




É com muita alegria que lançamos a 2ª edição da Revista Pedagógica Digital da União Sudeste 
Brasileira. Os projetos aqui selecionados foram idealizados pelos educadores da rede adventista 
de educação nos estados que compõe a União Sudeste Brasileira – Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo.

 São 27 projetos desenvolvidos em nossas unidades educacionais e que agora estão à disposição 
para compartilhamentos e trocas de experiências. Com temas atuais e de relevância para a vida 
acadêmica de nossos alunos e familiares, é nosso desejo que a 2ª edição da Revista Pedagógica 
Digital seja mais uma ferramenta de apoio à atividade docente e crescimento acadêmico de todos 
os alunos.

Ester Leal
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Escola: Adventista de Barra de São Francisco
Cidade: Barra de São Francisco – ES 
Associação: Espírito Santense – AES 
Quantidade de alunos da escola: 239
Quantidade de Professores: 17
Autor: Prof.ª Fabrícia Figueredo dos Anjos
Período de aplicação: ano letivo de 2017

 Estamos diante de uma situação mundial, onde o consumismo cresce cada dia mais e mais. 
As pessoas andam cada vez mais conectadas no mundo virtual e se distanciando das relações corpo a 
corpo, face a face, olho no olho. Demonstrações de amor como abraços, sorriso, palavras de incentivo, 
estão cada vez mais raras. As pessoas estão sendo criadas por uma cultura materialista onde se vive 
apenas para si, e o amor vai se esfriando aos poucos. Os valores motivam o comportamento e a 
atividade humana - fonte de energia que mantém a autoconfiança e a objetividade. Sabemos que 
implementar valores autênticos numa cultura consumista não é tarefa simples. 

 Frente ao exposto, vendo a necessidade de resgatar um pouco desses valores que estão 
sendo perdidos, o seguinte projeto procurou trabalhar de forma prática, questões simples, porém 
que têm enorme valor na construção do caráter.

Objetivos
• Compreender que o amor é o maior dos sentimentos.
• Reconhecer várias formas de demonstrar amor.
• Aprender os benefícios do sorriso e do abraço à saúde física e emocional das pessoas.

AES Alegria em Amar
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• Compreender que o que importa não é a grandeza da ação, mas os motivos.
• Compartilhar alegria e amor através de abraços e sorrisos.

Conteúdo curricular:
• Capítulo 8 do livro de Ensino Religioso “Amar é viver”
• PMDE- Alegria

Tempo Estimado
• Aproximadamente 5h/aula

Material Necessário
• Livro didático de Ensino Religioso 7º ano
• DVD “Obra Prima” – Geisa
• Vídeos
• Cartazes
• Fantasias

Desenvolvimento
1ª Aula: Música “O Amor” (Geisa- CD: Obra Prima). 
Após ouvir a música, os alunos leram o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Divididos 
em duplas, escreveram o que era AMOR para eles. Ao final da aula, assistiram ao vídeo “AME” do 
pastor Thiago Rodrigo (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HGyi6_oUzxM)

2ª Aula
Segundo a proposta da atividade 4 do capítulo 8 “Amar é viver” do livro didático (página 68), os 
alunos, divididos em 4 grupos, representaram a história do Bom Samaritano de diferentes formas. 
Ao final das apresentações, eles foram levados a refletir sobre o fato de que amar, não é apenas 
ajudar, mas é também estar presente, apoiar, fazer o outro se sentir especial, dar um pouco de 
alegria... essas são outras formas  de demostrar amor.

3ª Aula:
Nesta etapa do projeto, começamos a trabalhar conjuntamente o livro didático e o PMDE-Alegria. 
Os alunos assistiram ao vídeo SORRIA do pastor Thiago Rodrigo (Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=2ypXKfwkBuY) ao terminarem, a professora apresentou os benefícios 
físicos e emocionais que um abraço e um sorriso podem trazer para a vida das pessoas. Os alunos 
foram incentivados a sorrir e a cultivar o sorriso, e entender que assim como amar, o sorrir é uma 
decisão, um hábito que deve ser cultivado por todos. A aula foi encerrada com o questionamento 
“Como posso demonstrar amor as pessoas da minha comunidade? ”

4ª Aula:
Em grupos, os alunos listaram formas diferentes de como poderiam, de forma alegre e divertida, 
demonstrar amor pelas pessoas da comunidade. Em seguida, os grupos prepararam cartazes com 
frases motivadoras.
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5ª Aula:
Os alunos se fantasiaram de doutores da alegria, com perucas, chapéus, jalecos e foram nos 
comércios da cidade distribuindo abraços, sorrisos e balas para as pessoas que estavam trabalhando.

Avaliação
A avaliação ocorreu de forma contínua, foi observado e analisado o envolvimento dos alunos durante 
todas as etapas do projeto. No momento da saída para distribuição dos abraços, o comportamento (a 
espontaneidade ao abraçar as pessoas) foi tópico de avaliação. Ao final da ação, houve um momento 
de reflexão sobre como pequenos atos podem transformar o dia, e até mesmo, a vida de quem faz e 
de quem recebe um gesto de carinho.

Referências Bibliográficas
Suárez, Adolfo Semo; Benedicto, Marcos de; Silva, Rodrigo P. Ensino Religioso 7º ano. 2. ed. Tatuí: 
Casa Publicadora Brasileira, 2016.
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Escola: Colégio Adventista de Vitória 
Cidade: Vitória – ES 
Associação: Espírito Santense – AES 
Quantidade de alunos da escola: 1.026
Quantidade de Professores: 60
Autor: Luciana Ritter Urrutia
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Justificativa:
 Hoje em dia tem sido cada vez mais difícil incentivar o aluno a estudar e, ainda mais, a 
desenvolver uma rotina de estudos diários. Diariamente atendemos pais de todas as séries, mas 
especificamente a partir do 5º ano, preocupados com o rendimento acadêmico de seu filho, com 
queixas de que o mesmo não gosta de estudar. Falam da luta que enfrentam antes das avaliações, 
quando precisam obrigá-lo a ficar diante dos livros para o estudo. Ou seja, alunos que não criaram 
o hábito do estudo, hoje, já na pré-adolescência e adolescência encontram uma dificuldade muito 
grande de estudar e, ainda mais, de atingir bons resultados.

 O estudo com qualidade ajuda os alunos a se saírem melhor nas avaliações, a acumularem 
vitórias, motivando-os a buscar cada vez mais o conhecimento. Mas não um conhecimento apenas 
para fazer a avaliação e passar de ano, mas para a vida toda.

