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O que EU posso fazer para mudar o 
mundo!

Nome da Escola:  Escola Municipal Menezes Viera

Nome da apresentadora: Renata Batista 



Contexto de aplicação 

Localização da escola: Rua Boa Vista 154, Alto da Boa Vista.

Estrutura básica da escola:

1 Secretaria, 6 salas de aula, 1 sala de coordenação utilizada também para
blocagem e reunião com a equipe escolar, 2 banheiros para alunos, sala
multiuso (artes, vídeo, bazar etc.), sala de leitura, sala de informática, sala de
jogos, refeitório, despensa, cozinha e sala dos professores com cozinha e
banheiro para uso dos professores e funcionários.

Composição da equipe de gestão: Diretora: Flávia Seraphico

Diretora Adjunta: Liana Oliveira

Coordenadora: Miriam B. Cohen



Numero de crianças total atendidas na escola:

148 alunos

Composição de equipe de professores:
6 professores regentes e 5 especialistas.

Público impactado pelo projeto:
Alunos, professores, funcionários e responsáveis.

Período em que foi desenvolvido na escola:

O projeto foi formatado em junho de 2019 e ocorreu até dezembro de 2019



Foco do projeto 

O projeto tem por objetivo, através de diversas atividades, nas diferentes disciplinas, levar os 

alunos a refletir como praticas em seu cotidiano podem ser ações de transformação dos espaços 

onde vivem e da sociedade como um todo.

Objetivos geral

•Desenvolver habilidades socioemocionais através da reflexão de ações positivas no ambiente 

escolar e fora dele.

Objetivos específicos

•Desenvolver habilidades de leitura e escrita.

•Apresentar Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável

•Criar espaços para diálogos e reflexão  sobre direitos, deveres e cidadania



Justificativa do projeto 

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.”

Mahatma Gandhi
Nosso projeto político pedagógico tem como foco o desenvolvimento humano sustentável. A 

proposta dada pela coordenação pedagógica em  trabalhar com as (ODS) foi aceita pela equipe. A  principio a 

turma 1301 já trabalhava desenvolvimento sustentável com foco nas questões de Gênero e instituições 

eficientes.

Durante o 2° bimestre  tivemos um grande período de chuvas, que impactou a vida escolar, 

aconteceram  quedas de árvores e alagamentos. Para discutir os problemas estruturais fizemos rodas de 

conversas e atividades sobre coleta de lixo com foco em discutir o papel das instituições governamentais nos 

problemas decorrentes das  chuvas .

Então um dia, um dos alunos, após uma atividade sobre  lixo, resolveu  por iniciativa própria, 

mobilizar a família através de uma rifa para produzir cartazes de conscientização sobre o lixo jogado nas ruas 

e o entupimento dos bueiros. A mãe pediu então que eu, professora da turma, desse algum tipo de ajuda. 

Conversamos com a turma e mudamos as características do projeto, buscando assim pensar, propor e 

discutir ações que eles, enquanto crianças, pudessem fazer para mudar o mundo.

Surgiu então o projeto “O que EU posso fazer para mudar o mundo”, afinal  todas as pessoas têm 

direitos e deveres para com a nossa sociedade.



Aula expositiva sobre Cidadania, articulado aos conteúdos  de geografia
Tema Espaço público e espaço privado !

A atividade começou com uma aula 

expositiva sobre espaços públicos e 

privados e a pesquisa dos mesmos! 

Posteriormente aconteceu a visita da turma 

à espaços públicos da cidade e a visita de 

agentes públicos na escola.



Atividade – 2 Trabalho de escrita em grupo: Português escrita
Tema: Escrita espontânea “O que EU posso fazer para mudar o mundo”

A turma assistiu o vídeo “Se criança 

governasse o Mundo”. Após o vídeo foi feita 

uma roda de conversa sobre as coisas que 

gostaríamos de mudar no mundo.

A atividade foi encerrada com a produção 

de texto com o tema 

“O que eu posso fazer para mudar o 

mundo”

.



Atividade 3 – Construção de mural  e discussão de texto : Oralidade português leitura
Tema : “Palavras são Janelas (Ou são paredes)”

Leitura e interpretação do texto

” Palavras são janelas(Ou são paredes)”

Construção de um mural com as palavras 

que podem ser janelas na vida das 

pessoas!



Atividade 4 – Contação de história produção de mural. Leitura- Artes
Tema – História de Betina!

Leitura do  Coletiva Livro Betina!

Reprodução da história  em cartazes!

Leitura do Texto para As outras Turmas.



Atividade 5 - Independência do Brasil ( conteúdo de história) 
Tema- O Brasil que eu  quero  atividade de escrita, confecção de mural

Aula expositiva , tema independência do Brasil.

Vídeo quintal da cultura independência ou morte!

Roda de conversa Sobre o Brasil que eu quero!

Confecção de mural Externo!



Atividade 6  - Contação de histórias e roda de conversa

Tema – “Disque 100  Estatuto da criança e do adolescente!”

Leitura do livro “Ser Criança é...”

Roda de conversa sobre Direitos 

das crianças!

Disque 100 “ como podemos 

ajudar?



Culminância: Mostra Menezes- Agenda 2030- Sustentabilidade Consciente! 

A Culminância do projeto Ocorreu na 

Mostra.

Os alunos construíram jogos de tabuleiro, 

onde as pessoas percorriam pela trilha e 

avançavam ou recuavam de acordo com suas 

atitudes.

Também ocorreu a Distribuição de um 

“Manual de boas práticas” confeccionado pela 

turma!

As crianças prepararam um mural, onde 

as pessoas poderiam deixar palavras para mudar o 

mundo!



Recursos utilizados para realização do projeto 
Recursos materiais:

•Livro de histórias

•Folhas A4

•Material de papelaria para confecção de murais

•Videos

Recursos humanos:

•Professora regente

•Professor de Artes

•Professora de Sala de leitura

•Coordenação

•Alunos

•Responsáveis



Avaliação e Resultados

A cada atividade acontece uma roda de conversa, antes e depois para avaliarmos o 

impacto do trabalho  e perceber através da construção do discurso das crianças, como elas 

compreenderam o conteúdo apresentado.

Já é percebido , através da melhoria dos resultados gerais da turma uma evolução nas 

habilidades de leitura e escrita.

Outro fator importante é a forma com o as crianças , em sua maioria tem resolvido os conflitos, é 

possível perceber a turma mais empática e com diálogos mais abertos!

A diferença de comportamento da turma é percebida pelos diferentes atores da escola. 



Conclusões

Para além do conteúdo pedido nos descritores se faz necessário
discutir em sala de aula os temas socioemocionais constantemente,
assim como já esta previsto no BNCC. A formação de um indivíduo
precisa levar em conta , além dos aspectos cognitivos, os aspectos
socioemocionais. Para qualquer presente e futuro melhores,
precisaremos de sujeitos mais empáticos e é papel da escola
desenvolver indivíduos em sua plenitude.
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