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Contexto de aplicação 

A E.M. Albert Schweitzer está localizada à Rua General Glicério, 186 –
Laranjeiras, Rio de Janeiro e atende a 422 alunos.
O prédio é dividido em 3 pavimentos.
No primeiro pavimento temos os pátios interno com refeitório adaptado e
pátio externo, salas da Direção, da Coordenação, dos Professores,
Secretaria, Banheiros, Cozinha, Despensa e Almoxarifados
No segundo pavimento temos 5 salas de aula, sala de reforço
No terceiro pavimento temos, 2 salas de aula, 1 sala de música, 1 sala de
vídeo e 1 Sala de Leitura



Composição da equipe de gestão: Diretora – Rita
Marques , Diretora Adjunta – Maíra Guedes,
Coordenadora Pedagógica – Diana Cláudia Oliveira
Composição de equipe de professores: Prof. II(12),
Prof. I- Inglês(3) – Ed. Física(1), Ed. Musical(1), Sala de
Leitura(1), Artes Cênicas(1), Professora Instrutora(1)
Qual o público impactado pelo projeto: Alunos e
responsáveis.
As práticas foram desenvolvidas no período de 

Abril até Novembro de 2019.



Foco do projeto 

Este projeto tem como foco o desenvolvimento de práticas que

possam ser trabalhadas de acordo com a faixa etária e

capacidade de apropriação dos alunos. Dos 17 ODS ,

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi desenvolvido a

Educação de Qualidade, que assegura a educação inclusiva e

equitativa e de qualidade e também promove oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos.



Justificativa do projeto 
A sala de leitura em conjunto com a gestão e demais professores,
visa trabalhar suas práticas através de projetos. Ao desenvolver
projetos que vão abranger a comunidade escolar como um todo,
estaremos desenvolvendo uma prática de ensino contextualizada e
participativa, ampliando conhecimentos e experiências, promovendo o
entrosamento, autoestima e integração com todas as atividades
escolares. Realizando trabalhos interdisciplinares que através das
práticas leitoras, culturais, artísticas e literárias, estarão sempre
incentivando o respeito, a solidariedade, a autonomia, a competência
e a interpretação do mundo. Mundo do qual viemos, mundo em que
vivemos individual e coletivamente, mundo que vemos, ouvimos,
respiramos, sentimos, tocamos. Mundo que lemos. Mundo que
escrevemos. Mundo que reescrevemos. Mundo que queremos juntos
construir.



Desenvolvimento/Tecnologia
Abril – estudos e debates em sala de aula com todas as turmas sobre os 17 ODS com foco no ODS “ Educação

de Qualidade ; Montagem de mural no centro da escola com imagens relacionadas a cuidados com o planeta e

os seres que nele vivem ; trabalho com poesia em cima do livro de Cecília Meireles: “ Ou isto ou Aquilo”

relacionado com o tema.

Maio – Trabalho com livros: “ O Mundinho” de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen ; Azul e Lindo : Planeta Terra,

Nossa Casa” de Ruth Rocha ; “ Planeta Água” de Sérgio Valentina ; “ Belezura Marinha” de Lalau e

Laurabeatriz.

Semana das Profissões : Palestras com profissionais de diversas Áreas.

Junho – Trabalho com filmes : Reino Submarino; Bob Esponja; O Rei Leão; Tarzan; O bicho vai pagar; O Fada

do Dente

Julho – Trabalho com vídeos da MultiRio que contam histórias do Folclore Brasileiro, como: Iara, O Boto Cor de

Rosa, Saci e Curupira, com abordagem relacionada a proteção da natureza, da humanidade e do planeta

sustentável.



Julho – Festa da família e Sustentabilidade com a presença dos responsáveis contemplando toda comunidade

Escolar , onde tivemos:

Exibição do vídeo “Heal the World” , trabalhado com os alunos em aula sobre relações Sustentáveis

de respeito, cuidado, amor e afeto e presentado aos responsáveis.

Apresentação do Coral com todas as turmas da escola cantando a música “ 3Rs” de Jack Johnson ,

Trabalho transdisciplinar realizado com os alunos em parceria com a disciplina Inglês abordando os 3 Rs da

Sustentabilidade, Reduzir , Reutilizar e Reciclar.

Atividade envolvendo os responsáveis em parceria com a disciplina de Educação Física

desenvolvendo o improviso com rimas que formaram uma história coletiva ao som do pandeiro.

Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos: varal de poesias ; imagens ilustrativas; presentinhos

feitos com material reciclado.

Aniversário da Escola : Apresentação de uma performance falando sobre a importância do cientista e

artista que ganhou o prêmio nobel da paz e que dá nome a escola.

Agosto - Festa do Folclore Sustentável com a presença dos responsáveis, onde tivemos:

Trabalho com as lendas folclóricas pela ótica da sustentabilidade;

Exibição do Vídeo : “Calango Lengo em Morte e Vida Sem Ver Água” abordando a questão da seca e

da fome no Nordeste como ponte de partida para o mundo e para o trabalho social de solidariedade. Teremos

um mundo melhor se cuidarmos uns dos outros.

Apresentação do Coral com todas as turmas da escola com a música “Chega de Mágoa” , que foi feita

por importantes músicos brasileiros na campanha contra a seca do Nordeste. Os alunos, auxiliados pelo

professor de música, acompanharam o coral tocando instrumentos.

