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GT Ensino Fundamental II 
Assessoria: Dr. José Linck 

 

Objetivo geral: Refletir sobre a superação da violência, a partir do mundo da educação, 
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, através da 
participação e do exercício da cidadania, produzindo textos, vídeos e outros subsídios que 
sintetizem as reflexões e ações geradas a partir do tema. 
 

PROJETO: 
Cidadania em construção: vivenciando valores na escola. 
 

OBJETIVO GERAL: 
Despertar e promover a consciência cidadã através da construção e da vivência de valores na Escola 
e na Comunidade. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Superar o bullying, cyberbullying, preconceitos, intolerância e qualquer desrespeito à vida; 
Incentivar ao cuidado/valorização de si e do outro; 
Estimular ao sentimento de pertença ao meio escolar/comunitário; 
Orientar para o despertar do protagonismo juvenil; 
Oportunizar o desenvolvimento de habilidades e competências. 
 

METODOLOGIA: 
Painel da Liberdade (Temas: Paz/Escola...); 
Construção dos 10 valores/mandamentos a serem vividos na Escola/Comunidade (Turmas/Escola); 
Análise crítica de relatos culturais para o resgate e promoção da cidadania; 
Rodas de bate-papo sobre temáticas pertinentes à vivência escolar e comunitária (bullying, 
cyberbullying, direitos humanos, meio ambiente, sexualidade...). Cada turma se organizará para 
debater um assunto a partir das crianças/dos adolescentes (papelógrafo e pincéis atômicos). 
Dia “D” - Família na Escola - Oficinas: Parceiros da beleza; Parceiros da saúde; Parceiros da arte 
(pintura/música/dança); Parceiros do esporte. 
Campanha pelo respeito: frases criadas pelos alunos e divulgadas pelos corredores da Escola em 
forma de campanha (cartazes confeccionados em grupo). 
 

CRONOGRAMA: 
Março a dezembro. 
 

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS: 
Professores, alunos, famílias, voluntários; 
Papelógrafo, pincéis atômicos, filmes, CDs, cartazes, cópias de histórias verídicas, lendas, músicas, 
telas, tintas, gravuras, sala (ambiente) com cadeiras/almofadas em círculo. 
 

AVALIAÇÃO: 
Contínua/permanente (turmas, professores, voluntários). 
 

Integrantes do Grupo: 
Elisabete Bianchi, Maria Eusebia dos Santos da Silva. 
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GT Ensino Fundamental II 
Assessoria: Dr. José Linck 

 

Objetivo geral: Refletir sobre a superação da violência, a partir do mundo da educação, 
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, através da 
participação e do exercício da cidadania, produzindo textos, vídeos e outros subsídios que 
sintetizem as reflexões e ações geradas a partir do tema. 
 

PROJETO: 
Curta Não-Violência: Educando para a cultua da paz 
 

OBJETIVO GERAL: 
Desenvolver os valores da cultura da paz na comunidade educativa, a partir da reflexão e 
promoção de diferentes práticas educativas 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Desenvolver a reflexão com os estudantes, de forma interdisciplinar, sobre a violência no Brasil, 
a partir do Texto-Base da CF 2018; 
Promover parcerias com diferentes instituições (Brigada Militar - PROERD; Ministério Público, 
Defensoria Pública, Mídias, Igrejas, etc.); 
Envolver a comunidade educativa em diferentes práticas de cultura de paz (palestras, exposição 
de artes, pequenas campanhas, Projeto Curta Não-Violência, encontros das famílias no parque, 
etc.); 
Organizar um Fórum Escolar pela Paz. 
 

METODOLOGIA: 
Partir do ver-julgar-agir-celebrar. 
 

CRONOGRAMA: 
Durante todo o ano conforme o calendário escolar e com a possibilidade de continuidade nos 
anos posteriores dada a relevância do tema. 
 

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS: 
Vídeos, cartazes, teatro, espaços culturais da cidade. 
 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação será efetuada após o desenvolvimento de cada ação. 
 

Integrantes do Grupo: 
Eliana Oberlander, Rogério Castro, Nidia Vernes, Sônia Fernandes 
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GT Ensino Fundamental II 
Assessoria: Dr. José Linck 

 

Objetivo geral: Refletir sobre a superação da violência, a partir do mundo da educação, 
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, através da 
participação e do exercício da cidadania, produzindo textos, vídeos e outros subsídios que 
sintetizem as reflexões e ações geradas a partir do tema. 
 

PROJETO: 
Campanha da Fraternidade 2018. 
 

OBJETIVO GERAL: 
Possibilitar a reflexão da prática da não-violência. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Reduzir o impacto da violência; 
Promover o diálogo inter-religioso; 
Cultivar a cultura da gentileza; 
Incentivar o diálogo na resolução dos conflitos; 
Promover a cultura do respeito às diferenças. 
 

METODOLOGIA: 
Trazer líderes de várias religiões da comunidade; 
Construção de projetos interdisciplinares; 
Palestras para a comunidade escolar. 
 

CRONOGRAMA: 
Início da proposta na jornada pedagógica; 
No decorrer do processo trabalhar com palavras chaves; 
Fechamento: caminhada da paz e oficinas para a comunidade. 
 

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS: 
Corpo docente, discente, comunidade escolar e colaboradores; 
Cartazes, vídeos, folders, fotos, músicas. 
 

AVALIAÇÃO: 
Avaliação continuada. 
 

Integrantes do Grupo: 
Carla de Oliveira, Francisco de Limas, Aline Fontani, Lia de Souza Silva. 
 

 

http://www.curtanaeducacao.org.br/
https://www.facebook.com/curtanaoviolencia/