Introdução
Não é fácil desenvolver um bom hábito de estudo, principalmente para quem não tem muito 
gosto para isso. De qualquer forma, é preciso determinação e disciplina.

AES Aprendendo a Estudar
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“Os hábitos existem para serem desenvolvidos e cultivados. Na vida de um estudante, os bons 
hábitos sempre o ajudarão a progredir nos estudos, facilitando o seu dia a dia na escola. Enquanto 
que os maus hábitos o farão desviar de sua rota e serão sempre obstáculos, fazendo-o desanimar 
constantemente. ” (UNGLAUB,2005) WHITE (2001) afirma que “nenhum esforço deve ser poupado 
no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente divaga, fazei-a voltar. Se o gosto 
intelectual e moral foi pervertido pelos absorventes contos de ficção, de maneira a não haver 
inclinação para o espírito se aplicar, há uma batalha a ser travada a fim de vencer esse hábito.”

 Diante disso, foi desenvolvido o projeto “Aprendendo a estudar”, visando desenvolver nos 
alunos e nos pais essa consciência da importância de desenvolver, desde pequenos, bons hábitos de 
estudos. Com o intuito de desenvolver esse hábito, trabalhamos com dicas para os pais e os alunos 
diariamente durante uma semana, que aconteceram no 1º e no 2º bimestre, mostrando como o 
cérebro aprende e situações cotidianas que podem auxiliá-los para um bom rendimento acadêmico.

Objetivos
• Desenvolver o hábito de estudos nos alunos, para que realmente aprendam os conteúdos e não 
apenas memorizem para as avaliações.
• Compreender a importância da organização para um bom estudo.
• Atingir melhores resultados nas avaliações, com uma aprendizagem significativa.
• Valorizar o próprio estudo como forma de desenvolvimento.
• Desenvolver hábitos Corretos de Estudo.
• Conhecer e relembrar técnicas para um bom estudo.

Tempo
O Tempo de avaliação do projeto dura o ano todo, pois é ao final do ano que conseguimos realmente 
avaliar os resultados.
Porém, o período de aplicabilidade do projeto foram duas semanas. Sendo a primeira no mês de 
Fevereiro – 1º Bimestre, e a segunda no mês de Agosto – 3º Bimestre.

Material didático
Foram utilizadas planilhas para testes com os alunos sobre sua rotina de estudos; Uma tabela para 
descreverem e organizarem sua rotina; Recadinhos diários na agenda; Vídeos postados no Face 
diariamente; Certificado para alunos bronze, prata, ouro e diamante; Um incentivo especial para os 
alunos diamante.

Desenvolvimento
O projeto “Aprendendo a Estudar” foi desenvolvido em duas etapas. Com o intuito de desenvolver 
esses bons hábitos, trabalhamos com dicas para os pais e os alunos diariamente durante uma 
semana, que aconteceram no 1º e no 2º bimestre.
 Na primeira semana, as dicas foram dadas na sala de aula, incentivando de forma lúdica e 
interativa, mostrando aos alunos como o cérebro aprende e situações cotidianas que podem auxiliá-
los para um bom rendimento acadêmico.

1º dia
teste com os alunos - Como está seu nível de empenho com as atividades escolares? - uma auto avaliação.
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2º dia – Algumas dicas para aprender melhor em sala de aula.
3º dia – Dicas - como se preparar ANTES das avaliações.
4º dia – Dica – como se comportar DURANTE a avaliação.
5º dia – Dica – como se comportar APÓS a avaliação.
6º dia – Foi lançado um desafio para os alunos: gravar um vídeo dando dicas de hábitos de estudos, 
postar e marcar o Face do colégio digitando #nãoestudemaisestudemelhor. O vídeo mais curtido 
foi destaque em nossas capelas dos dias 22 e 23/03. O vencedor ganhou um brinde especial. Capela 
com o tema: ”Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas”. 
Mt 6:33. 

TRABALHO COM ALUNOS DE 2º AO 5º ANO
• Conversação sobre a importância dos estudos.
• Como se organizar para estudar em casa? Explicar aos alunos que para estudar é necessária muita 
organização. A importância de se anotar as tarefas na agenda para não esquecermos datas e atividades.
• Perguntar quem conseguiu se organizar com os estudos após a 1ª semana de hábitos de estudo – 
“Aula dada, aula estudada hoje”.
• Alguém já chegou no horário do almoço/jantar sem estar com a tarefa pronta? Já aconteceu de 
alguém tentar realizar a tarefa, mas se envolveu com outras atividades como: assistir TV, entrar na 
internet ou brincar, e no fim esqueceu da tarefa?
• Ou será que já aconteceu de ir mal em uma prova porque no dia anterior teve uma festa de 
aniversário e não deu para estudar na véspera? Isso acontece com quem não tem uma rotina 
organizada com os estudos.
• Realizar um questionário de sondagem sobre hábitos de estudo. Os alunos respondem na hora e 
entregam para a Orientadora.

 Questionário
1. Você estuda todos os dias em casa?      (      ) SIM  (      ) NÃO
2. Quanto tempo você estuda por dia? _________________________________________
3. Você tem um lugar só para estudar?     (      ) SIM  (      ) NÃO
4. O lugar em que você estuda tem muito barulho?   (      ) SIM (      ) NÃO
5. Você organiza todo o material que vai usar antes
de começar o estudo?       (      ) SIM  (      ) NÃO
6. Você consegue fazer toda a tarefa de casa?    (      ) SIM  (      ) NÃO
7. Você gosta de estudar?      (      ) SIM  (      ) NÃO
Nome:________________________________________________ Turma:_____________

TRABALHO COM ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO PRIMEIRO ANO
• Brincadeira de mímica: os alunos deverão adivinhar uma mímica de algum hábito diário (escovar 
os dentes, tomar banho...)
• Aplicação da brincadeira sobre a importância de bons hábitos, inclusive o de estudar.
• Conversação sobre a importância dos estudos.
• Mostrar umas figuras em sequência de uma história (uma figura após a outra).

 Solicitar que os alunos olhem os detalhes de cada figura e construir um texto oral.
Lembrá-los que estão crescendo e que se prestarem atenção nos detalhes das histórias e de tudo 
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o que a professora conta, quando crescerem não terão dificuldades em ler textos de gente grande 
e guardar na memória. É muito importante ler histórias com o papai e com a mamãe todos os dias, 
como também brincar com joguinhos de letras, palavras e números.
Na segunda semana, percebemos que era importante encontrar uma forma de incluir a família de 
uma forma mais interativa e que atingisse o maior número de pessoas possível. Assim, gravamos 
vídeos curtos com dicas de hábitos de estudo para serem postadas no site e Facebook do Colégio, 
diariamente.