Apresentação das danças típicas da Regiões Brasileiras estudadas em aula.



Setembro – Setembro Amarelo – Debate sobre bem estar emocional , como sustentar suas emoções e 

respeitar as emoções e sentimentos do outro.

Outubro - Participação no Projeto FESTA Regional – Festival de Teatro da 2ª CRE

Apresentação do espetáculo : “ Jackson conta Samba ” que faz um panorama da história do

samba através da perspectiva do músico centenário deste ano – Jackson do Pandeiro – e de músicas

importantes do cenário do samba. O espetáculo é um musical onde os alunos atores contam histórias

como o surgimento das escolas de samba, cantam, dançam, tocam instrumentos e formam uma

orquestra de latas e colheres confeccionadas por eles ao longo do trabalho de sustentabilidade na

escola.

Vencedor do FESTA Regional , o espetáculo acima, foi selecionado junto com mais um do 2º

segmento para representar as escolas de 1º segmento da 2ª CRE no FESTA Municipal .

No dia de Reunião de Responsáveis houve apresentação do Coral de todos os alunos da

escola , tendo uma aluna solista, em parceria com a disciplina de Inglês, da música “ We Are The World”

que foi realizada por músicos americanos para a campanha contra a fome na África. Enfatizando a

importância da solidariedade e compaixão para um mundo mais sustentável.

Caminhada pelo bairro com alunos da Educação Infantil para registrarem o que perceberam de

interessante e que tenham relação com o tema, o que já tem de benefícios no bairro e o que pode estar

prejudicando a natureza e o bem estar dos animais e pessoas residentes ou visitantes. Visita a feira de

alimentos orgânicos.



Outubro – Oficinas com sucatas com o objetivo de conscientizar os alunos da importância de separar os

materiais recicláveis para preservar o meio ambiente. Reutilizar a “sucata” produzindo brinquedos e

objetos úteis.

Plantio de sementes onde os vasinhos foram feitos com garrafas Pet e plaquinhas para

identificação do que foi plantado com bordas de papel que também iriam para o lixo. Registraram as

observações do desenvolvimento das sementes. Cuidaram colocando água e expondo ao sol para que

se desenvolvessem.

Ao fim a colheita será realizada e entregue na cozinha da Escola para que seja incorporada no

almoço dos alunos.

Novembro – Plano de Desenvolvimento Sustentável – Os professores trabalharam com seus alunos o

que eles percebiam durante o trajeto de casa até a escola e de que forma este caminho se apresentava.

Refletiram sobre o que observaram e como desejavam que este percurso se apresentasse. Pontos

observados: Comércio alimentício – que tipo de alimentação era fornecida , sustentável ou não, partindo

deste princípio pesquisaram receitas que pudessem ser realizadas com cascas de alimentos ou outros

resíduos que descartamos. Natureza no entorno, se estava bem cuidada ou não. Diferentes tipos de

Árvores( tamanhos , caules, folhas , flores), Lixo no trajeto, ausência de praças e locais de Lazer.

Produziram livros de receitas , trabalhos de corte e colagem sobre o que viram e gostariam de ver,

produções textuais sobre suas reflexões.



Registros de desenvolvimento do  projeto

Plantio e 

colheita



Culminâncias com 

presença da família



OFICINA  

DE 

BRINQUEDOS

RECICLADOS



PROJETO FESTA

“ Jackson conta Samba ”



PROJETO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL



Recursos utilizados para realização do projeto 

Materiais que pudessem ser reciclados ( rolo de papel higiênico, embalagens plásticas,
diversos tipos de papéis, papelão, garrafas pet …)

Sementes , Terra , Água

Instrumentos Músicais , som , microfone

Data show , Telão

Livros



Avaliação e Resultados

Buscamos proporcionar novos caminhos para atingirmos resultados satisfatórios em nosso rendimento escolar

que contemplassem as diversas áreas de conhecimento.

O trabalho foi desenvolvido em cima de questões como:

A busca de um mundo melhor

Como a nossa vida pode ser mais saudável

Como podemos melhorar o nosso universo e colocar isso em prática com pequenas ações do

cotidiano que irão refletir em nós mesmos, nos outros, em casa, na escola e no mundo.

Os alunos foram motivados a repetir os hábitos em casa e ensinar as práticas vivenciadas aos

parentes e amigos.



Conclusões
Com foco no ODS Educação de Qualidade foram desenvolvidos Projetos
Interdisciplinares como: peças, apresentação de coral, poesias, ilustrações,
pesquisas geográficas e históricas, debates sobre o que estão desenvolvendo no
mundo para a melhoria das condições de vida no planeta, exposições com
produções dos alunos e exibição de vídeos.
Oportunizamos a vinda de profissionais de diversas áreas para palestrar e
desenvolver atividades interativas com os alunos.
Apresentamos culminâncias preparadas pelos docentes e discentes em comunhão
com a comunidade escolar além de abrir os muros da escola com passeios
pedagógicos em que os alunos visitaram novos lugares com o objetivo de abrir
horizontes culturais, viver novas experiências apresentando suas produções.
Concluímos que os resultados desta aprendizagem foram relevantes e eficazes. De
acordo com o proposto, otimizamos oportunidades para que os alunos adquirissem
conhecimentos e habilidades necessárias para promoção do desenvolvimento
sustentável.
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