; MILANEZ, B.; PINTO, R. G. Ciência e Cultura. vol.68, n.3. p. 30-35. 

2016.   

 

6º momento: TC- Avaliação: Após a leitura do artigo (4º momento) e reflexões 

construídas nas aulas (2º e 3º momentos), o/a professor/a participante deverá elaborar um 

texto com reflexões sobre os danos socioambientais do RBF. O texto poderá ter entre 2 a 

5 laudas e deverá ser enviado no prazo estabelecido.   

 

Sugestões de leituras para o/a formador/a elaborar a apresentação dos slides 

para esta aula, que também poderão ser utilizadas como leitura complementar 

pelos professores participantes: 

 Impactos e danos provocados pelo crime da Samarco na Bacia do Rio Doce e perspectivas 

socioambientais. POLIGANO, SILVA, BASTOS. 2019. p. 64-86. In. PINHEIRO, Tarcísio M. 

M.; POLIGNANO, Marcus V. et al. (orgs.). Mar de lama da Samarco na bacia do rio Doce: em 

busca de respostas. Belo Horizonte: Instituto Guaicuy, 2019.  

 Rompimento da barragem do Fundão: Repercussões sobre a comunidade escolar de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo. ANTUNES-ROCHA, M. I.; FREITA, P. B.; HUNZICKER, A. 

C, de M.; SANTOS, M. L. dos. “Dia D do rio Doce” e-book. 2019. 17 p. Mímeo.   

 Impactos do rompimento da barragem do Fundão na identidade das escolas do campo: um 

estudo na perspectiva das representações sociais. ANTUNES-ROCHA, M. I. Relatório Parcial 

de Pesquisa apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais. Edital 

04/2016 – Tecnologias para a recuperação da Bacia do Rio Doce - Linha Tecnologias Sociais.  

Belo Horizonte: UFMG, 2018. N/Publicado.  

 Efeitos do desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton na foz do Rio Doce. p.41-79. LEONARDO, 

F.; IZOTON, J.; VALIM, H. CREADO, E. TRIGUEIRO, A. SILVA, B. DUARTE, L. 

SANTANA. N. Rompimento da barragem de Fundão (SAMARCO/VALE/BHP BILLITON) e os 

efeitos do desastre na foz do Rio Doce, distritos de Regência e Povoação, Linhares (ES). Relatório 

de pesquisa. GEPPEDES. 2017.  

 Pesquisa realizada na UERJ comprova que resíduos da Samarco afetaram Abrolhos. 2019. 

Disponível em: <http://www.uerj.br/noticia/pesquisa-da-uerj-comprova-contaminacao-de-

abrolhos-por-residuos-da-samarco/> Acesso 19 mai. 2019. 

 

http://www.uerj.br/noticia/pesquisa-da-uerj-comprova-contaminacao-de-abrolhos-por-residuos-da-samarco/
http://www.uerj.br/noticia/pesquisa-da-uerj-comprova-contaminacao-de-abrolhos-por-residuos-da-samarco/
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2) TRABALHO DE CAMPO: POSSIBILIDADES PARA O/A PROFESSOR/A 

ALTERAR SUAS FORMAS DE PENSAR, SENTIR E AGIR 

 

1º momento: TE- Assistir aos vídeos documentários sobre as afetações causadas aos 

atingidos pelo RBF ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Doce: 

 1º vídeo: “Bento Rodrigues: Memórias do passado e perspectivas para o 

futuro.” HUNZICKER, A. C. de M. 2017. Duração 10m17s. Disponível em:                                                                        

<https://www.youtube.com/watch?v=m3FnPDkOnWg&feature=youtu.be>  

 2º vídeo: "r e a s s e n t a m e n t o s [1]". Produzido pelo projeto de extensão 

"Narrativas Atingidas" do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP e vinculado 

ao Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (GEPSA/UFOP). 2016. Duração 

8m58s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=411s> 

 3º vídeo: “16 dias - O caminho da lama no Rio Doce”. Produção exclusiva da 

TV Educativa do Espírito Santo. S/ANO. Duração 52m13s.   Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=V-IUbeqyNXQ> 

 

2º momento: TE: Leitura do artigo: Metodologias participativas como estratégias de 

ensino e intervenção em contextos de desastres. BARRETO, L. C.; MAYORGA, C.; 

ROSA, D. D. p. 99-121. In. LOSEKANN, Cristiana; MAYORGA, Cláudia. (orgs.). 

Desastre na Bacia do Rio Doce: Desafios para universidades e instituições estatais. Rio 

de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem. 2018.  

 

3º momento: TE- Avaliação oral: roda de conversa com reflexões sobre os 

documentários e artigo.  