1º Dia – Em sala de aula, motivar os alunos a assistirem as dicas publicadas.
2º Dia em diante – Passar nas salas para perguntar quem assistiu e fazer perguntas sobre a dica 
anterior.

TRABALHO COM OS PAIS
Enviar bilhete aos pais falando sobre as dicas online, como também da importância de incentivar o 
filho a desde pequeno ter um hábito de estudo diário. Claro que o tempo deve estar adaptado com 
a idade, assim como o objeto de estudo, mas o importante é perceberem que há descobertas para 
serem realizadas diariamente.

AS DICAS DE ESTUDO ONLINE FORAM
1. HORÁRIO: Os alunos receberão um calendário para criar sua rotina e colocar em um mural ou 
geladeira em casa.
Um hábito se cria com a rotina. Assim sendo, é preciso escolher um horário para estudar todos os 
dias. O ideal é fazer uma lista de todos os afazeres do dia-a-dia, incluindo o lazer. Mas lembre-se 
que no horário de estudo você não deve estar com sono e nem com fome, pois assim o estudo não 
vai render.
Dica nº 1 - https://www.facebook.com/colegioadventistadevitoria/
videos/1055472524555268/?source=feed_text
- https://www.youtube.com/watch?v=V9KGG4wZV-c&feature=youtu.be

2. LUGAR:  Escolher um lugar específico para estudar todos os dias. Pode até ser mais de um lugar 
que gosta de estudar, mas deve estar sempre limpo, organizado e que proporcione uma boa postura 
e seja confortável.
Dica Nº 2:  https://www.facebook.com/colegioadventistadevitoria/
videos/1056128731156314/?q=col%C3%A9gio%20adventista%20de%20vit%C3%B3ria%20
-%20cav
https://youtu.be/cV_osk9hFNw
3. AMBIENTE: Um ambiente silencioso é sempre o melhor. É onde você terá tranquilidade, boa 
iluminação, mais atenção e concentração ao que está estudando.
Dica nº 3 – https://www.facebook.com/colegioadventistadevitoria/
videos/1056705007765353/?source=feed_text
https://youtu.be/sKaV6yVkBgU

4. MATERIAL: Estar com todo o material que será usado também é primordial para um bom 
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estudo. Evitando assim, ter que se locomover para buscar algo que esteja faltando. Reunir tudo 
com antecedência, mesmo os objetos que você talvez não use, como: jarra com água, e tudo o que 
você precisar.
Dica nº 4 – https://www.facebook.com/colegioadventistadevitoria/
videos/1056707197765134/?source=feed_text
https://youtu.be/GV_z-vTWGFg

5. TERMINAR CADA TAREFA: Concentração é a palavra-chave. Termine sua atividade antes de 
fazer qualquer outra coisa, se estiver difícil, não desista, insista até que consiga resolvê-la. Isso 
fará com que aprenda a não desistir dos desafios da vida, conquistar vitórias e se tornar cada vez 
mais autoconfiante.
Dica nº 5 – https://www.facebook.com/colegioadventistadevitoria/videos/1056713771097810/
https://youtu.be/f0jsfYKDgWY

Incentivo: Alunos com média geral acima de 9,5 ganharam um lanche “mega especial” na 
cantina da escola.

Mérito Acadêmico: Alunos com média acima de 8,0 ganharam um certificado com uma 
homenagem especial no auditório do colégio, na seguinte classificação:
Diamante: ......................... 9,50 – 10,0
Ouro: ................................. 9,00 – 9,49
Prata: ................................. 8,50 – 8,59
Bronze: .............................. 8,00 – 8,49

Avaliação
No decorrer do ano, pudemos ter o retorno dos pais, comentando sobre as dicas de estudo e como 
colocaram em prática os hábitos de estudos em casa e na escola também.
Mas, o melhor resultado pudemos observar ao final do ano, onde tivemos nossos objetivos 
atingidos, quando onferimos os resultados finais e verificamos uma quantidade bem reduzida de 
alunos que ficaram para recuperação e exame final. Consequentemente, o número de retenção e 
evasão escolar também será bem menor. 

Referência
SOARES, Maria Rita Zoéga; SOUZA, Sílvia Regina de and MARINHO, Maria Luiza. Envolvimento 
dos pais: incentivo à habilidade de estudo em crianças. Estud. psicol. (Campinas) [online]. 2004, 
vol.21, n.3, pp.253
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Escola: Adventista de Juiz de Fora
Cidade: Juiz de Fora – MG 
Associação: Mineira Sul – AMS 
Quantidade de alunos da escola: 638
Quantidade de Professores: 32
Autor: Prof.ª Me. Estela Rodrigues Figueiredo
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO
Na sociedade em que vivemos, é muito comum mães e pais trabalharem por mais de uma jornada. 
Geralmente, os pais ficam mais ausentes do lar quando os filhos se tornam mais independentes 
para comer, se vestir, realizar a higiene, e depois que aprendem a ler e escrever, muitos acreditam 
que os filhos podem ser independentes para estudar em casa, sozinhos. Porém, a maioria dos 
menores não possui maturidade suficiente para administrar o tempo em relação aos estudos e o 
lazer e, com isso, muitas crianças deixam de estudar e não desenvolvem um hábito de estudo.  Após 
a alfabetização, as crianças precisam de responsáveis acompanhando e apoiando seus estudos. 
Quando a família está comprometida com a escola e os estudos de seus menores, o desempenho 
intelectual, emocional e social das crianças é muito maior e melhor (Cia et al., 2008). Mas muitos 
responsáveis deixam de monitorar as formas de lazer e acompanhar os estudos de seus menores por 
ser esta uma tarefa árdua e que exige tempo.
 
 Por estas razões, o presente projeto é proposto visando aplicar uma atividade prazerosa, 
que envolva toda a família e que estimule a participação da família nos estudos dos menores, em 
parceria com a escola.

AMS Aprendendo em família
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OBJETIVOS

Geral
Promover um maior apoio e participação da família com a escola, em especial, que os responsáveis 
compreendam a importância do acompanhamento constante no desempenho intelectual, emocional 
e social dos seus filhos.

Específicos
Promover melhores relacionamentos e um maior contato entre os responsáveis e suas crianças.
Promover melhores relacionamentos entre a escola e os seus alunos e responsáveis.
Promover a valorização das atividades que a escola promove.
Promover o compromisso e a participação ativa dos responsáveis com os estudos de suas crianças. 
Conscientizar os responsáveis sobre a importância do policiamento em relação aos conteúdos de 
entretenimento oferecidos aos seus menores, assim como o tempo que é destinado às mídias e aos 
estudos.

