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“Um  sonho pode mudar uma pessoa e 
uma pessoa pode mudar o mundo.”

CIEP Nação Rubro Negra

Elisângela Maciel Gomes Marques



Contexto de aplicação 

Localização da escola: Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº, Leblon, Rio de Janeiro.

Numero de alunos total atendidas na escola: 75 (EI) +398 (1º ao 6º ano) + 22 (Projeto Carioquinha)
+ 330 (PEJA) = 825 alunos.

Estrutura básica da escola: A unidade escolar possui 20 salas de aula, Laboratórios de Informática e
de Ciências, Sala de Leitura; Sala de Recursos, Pátio coberto e descoberto, quadra, refeitório e
anexo.

Composição da equipe de gestão: A composição da gestão abrange um Diretor Geral e duas
Adjuntas, um Chefe II (apoio à direção) e Coordenação Pedagógica.

Composição de equipe de professores: No presente momento a escola possui 3 professoras
atuando em Educação Infantil, 15 professores atuando do 1º ao 6º ano experimental, 15
professores atuando no PEJA.

Qual o público impactado pela prática apresentada – turma 1601.

Período em que foi desenvolvida a prática na escola: De fevereiro a Dezembro.



Foco do projeto 

Apresentar parte da história de vida da adolescente Malala;

Entender o significado de educação para a personagem;

Viajar, por meio da leitura, para um novo país aprendendo sobre seu contexto
cultural, social, educacional, religioso e político;

Destacar a importância da luta para a conquista de ideais;

Relatar conquistas /sonhos almejados pela personagem;

Mostrar condições atuais da personagem.



Justificativa do projeto 

O projeto da escola este ano trata sobre Identidade e Sustentabilidade.
Paralelo a este, temos estudado a personagem Malala. Na época do atentado
era uma adolescente assim como a turma do 6° ano. Tinha sonhos, planos e
dificuldades. Apesar de ter vivido num país distante geograficamente do
Brasil, pode-se traçar paralelos entre a sua realidade e a dos alunos de uma
escola pública do Rio de Janeiro. A intenção do projeto é levar os alunos a
refletirem sobre a necessidade de nunca deixar de sonhar e batalhar de
forma digna pelo que acreditam. Uma pessoa ainda pode ter seu caminho
mudado por meio da educação. Revela-se também um contexto de luta e
determinação.



Desenvolvimento/Tecnologia

O projeto foi dividido em quatro momentos de acordo com os bimestre do
ano letivo:

1° - Expor a imagem da menina Malala;

Divulgar características da personagem ;

Leitura do livro “ Malala: a menina que queria ir para a escola.”

2°- Leitura de trechos do livro pelos alunos para a turma;

Estudar um pouco sobre o Paquistão.

3°- Apresentar a cultura local da personagem no vale do Swat;

Falar sobre a religião predominante e seus desdobramentos;

Identificar grupos sociais e a dinâmica nas relações.



4° - O dia D;

- Momentos pós-atentado;

- Relatar conquistar pessoais da personagem e condição atual.

- Violação de direitos civis;

- Apresentar o ECA;

- Relacionar educação/ sonhos/ visão de mundo/ identidade e
sustentabilidade;



Registros de desenvolvimento do  projeto

1° momento – Apresentação do Projeto Malala



1° momento – Leitura inicial                  



1° momento – Produção de tirinhas



1° momento – Produção de tirinhas



2° momento- Leitura por meio de slides



2° momento – Pesquisa sobre o Paquistão   



2° momento – Pesquisa sobre o Paquistão
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2° momento – Pesquisa sobre o Paquistão



2° momento – Pesquisa sobre o Paquistão



3° momento – Cultura paquistanesa  



3° momento – Cultura paquistanesa
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3° momento - Cultura paquistanesa



4° momento – Discurso na ONU



4° momento – Feira de Ciências



4° momento – Feira de Ciências



4° momento – Feira de Ciências



4° momento – Feira de Ciências    



4° momento – Feira de Ciências



4° momento – Documentário Malala



4° momento - Aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com a professora 
Daniele Tone

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Saiba o que é

https://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ&feature=youtu.beT

Trabalho infantil em SC - 2

https://www.youtube.com/watch?v=J3J2Ilala7g&feature=youtu.be

Canção dos direitos da Criança – Eu quero – Gilberto Gil

https://www.youtube.com/watch?v=rgDWnJ08fZg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ&feature=youtu.beT
https://www.youtube.com/watch?v=J3J2Ilala7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rgDWnJ08fZg&feature=youtu.be


4° momento - Bate papo com o Victor (ex-aluno e atleta federado de Remo do 
clube Botafogo)











Sugestão de filme para as férias – Um sonho possível
2009 ‧ Drama/Filme de Esportes ‧ 2h09min.

Descrição

Michael Oher é um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tem onde
morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela família de
Leigh Anne Tuohy, andando em direção ao estádio da escola para dormir longe da
chuva. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael
não tem ideia que aquele dia mudaria para sempre a sua vida. Com a ajuda da
nova família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu potencial como estudante
e jogador de futebol americano.



Recursos utilizados para realização do projeto 

Aquisição da obra: “ Malala, a menina que queria ir para a escola.”

Leitura exploratória do livro por meio de slides de acordo com cada
momento do projeto.

Diferenciação dos gêneros: Livro-reportagem e Relato de experiências.

Produção de tirinhas.

Elaboração do caderno de Relato de viagens e registro no caderno de
informações pessoais.

Pesquisa por meio de livros e sites sobre o Paquistão.

Cálculos por meio de dados estatísticos do livro e das pesquisas realizadas.

História do povo do Paquistão.



Degustação de parte da culinária paquistanesa.

Confecção de traje típico para a Feira de Ciências.

Montagem da Feira de Ciências.

Exposição dos trabalhos na feira de Ciências para o público.

Exibição de documentário.

Palestra motivacional.

Filme complementar.



Avaliação e Resultados
Ao longo do projeto os alunos debatiam sobre o significado das informações que
lhes eram apresentadas. Grandes rodas de conversa surgiram em torno de
algumas questões como: posição da mulher na sociedade; conflitos armados;
direitos humanos . Teve-se o cuidado de não inferiorizar uma cultura em relação
a outra e entender modos e hábitos diferentes do nosso. A validade do projeto é
testada a cada etapa por meio das falas, reações e conclusões que os alunos
chegam.



Conclusões

Segundo a Malala, “ Um livro, uma caneta e um professor podem mudar o
mundo.” Acredito que as mentes não podem ser impedidas de pensar e por
mais que se tente, a educação continuará sendo um meio de resistência e
mudança. O intuito do projeto foi inspirá-los a não desistir de seus sonhos. A
educação é um dos meios para alcançá-los. Por maiores que sejam as
dificuldades do dia a dia, ainda assim, é necessário prosseguir. Vimos o
exemplo de uma paquistanesa que lutou não só pelo seu objetivo, como o de
todas as mulheres do seu povo impedidas de estudar. Ela mudou a realidade
daquele local. Nem o atentado conseguiu calá-la. Sua vida serviu de
exemplo. Nossos alunos também podem ter um propósito de vida definido e
impactar positivamente o seu arredor.
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