 

4º momento: TE- Trabalho de campo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) em uma das 

comunidades campesinas impactadas pelo RBF: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo 

(Mariana), ou Gesteira (Barra Longa). O objetivo desta atividade é observar os impactos 

em uma das comunidades, assim como, em uma das escolas campesinas que foram 

destruídas, podendo desenvolver propostas de estratégias de intervenção para melhoria 

da qualidade de vida dos atingidos.      

 

5º momento: TC- Produção de relatório sobre o trabalho de campo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3FnPDkOnWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=V-IUbeqyNXQ
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3) REFLEXÕES SOBRE UM NOVO MODELO DE MINERAÇÃO NO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

1º momento: TE- Aula expositiva e dialogada com uso de slides/Power Point para refletir 

sobre as dimensões políticas, jurídicas, e as novas leis sobre descomissionamento de 

barragens construídas com a técnica a Montante, após a ruptura das barragens da Samarco 

em Mariana e da Vale em Brumadinho. Discutir sobre o cenário de caos vivenciado por 

municípios do Quadrilátero Ferrífero em MG, onde moradores tiveram que sair de suas 

casas em 2019, por riscos de ruptura de outras barragens de mineração.   

 

2º momento: TE: A mineração em outro contexto: o caso vivenciado pelos moradores 

de Barcarena no Pará, que são impactados pelas atividades minerárias da Hydro 

Alunorte. Assistir ao vídeo: Tinha gosto de perfume: Barcarena e os crimes ambientais 

impunes. (23m13s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Y-veie86O0>   

 

3º momento: TE- Avaliação oral: roda de conversa com reflexões sobre as temáticas 

abordadas neste módulo.   

 

4º momento: TC- os professores deverão se organizar em três grupos para fazer a leitura 

dos textos e artigos, de acordo com as seguintes referências: 

 

 1º GRUPO: “A eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males” 

[1]: Quatro anos do rompimento da barragem de Fundão. MILANEZ, B. 2019.  

Disponível em: <https://medium.com/@Comitemineracao/a-eterna-repeti%C3 %A7%C3%A3o-das-

coisas-%C3%A9-a-eterna-repeti%C3%A7%C3%A3o-dos-males-1-628ed6ea99a3> 

    2º GRUPO: Desafios para o Rio Doce e para o debate sobre o modelo 

mineral brasileiro. LOSEKANN, C.; MILANEZ, B. P. 401-425. In. LOSEKANN; 

MILANEZ (orgs.). Desastre no Vale do Rio Doce: Antecedentes, impactos, e ações 

sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem. 2016.  

 3º GRUPO: A mineração que queremos. Documento produzido no I Encontro 

regional por um novo modelo de mineração - I Jornada universitária de debates na 

mineração. Plenária Sindical e Popular. 2019. Disponível em: 

<https://www.adufop.org.br/post/encontro-debate-um-novo-modelo-de-minera%C3%A 7%C3%A3o> 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y-veie86O0
https://medium.com/@Comitemineracao/a-eterna-repeti%C3%A7%C3%A3o-das-coisas-%C3%A9-a-eterna-repeti%C3%A7%C3%A3o-dos-males-1-628ed6ea99a3
https://medium.com/@Comitemineracao/a-eterna-repeti%C3%A7%C3%A3o-das-coisas-%C3%A9-a-eterna-repeti%C3%A7%C3%A3o-dos-males-1-628ed6ea99a3
https://www.adufop.org.br/post/encontro-debate-um-novo-modelo-de-minera%C3%25A%207%C3%A3o
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5º momento: TE- Avaliação: apresentações dos seminários dos três grupos.   

 

SUGESTÃO DE LEITURA COMPLEMENTAR: Resolução da Agência Nacional 

de mineração (ANM) nº 13, de 8 de agosto de 2019, sobre a segurança de barragens de 

mineração no Brasil.  

Disponível em: <http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens /resolucao-anm-no-13-de-8-de-agosto-de-

2019.pdf/view> 

 

 

4) PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE INTERROGAM EMPRESAS 

MINERADORAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS 

 

 

1º momento: TE – O/A formador/a orientará e poderá auxiliar os docentes participantes 

do curso sobre as atividades que serão desenvolvidas nas escolas.   

     

2º momento: TC* -  A partir das propostas, neste módulo, o docente participante da 

formação deste curso deverá desenvolver atividades em sua prática, que, de alguma 

forma, debatam o problema no contexto minerário onde a escola está inserida. No anexo 

1, há exemplos de atividades que poderão ser desenvolvidas na escola. 

 

3º momento: TC – O professor participante da formação deverá elaborar um produto, 

um portfólio ou vídeo com registros das atividades e práticas educativas realizadas na 

escola.  