PúblicO-alvo
 O projeto “Aprendendo em Família” pode ser aplicado em todos os segmentos de uma 
escola – na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio - de acordo com as 
adaptações necessárias para cada segmento.  Contudo, esse projeto, em seu formato atual, pode 
apresentar maior eficácia quando aplicado no Ensino Fundamental. As crianças dos 2º ao 5º anos 
encontram-se alfabetizadas, porém, não possuem maturidade e independência suficientes para 
realizarem seus estudos sozinhas, em casa. Especialmente nesta fase, o apoio dos responsáveis é 
fundamental para incentivar os estudos e promover o melhor desempenho intelectual, emocional e 
social de seus menores. 

Aplicação e Avaliação
 Levando em consideração que a maioria dos responsáveis e menores apreciam e buscam 
entretenimento junto a televisão, neste projeto, é proposta uma atividade direcionada, na qual 
a família irá assistir um filme ou documentário juntos e, tanto os alunos quanto os pais deverão 
responder as atividades e entregá-las ao professor para que sejam corrigidas. Desta forma, o 
professor, primeiramente, deverá enviar um comunicado aos responsáveis (Figura 1), com a 
autorização e supervisão da direção da escola. 

 Neste comunicado, o professor irá explicar como deverá ser realizada a atividade, além de 
explicar em sala de aula para os alunos. A família deverá assistir o filme proposto e os responsáveis 
deverão auxiliar os menores na resolução dos exercícios sobre a temática abordada no filme, 
enviados pelo professor. Essa será uma ótima oportunidade para o professor propor exercícios que 
exigem a interpretação de textos, além de ter a possibilidade de trabalhar conteúdos gramaticais 
e produção textual. Dependendo da temática, esse exercício pode ser aplicado para as matérias 
de Ciências, Português, Ensino Religioso, etc. Depois, separadamente, os pais também deverão 
responder ao questionário enviado pelo professor. É importante que neste questionário sejam 
abordadas questões relacionadas ao tema do filme, podendo ser questões de interpretação de texto, 
por exemplo. Mas é fundamental que os responsáveis realizem atividades reflexivas, propostas no 
mesmo questionário. Essas atividades reflexivas devem apelar sobre o relacionamento familiar, 
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especialmente entre os responsáveis e menores (exemplo de atividade em anexo).  

 Para a avaliação deste projeto, os alunos deverão entregar as atividades e questionário para 
que o professor possa corrigi-los. O professor deverá usar estratégias para que todos os alunos 
realizem a atividade. Uma sugestão é que o professor atribua nota para as atividades dos alunos e 
também para o questionário dos responsáveis. A atribuição de notas para os responsáveis poderá 
ser somada às notas dos alunos, assim, os responsáveis poderão compreender melhor sobre 
a necessidade do compromisso de realizar as atividades e entregá-las na data estipulada pelo 
professor, e também perceberão a importância do acompanhamento dos estudos dos menores, e 
que o apoio é fundamental para a eficácia desse processo.
 
 É importantíssimo que o professor tenha assistido e avaliado os conteúdos dos filmes e 
documentários antes de propor a atividade. Além disso, após a realização da atividade em casa 
pelos responsáveis e menores, é fundamental que o professor faça uma retomada do tema abordado, 
comente e corrija as atividades em sala de aula, com os alunos, além de buscar o feedback dos 
alunos que realizaram a atividade. O feedback dos responsáveis poderá ser obtido em reunião 
pedagógica, ou então por um bilhete enviado na agenda do aluno.
O professor definirá, juntamente à coordenação pedagógica, quantas vezes ele aplicará este projeto, 
mas é sugerido que o mesmo seja realizado bimestralmente. Para isso, são indicados, dentre outros, 
filmes como: OPOSTOS – documentário lançado em 2017 pela ACT e UNASP; SEMPRE AO SEU LADO 
– “Hachi, a dog’s tale” - de 2009; MÃOS TALENTOSAS - “Gifted Hands: The Bem Carson history” - 
de 2009; DESAFIANDO GIGANTES - “Facing the giants”- de 2006;  CARTAS PARA DEUS –“Letters 
to God”- de 2010, ATÉ O ULTIMO HOMEM – “Hacksaw Rigde” – de 2017; A BOA MENTIRA – “The 
good lie – de 2015. DEUS NÃO ESTÁ MORTO – “God’s not dead”- de 2014; O IMPOSSÍVEL – “The 
impossible” – de 2012; À PROCURA DA FELICIDADE – “The Persuit of Happyness” – de 2006. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA
A atividade modelo deste projeto foi aplicada aos alunos dos 5º anos, na disciplina de Português, 
pela professora Estela Figueiredo, da Escola Adventista de Juiz de Fora/MG.
 
 Após a explicação da professora de como seria a atividade, os alunos vibraram ao saber 
que os pais, assim como eles, também deveriam realizar o dever de casa e que seriam avaliados. Os 
alunos ganhariam pontuação se os pais entregassem o questionário preenchido, na data estipulada 
pela professora, e assim, insistiram com seus responsáveis para que fizessem o dever. Desta forma, 
todos os alunos (100%) e os responsáveis realizaram a atividade e entregaram os deveres na data 
estipulada.
 
 Nenhum pai reclamou por ter que fazer o dever, ao contrário, vários pais, antes mesmo 
da reunião de feedback, elogiaram a atividade e relataram que foi muito benéfico e importante 
participarem tão ativamente na vida estudantil de seus menores. Os alunos também gostaram muito 
da atividade, e antes mesmo da retomada do tema, relataram em aula sobre como se emocionaram 
com o filme e o prazer de assistir, pela primeira ou mais de uma vez, o filme com a família. Além disso, 
algumas crianças destacaram que os pais, depois de responderem ao questionário, procuraram elas 
para dialogar.
 Em relação a correção das atividades, foi notável o empenho dos alunos e responsáveis para 
fazê-lo. Houve a retomada do tema em sala de aula e correção das atividades com os alunos, assim, 
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essa atividade também contribuiu para reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula, além de 
proporcionar um maior envolvimento dos responsáveis com a vida estudantil de seus menores, e 
apoiando a escola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA
CIA, F.; PAMPLIN, C. S. O.; WILLIANS, L. C. A. O impacto do envolvimento parental no desempenho 
acadêmico de crianças escolares. Psicologia em Estudo, 13(2), 351-360, 2008.

