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Nosso bairro tem história... 

... matemática, português, ciências, geografia 
e muito mais!

Nome da Escola: Centro Educacional Comunidade São Jorge 

Nome da apresentadora: Cecília Pinheiro 



BAIRRO INDEPENDÊNCIA

cerca de 40 mil habitantes

C. E. COMUNIDADE SÃO JORGE

 37 ALUNOS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 81 ALUNOS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 1 DIRETORA GERAL

 6 PROFESSORES 
TUTORES

 7 EDUCADORES 
OFICINEIROS

 2 EDUCADORAS 
MERENDEIRAS

 2 EDUCADORAS 
AUXILIARES DE 

SERVIÇOS GERAIS



Foco do projeto 

 Ampliar o conhecimento das crianças sobre o

bairro onde vivem.

 Trabalhar com as realidade , buscando formas de

potencializar o que há de bom e transformar o

que pode melhorar.
 Explorar as diversas áreas de conhecimento ,

dando sentido e significado aos conteúdos

curriculares.



Justificativa do projeto 

Com a reconfiguração desenvolvida na escola, as práticas com envolvimento

social ganham uma nova dimensão.

O bairro tem um rótulo pesado, que interfere diretamente na perspectiva de

vida de muitas crianças e o projeto visa ampliar o conhecimento sobre a

comunidade para que possam ser cidadão atuantes a transformadores.

Em paralelo a este objetivo principal, exploramos os conteúdos curriculares,

contextualizando nesta temática e ampliando as possibilidades.



Desenvolvimento

• Mapa mural

• Intervenções no mapa, dentro das diversas áreas do conhecimento.

• Visitas pela comunidade para levantamentos de temas e assuntos.

• Pesquisas de campo.

• Dinamização de conteúdos curriculares

• Produção de material para divulgação de conhecimento

• Entrevistas.

• Produção de uma história sobre o bairro.

• Elaboração de um roteiro de filme sobre a história criada.

• Produção do filme.



Onde tudo começou...







































relevovegetação Tipos de moradia Localização espacial

animais

O lixo

História do bairro Transformações Nomes das ruas

Décadas e séculos História de Petrópolis

CEPMedidas de tempo

Medidas de comprimento

serviços do bairro

população

Gráficos e tabelas

Linguagem cartográfica

entrevistas

Biografias

reportagens

( ... )

Paisagens 

Itinerário de ônibus

Identidade

população

Produção textual Mapeamento afetivo



Recursos utilizados para realização do projeto 

• Mapa do bairro

• Material escolar diverso

• Entorno da escola

• Data show

• Google maps

• Diálogo permanente

• Parcerias



Avaliação e Resultados

 Maior envolvimento das crianças em ações da comunidade e da escola.

 Atividades contextualizadas e significativas em todos as oficinas.

 Envolvimento Institucional, rompendo com ações isoladas.

 Incentivo a pesquisa e compartilhamento das informações.

 Desfragmentação dos conteúdos.



Conclusões

É urgente e necessário um trabalho voltado para a realidade,

que atenda às crianças em suas necessidades e a partir daí,

amplie suas possibilidades. O conhecimento precisa fazer

sentido!

O diálogo e conhecimentos tecidos entre os conteúdos,

permeia de sentido e significado as práticas pedagógicas,

oferecendo uma aprendizagem real e motivadora.
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