 

4º momento: TE – Avaliação: Culminância com apresentações dos produtos de cada 

professor participante.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens%20/resolucao-anm-no-13-de-8-de-agosto-de-2019.pdf/view
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens%20/resolucao-anm-no-13-de-8-de-agosto-de-2019.pdf/view
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ANEXO 1- TC* 

Apresenta-se a seguir o passo a passo de sugestões de atividades que poderão 

servir de base para professores de escolas que são inseridas em contexto minerários. 

Obs.: Não é necessário realizar as atividades neste formato, com isso, o/a professor/a 

tem liberdade para elaborar ou usar outras estratégias/atividades que serão 

desenvolvidas em cada escola.  

 

1º passo: Sugestão para fortalecer a identidade Socioterritorial 

Exibição e debate do filme Narradores de Javé (2003).  

Ambientado no interior da Bahia, o filme conta a estória do drama trágico de 

um povoado, situado no Vale do Javé, que é expulso de suas terras, inundadas 

pela represa construída em nome do ‘progresso’. [...] Diante da resistência dos 

moradores de Javé, ao abandono de suas terras, Zaqueu explica que a única 

possibilidade de evitar a inundação seria a necessidade de preservação de Javé 

como patrimônio cultural. (SOUZA, 2015, p. 1-2) 

 

 Filme disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZmckoC3gAcQ> 

 

2º passo: Conhecimentos prévios sobre o contexto do território onde a escola está 

inserida. Perguntas geradoras que serão realizadas com os alunos: 

  

 1- Quais são os recursos minerais extraídos no entorno do nosso território? 

 2- Como é o processo de extração mineral (empresas e/ou garimpos)? 

  3- As atividades minerárias praticadas por estas empresas e garimpos provocam 

impactos socioambientais? Quais? 

 4- Existem barragens de rejeitos próximo ao território onde vocês moram?  

 Os alunos e professor/a poderão refletir sobre as perguntas acima oralmente (em 

forma de debate); ou em grupos, para em seguida, fazer as apresentações para a 

professor/a (que participará como mediador/a) e para os demais alunos da turma.  

 

 

3º passo: Preparativos para um Trabalho de Campo à uma empresa mineradora. Os alunos 

e professor/a poderão elaborar juntos perguntas que condizem com as dificuldades 

existentes em cada contexto. A seguir, no quadro 2, há alguns exemplos de perguntas que 

poderão ser adaptadas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmckoC3gAcQ
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Quadro 2- Quando a escola interroga a empresa mineradora. 

Exemplos de algumas perguntas: 

A) Após a extração mineral, acontece a recuperação ambiental das áreas? Como é realizado 

o processo de reflorestamento e preservação da fauna local?    

B) Como é o processo de uso da água nas atividades da mineradora?  

C) Quais são os recursos minerais extraídos neste território? Para onde vão? E como são 

transportados? 

D) Como é o processo de armazenamento dos rejeitos? Existem pesquisas ou projetos sobre 

a reutilização dos rejeitos? 

E) Se existem barragens, qual a atual situação delas? Serão descomissionadas? 

F) São feitos investimentos buscando melhorias para os moradores deste território, onde a 

mineradora atua? Quais? 

G) Como os funcionários da mineradora são selecionados? Os moradores da região têm 

prioridade? 

H) Quais são as medidas relacionadas à segurança dos trabalhadores? 

I) Sobre a emissão de particulados (nuvens de poeira) que causam grande incômodo à saúde 

e geram transtornos para os moradores, o que a empresa faz para amenizá-la?  

 

4º passo: Trabalho de campo: Com agendamento prévio e planejamento, os discentes 

terão a oportunidade de fazer as perguntas para a empresa minerária.  

 

5º passo: Entrevistas narrativas com moradores do território para produção de um vídeo. 

Cada grupo de alunos poderá entrevistar um morador para falar das riquezas minerais 

existentes no território, e das dificuldades enfrentadas diante dos impactos 

socioambientais geradas pelas atividades minerárias. 

 

6º passo: Os alunos poderão acessar os programas Google Earth ou Google Maps, para 

visualizar e imprimir imagens de satélite que mostram as áreas de extrativismo mineral 

existentes no território. Com este recurso, poderão ver as barragens das mineradoras e a 

quantidade de cavas de exploração mineral.  

 

7º passo: Trabalhos em grupo para sistematizar os conhecimentos adquiridos com estas 

práticas educacionais (cartazes, desenhos, vídeos, exposição de fotos, apresentações 

artísticas) e assim poderão organizar uma exposição dos trabalhos na escola.  
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