Querido responsável,
Para este fim de semana você terá um dever de casa! Será um delicioso exercício em família!!! Reúna 
sua família e assistam o filme “Sempre ao seu lado”, de 2009 (disponível no Netflix e Youtube). Seu 
filho deverá responder as atividades sobre esse tema e, será muito importante receber o apoio da 
família em seus estudos! Você também receberá um questionário sobre o filme e deverá enviá-lo, 
respondido, pelo seu filho até a data____________. Eu farei a correção das atividades e divulgarei 
as notas em nossa próxima reunião!

A cada dia oramos por sua família, e pedimos a Deus que a conserve unida em amor, suprindo-lhes 
todas as necessidades.

Com atenção e carinho,
Prof.ª Estela Figueiredo

Figura 1. Exemplo de comunicado aos responsáveis enviado na agenda do aluno.
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Será que é possível a uma pessoa ser tão fiel quanto um cão?

A DISCIPLINA DO AMOR
Foi na França, durante a segunda grande guerra: um jovem tinha um cachorro que todos os dias, 
pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das seis 
da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o 
com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que 
passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava a correr todo animado atrás dos mais 
íntimos. Para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono 
apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado.      Pensa 
que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso 
naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono 
bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava a sua vida normal de cachorro até 
chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava 
ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não 
morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora 
ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias. Com o passar dos anos (a memória dos 
homens!) as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com 
um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos, para outros amigos. Só o 
cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina. As 
pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era inverno) ele lá ficou 
o focinho voltado para “aquela” direção. 

TELLES, Lygia Fagundes
 

Vamos entender o texto 

1 – Complete o quadro a seguir, tendo por base o texto lido:

     País onde ocorre a narrativa. (local) 
 
     Época em que ocorre a narrativa. (tempo) 
 
     Tipo de narrador. (1ª ou 3ª pessoa) 
 
      Personagem central do texto. 
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2 – Dentre os adjetivos apresentados abaixo, escolha o que melhor serve para caracterizar o 
personagem central da narrativa. (Em caso de necessidade, consulte o dicionário):

  SOLIDÁRIO      ATENCIOSO        AMOROSO               FIEL

a) _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

b) Explique, de acordo com o texto, por qual motivo você escolheu esta característica para o 
personagem: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3 – Reescreva as frases abaixo, substituindo os trechos destacados por outros de igual sentido, 
mas sem alterá-los: 
a) “Postava-se, na esquina, um pouco antes das seis da tarde.” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) “(...) as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas (...)” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 – Enumere os fatos abaixo de acordo com a sequência em que eles ocorrem na história: 
(     ) Certo dia, o jovem foi convocado para a guerra. 
(     ) O cachorro esperava-o na esquina, quando voltava do trabalho. 
(     ) Um jovem tinha um cachorro. 
(     ) O jovem morreu no bombardeio da guerra. 
(     ) O cachorro, já velho, continuava esperando o amigo.

5 – Copie do texto um trecho que mostre que o cão não desistiu de esperar seu dono, mesmo ele 
estando morto. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6 – Assinale a alternativa que mostre melhor a ideia central do texto: 
(    ) O texto nos revela como é importante que os seres humanos tratem bem os animais. 
(    ) A narrativa destaca que animais são mais fiéis do que muitos homens. 
(    ) O objetivo central do texto é criticar a forma como a família do jovem agiu após a morte dele. 
(    ) A história é uma crítica à guerra, mostrando que ela é capaz de arruinar vidas.

“Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom; o Seu amor dura para sempre” Salmo 136:1.
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Bom estudo!!! Com amor, 

Nome: _________________________________________________ Parentesco: _______________
Responsável pelo aluno(a): ______________________________________ Data: _______________

Questionário exclusivo para os responsáveis
Com base no filme assistido em família “Sempre ao seu lado”, de 2009, responda as questões:
 
1) Observe a imagem ao lado.

a) Cite três momentos do filme 
em que ocorre essa comunicação 
visual entre o cão e o dono.

1) ___________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2) ____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
  
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
b) Cite seis palavras expressas nesse olhar.
1- _______________________       3- ________________________       5- _____________________
2- _______________________       4- ________________________       6- _____________________
 
2) Reflita.
• Eu tenho olhado com atenção para minha criança e percebido suas necessidades emocionais?
• Quais sentimentos eu consigo transmitir ao olhar para minha criança?
• Eu consigo dialogar, tranquilamente, sobre esses sentimentos com ela?
• Eu estou demonstrando para ela, com meu exemplo, o que eu gostaria que ela se tornasse?

 Querido responsável, eu acredito que essa experiência pode contribuir para uma melhoria 
no relacionamento em família. Nesta fase da vida, muitas mudanças estão acontecendo com as 
crianças: elas estão amadurecendo e, portanto, o seu exemplo e apoio nesse momento são essenciais 
para que elas se tornem jovens e adultos responsáveis, honestos, bondosos, e que tenham sucesso 
em seus estudos, relacionamentos e futura vida profissional. Dedique tempo a essa criança que 
Deus colocou sob sua responsabilidade: ame, corrija, limite e tempo o fiscalize o que ela está 
assistindo na televisão, celular ou computador; converse, seja amigo, brinque, esteja sempre ao seu 
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lado! Os problemas que enfrentamos na vida, seja financeiro, no casamento, nos relacionamentos 
em família, doença, etc., podem prejudicar o processo de educação, mas lembre-se de que Deus 
pode transformar esses momentos de dificuldade em uma bênção em nossas vidas. Ele ama a cada 
um de nós e deseja que amemos as pessoas ao nosso redor e nos ensina que, para receber amor, 
primeiramente devemos amar. Deus promete que estará sempre ao nosso lado:

“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor.” Rm 8:38,39.

Desejo à sua família vitórias e uma semana abençoada! Conte comigo, conte com a Escola Adventista! 
Com carinho e atenção,

Profa. Estela Figueiredo
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Escola: Colégio Adventista de Duque de Caxias
Cidade: Duque de Caxias – RJ 
Associação: Rio de Janeiro – ARJ 
Quantidade de alunos da escola: 1.143
Autor: Profs. Denise Passos Couto e Ângelo Basílio
Período de aplicação: ano letivo de 2017

1. Justificativa
 A Op Arte é uma modalidade artística, que tem como objetivo criar a ilusão de movimento, 
interagindo com o observador. Como grande parte dos movimentos artísticos, ela também passou 
por vários estágios evolutivos através dos tempos.

 Nesse trabalho foca-se a Op Arte e seu principal artista, Victor Vasarely. O tema desenvolve 
seu estilo artístico e duas de suas obras, que são desenvolvidas no Projeto junto aos alunos da 8ª 
série do ensino fundamental.

 Dentro das bases conceituais, a geometria ocupa lugar de destaque assumindo um papel 
fundamental no desenvolvimento Op Arte ela, na verdade, é a alma do movimento. Seus componentes 
básicos estão presentes nos movimentos de arte mais recentes.

 Os artistas envolvidos com essa vertente realizam pesquisas que privilegiam efeitos óticos, 
em função de um método ancorado na interação entre ilusão e superfície plana, entre visão e 
compreensão. Dialogando diretamente com o mundo da indústria e da mídia (publicidade, moda, 
design, cinema e televisão), os trabalhos da ope art enfatizam a percepção a partir do movimento 
do olho sobre a superfície da tela. Nas composições - em geral, abstratas - linhas e formas seriadas 

ARJ Arte e Matemática
em movimento 



Revista Pedagógica  25  

se organizam em termos de padrões dinâmicos, que parecem vibrar tremer e pulsar. O olhar, 
convocado a transitar entre a figura e o fundo, a passear pelos efeitos de sombra e luz produzidos 
pelos jogos entre o preto e o branco ou pelos contrastes tonais, é fisgado pelas artimanhas visuais 
e ilusionismos.

2. Objetivos
Reconhecer no movimento Op Arte uma expressão artística diferente da ilusão óptica.
Identificar a modalidade artística Op Arte.
Diferenciar diferentes estilos artísticos.
Explicar as principais características da Op Arte.
Interpretar uma obra de arte.
Compreender novos conceitos artísticos.
Conhecer a vida de alguns artistas desse sistema artístico.
Conhecer e identificar as figuras bidimensionais e tridimensionais; Explorar as formas geométricas 
planas e tridimensionais em suas várias possibilidades.
Entender como as ilusões ópticas funcionam em nosso cérebro.
Respeitar as diferentes expressões artísticas, valorizando as produções dos colegas.
Entender que Deus é nosso maior artista e que também revelou seu bom gosto ao criar a terra.

3. Conteúdo curricular
Geometria;
Op Arte;
Figuras bidimensionais;
Figuras tridimensionais;
Simetria.

4. Metodologia
Aula expositiva-dialogada com exposição de imagens de obras da Op Arte.
Ensinando a utilizar as ferramentas matemáticas para a construção do projeto com o auxílio da 
tecnologia.

Análise e releitura de imagens. Demonstrar na prática os conceitos aprendidos fazendo seu próprio 
desenho e expor para que os outros alunos do Colégio possam apreciar.

5. Material necessário
Papel cartão, lápis, lapiseira, borracha macia, régua, caneta hidrográfica colorida, régua, 
transferidor, compasso, DVD’s e projetores.

Deve se trabalhar também a matemática, iniciando pelo ponto, a primeira dimensão, a segunda 
dimensão e a noção da terceira dimensão, chegando por fim à geometria.
6. Desenvolvimento
Antes de qualquer atividade, levaremos algumas imagens para que os alunos analisem e falem um 
pouco do que estão vendo, suas impressões, se conseguem identificar qual o estilo e o que o artista 
usou. Em seguida conversaremos sobre a Op arte e sua relação com a matemática.
Estaremos relacionando algumas obras de arte com as figuras geométricas e verificando qual o 
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conceito foi utilizado.
Após fazermos releituras de imagens, cada aluno irá criar sua Op Arte e faremos uma exposição na 
biblioteca do Colégio.

7. Avaliação
A avaliação acontecerá no decorrer do projeto, iremos primeiramente avaliar a participação e 
interesse dos alunos sobre os conteúdos abordados.
Também estaremos avaliando as produções de cada aluno e verificando se eles conseguem aplicar 
os conceitos da geometria na Op Arte, explicar o que aprendeu aos colegas e na confecção da sua 
própria obra de arte.
Também estaremos verificando se nosso aluno aprendeu a respeitar os trabalhos dos outros colegas 
e a valorizar a produção de cada um.

CONSIDERAÇõES FINAIS
O projeto “Arte e Matemática em Movimento”, que apresentamos aqui, foram essenciais para que 
o desenvolvimento do pensamento geométrico se desenvolvesse. Utilizando como estratégia a 
interdisciplinaridade entre a Matemática e a Arte, em que a utilização das obras do movimento 
artísticos da Op Arte, teve um papel fundamental para que conteúdos que antes eram trabalhados 
de maneira dicotomizada do mundo real passaram a fazer sentido para os educandos. Percebemos, 
à medida que as atividades eram trabalhadas, que a postura dos alunos em relação ao ambiente 
como um todo, mudou. Antes eles possuíam uma postura pouco voltada para as aulas, passavam boa 
parte do tempo alheio à ela, rostos apáticos, virados para o lado, excesso de conversas, tendo que 
chamar a atenção a todo tempo, dando a ideia de contrariedade em relação a aquela aula expositiva 
e que pouco ou nada representava para eles. A análise das atividades desenvolvidas por eles 
evidenciaram a importância da utilização de uma abordagem da Matemática e suas peculiaridades 
com disciplinas que historicamente eram próximas, mas que com o passar dos séculos se tornaram 
distantes. Apresentar ao aluno, de forma interdisciplinar a Matemática, inserida em um contexto em 
que a Arte pode servir de fio condutor para que o ensino de determinados conteúdos faça sentido, 
no seu cotidiano. Nos mostrou que as possibilidades não se esgotam numa única direção, que é na 
aplicação das atividades. Percebemos que estas podem ser reorganizadas, tanto em sua estrutura 
quanto na dinâmica da sala de aula, sempre tendo como objetivo tornar viável a aprendizagem 
crítica dos alunos em relação aos conteúdos estabelecidos. As intervenções do professor em sala 
de aula faz-se necessária e a avalição deve ser processual, o mais importante não é o resultado final 
e sim esse processo. Enfim, acreditamos que a fundamentação teórica ao qual está alicerçado o 
nosso trabalho pode contribuir para o aprofundamento e enriquecimento de uma nova trajetória.

 Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção da estética, 
caracterizando um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, desenvolvendo 
com o educando, a sensibilidade, a percepção e a imaginação no domínio do conhecimento artístico, 
necessário para compreender a arte como meio de humanização da realidade.
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Escola: Adventista de Montes Claros
Cidade: Montes Claros – MG 
Associação: Missão Mineira Norte – MMN 
Quantidade de alunos da escola: 321
Quantidade de Professores: 17
Autor: Profs. Maryanne Xavier Santos e Victor dos Santos Mariano
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Frequentemente, diversas pessoas se deparam com o uso frequente da Internet e seus impactos no 
estilo de vida. O número de brasileiros de 10 anos ou mais que são usuários de internet (55%), por 
iso corresponde a 94,2 milhões de usuários. Além disso, 84% dos usuários de Internet pelo celular 
afirmaram acessá-la todos os dias ou quase todos os dias. Segundo o Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br), que divulgou a oitava edição da pesquisa 
TIC Domicílios.

Neto, Mosmann e Lomando afirmam que “se a internet está cada vez mais presente na atualidade, 
precisamos entender de que forma as características deste momento estão influenciando as 
mudanças na vida cotidiana. ”
A Internet tem se tornado um dos principais meios de comunicação e, através das redes sociais 
na Internet, se “tem um potencial imenso para colaborar, para mobilizar e para transformar a 
sociedade” (Recuero). Mas este domínio também pode influenciar para outros fins. Como é o caso 
do jogo de suicídio intitulado “Baleia Azul”.

mmn Bem Aventurados
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 Bassetto afirma em seu artigo que:
No jogo Baleia azul as vítimas devem cumprir desafios que os levam além do limite do tolerável, da automutilação ao 
suicídio. tudo deve ser documeNtado em vídeos e fotos que são eNviadas para “curadores”, que avaliam se a tarefa foi ou Não 
cumprida. o recrutameNto é feito via redes sociais para um perfil Básico: adolesceNtes, a partir de 12 aNos, com teNdêNcia à 
depressão. eles receBem missões e, se maNifestarem a voNtade de sair, são ameaçados.

 Considerando o efeito destes jogos e se baseando no tema: Alegria, do Plano Mestre de 
Desenvolvimento Espiritual-PMDE (“projeto que prepara temas importantes para serem apresentados 
aos alunos, de todas as faixas etárias, com a finalidade de incentivá-los a desenvolverem uma vida 
espiritual”), foi desenvolvido estes projetos de desafios chamado: “ Bem-aventurados” baseado 
na expressão bíblica, citada por Jesus no sermão da montanha em Mateus 5. Onde os alunos são 
estimulados a realizar tarefas no contra jogo ao da Baleia Azul: desafios que estimulem amizade, 
autoestima, carinho, hábitos saudáveis e relacionamento com os pais e responsáveis.

USO DA NTERNET 
 Segundo Leonardi
“a iNterNet pode ser defiNida como uma rede iNterNacioNal de computadores coNectados eNtre si”. em 2012, 40% dos 
domicílios Brasileiros tiNham acesso à iNterNet. crescimeNto de 4% com Base No aNo aNterior, de acordo com o ceNtro de 
estudos soBre as tecNologias da iNformação e da comuNicação (cetic.Br), que divulgou a oitava edição da pesquisa tic 
domicílios.

 A pesquisa investigou também, os dispositivos utilizados pelos indivíduos para acessar 
a Internet, constatando a preferência pelo telefone celular (76%) – foi mais citado do que o 
computador de mesa.

E que através desse
[...] Novo amBieNte tecNológico tem a capacidade de deseNvolver Novos modos de socialização, iNflueNciaNdo as características 
pessoais e relacioNais. ele alcaNça desde as relações mais próximas de cada um de Nós até a rede social mais ampla. portaNto, 
através de reflexões soBre as iNfluêNcias da iNterNet Na vida cotidiaNa, é possível o deseNvolvimeNto da coNsciêNcia de 
aspectos que, muitas vezes, Não são facilmeNte perceptíveis e que moldam as formas de ser e se relacioNar de todos Nós. 
assim, poderão ser deseNvolvidas críticas e apreseNtadas alterNativas educacioNais que possiBilitem o deseNvolvimeNto social.

 Albornoz cita que “os manifestantes desses movimentos atuais costumam estar conectados 
em rede de inúmeras formas, através do uso da internet, incluindo redes sociais e outras redes de 
comunicação”.

 Segundo Spyer “rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, 
compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura da rede.”
A Internet fornece acesso a um número maior de pessoas que também tenham o mesmo objetivo, 
e assim os usuários possuem mais chances de encontrar alguém com quem possam se relacionar. 
(Neto, Mosmann, Lomando).

Spyer afirma também que estes laços são estreitados, “complexificados e modificados a cada nova 
pessoa que conhecemos e interagimos. Com isso, é fácil entender porque a Internet deu tanta força 
para a metáfora: Nunca se conheceu e interagiu com tantas pessoas diferentes.”
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Neto, Mosmann, Lomando
o aNoNimato é outra característica da iNterNet que iNcremeNta seu uso como dispositivo para coNhecer pessoas. No eNtaNto, 
aparecer aNôNimo No meio virtual taNto pode ser utilizado para fiNalidades coNsideradas positivas como Negativas. é possível 
que o aNoNimato sirva para criar faNtasias utilizaNdo outras ideNtidades e muNdos imagiNários.

 Avorio afirma que “como as redes sociais na Internet ampliaram as possibilidades de 
conexões, ampliaram também a capacidade de difusão de informações que esses grupos tinham”. 

 Albornoz diz: Tornam-se, assim, movimentos virais, seguindo a lógica das redes de internet; 
não só “virais” pelo caráter viral da difusão das mensagens e especialmente, das imagens chocantes, 
que se tornaram mobilizadoras, mas pelo “efeito modelo” dos movimentos que surgem por toda 
parte”.

 Recuero afirma “Uma rede social na Internet tem um potencial imenso para colaborar, para 
mobilizar e para transformar a sociedade”.

DEPRESSÃO E SUICÍDIO
MACEDO, conceitua
“suicidar-se eNvolve termiNar iNteNcioNalmeNte com a própria vida (macedo apud shNeidma,1994), quaNdo o iNdivíduo 
se vê freNte à iNcapacidade de eNcoNtrar alterNativas para os seus proBlemas, optaNdo por sua morte (macedo apud 
WerlaNg,2000). o suicídio apoNta para uma situação Na qual a morte ocupa um lugar prioritário em relação à vida.

 CORDAZ E MORENO afirmam que “As taxas de suicídio aumentam de 1,3 a cada 100.000 
para 12 a cada 100.000, respectivamente entre crianças de 10 a 14 anos e entre pessoas jovens de 
20 a 24 anos”.

MACEDO complementa:
especificameNte para a faixa etária eNtre 10 e 19 aNos, a puBlicação “saúde Brasil” da secretaria de vigilâNcia em saúde do 
miNistério da saúde (2006), registra que em 2004 ocorreram 743 óBitos por suicídio, o que represeNta aproximadameNte 
3% das mortes Nesta faixa etária. essas mortes ocorreram prepoNderaNtemeNte No sexo masculiNo (64,9%). mais de 60% 
do total destes joveNs tiNha 17 e 19 aNos de idade, seNdo, aiNda, que os joveNs de cor BraNca represeNtam 48,7% dos óBitos. 
as lesões autoprovocadas iNteNcioNalmeNte por eNforcameNto (estraNgulameNto ou sufocação) foram as priNcipais causas 
de morte desses suicídios (56%), seguidas pelas mortes por arma de fogo que represeNtaram 17,1% óBitos por suicídio 
Nesta faixa etária.

NETO afirma que “uma das características que diferencia o suicídio na adolescência do que ocorre 
em outras faixas etárias está na grande relevância que tem os estressores psicossociais como 
precipitantes das tentativas de suicídio e dos suicídios neste grupo”.

MACEDO acrescenta:
Na adolescêNcia a vivêNcia de situações de crise e de traNsformações é evideNte. caBerá eNtão, ao adolesceNte uma 
reestruturação Na visão de si mesmo e do muNdo que o cerca. estas traNsformações, Necessárias Neste momeNto da vida, 
oBrigam-No a mudar os mapas iNtrapsíquicos que possui da realidade exterNa, Bem como seu sistema de orieNtação iNterNa, 
Necessário para defiNir seu projeto de vida (casullo, BoNaldi & liporace, 2000); por vezes torNa-se impossível para o 
adolesceNte eNcoNtrar recursos para lidar com toda turBulêNcia que eNfreNta. para expressar a iNteNsidade de seus 
coNflitos iNterNos e a maNeira atrapalhada de lidar com eles, o adolesceNte pode, muitas vezes, ter atitudes autodestrutivas, 
como a teNtativa de suicídio ou até mesmo o suicídio coNsumado
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ALSOP E MACCAFFREY afirmam que:
muitas criaNças que iNgressam Neste estágio de deseNvolvimeNto são capazes de demoNstrar um estado de espírito depressivo 
e de falar dos seus seNtimeNtos de depressão ou aNsiedade ou ideação suicida. coNtudo, os seNtimeNtos depressivos podem 
estar mascarados pelo comportameNto de “luta” ou “fuga” descrito No grupo da pré-puBerdade.

Alguns fatores de influência são conflito familiar. NETO complementa:
coNflitos eNtre pais e filhos parece ser o fator de risco mais sigNificativo para o suicídio em adolesceNtes mais joveNs, 
eNtaNto dificuldades afetivas são mais comuNs em adolesceNtes mais velhos, de acordo com a maior importâNcia do papel dos 
pais e de Namorados Na vida dos adolesceNtes mais joveNs e mais velhos, respectivameNte.

Outros fatores são citados por ALSOP E MACCAFFREY como: 
- Vulnerabilidade: gerado pela combinação de fatores estressantes. “Em decorrência de fatores 
importantes como idade, experiência anterior, transtornos familiares, falta de apoio social, então 
os sentimentos depressivos podem se desenvolver e se tornar abrangentes. ” 
- A perda de uma pessoa amada: a capacidade de um jovem para suportar a ameaça de uma separação 
ou a perda de um adulto importante é influenciada por muitos fatores, incluindo a qualidade da sua 
relação com esse adulto. Casos de separação repentina, a possibilidade ou não de se preparar para 
essa separação, a presença ou ausência de sistemas de apoio, são todos fatores significativos. A 
morte de um dos pais é uma das principais causas da depressão infantil e devemos esperar uma 
reação depressiva em situações de morte repentina. As situações conjugais nas quais a criança 
passa a viver com apenas um dos pais geralmente são consideradas como perda, em participar se 
surgirem problemas de contato ou acesso resultantes do conflito constante entre os pais.
- Negligência e abuso físico e sexual infantil: “o abuso e a negligência fazem a criança se sentir 
totalmente impotente, desesperada e imprestável. De maneira complexa a própria depressão está 
entrelaçada aos maus-tratos. ”
- Procurando um bode expiatório: A vulnerabilidade pode originar-se no processo de busca de 
um bode expiatório dentro da família ou do grupo social. Sentimentos intensos de depressão e 
desespero podem ser experiências por crianças que são maltratadas, provocadas e criticadas. Esses 
sentimentos enfatizam ainda mais a ideia de que elas são realmente impotentes, imprestáveis e 
indesejáveis. Com muita frequência, as tentativas de suicídio parecem ser o produto final de um 
longo padrão de provocações, implicâncias e abuso, que passou despercebido, sendo considerado 
intolerável pela criança.

 MACEDO destaca também que apenas uma das dimensões do comportamento suicida e que 
“podem evoluir desde ideias de autodestruição, passando por planejamento, ameaças, tentativas de 
suicídio até o ato fatal, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro 
motivo desse ato (apud Werlang & Botega, 2004) ”.

 O trabalho é dividido em nove capítulos além dessa introdução, justificativa. No segundo 
capítulo, é descrito os objetivos deste projeto; o terceiro capítulo descreve um breve conteúdo 
curricular apresentado, seguido do tempo gasto e material necessário para o desenvolvimento 
do mesmo. É apresentado no sexto capítulo o desenvolvimento e a metodologia abordado. Em 
seguida, na sexta parte do trabalho, é abordada a metodologia, descrevendo as etapas que serão 
compreendidas no projeto. Na sétima parte é abordada a avaliação, seguida das adequações 
propostas, referencial teórico e anexo.
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OBJETIVOS
O presente capítulo apresenta os objetivos geral e específicos do trabalho proposto.

GERAL
Desenvolver um projeto dinâmico que seja capaz de restaurar os pilares da qualidade de vida de 
juvenis e adolescentes da Escola Adventista de Montes Claros - MG.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conscientizar sobre os perigos da Internet.
 Estimular a socialização no ambiente escolar.
 Incitar o relacionamento familiar.
 Despertar a necessidade de comunhão com Deus.
 Fomentar a solidariedade.

CONTEÚDO CURRICULAR
Este projeto é interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de: religião, português, artes e educação 
física.

 Nas aulas de religião foram trabalhados assuntos voltados à família e a autoestima. Junto 
ao PMDE, o tema da alegria, incentivando os alunos a busca por atitudes que promovam a alegria 
individual e coletiva.

 Foi trabalhado também a escrita de cartas e bilhetes, trabalhados durante o recreio, onde 
havia a troca destes papéis entre eles ou era exposto em um mural temático sobre o projeto. Houve 
também a exposição de desenhos criativos, criação de vídeos, canções em grupo e criação de 
presentes para pessoas amadas.

 A parte física foi desenvolvida através de desafios de jogos mentais e exercícios como: 
pular corda. Cada atividade foi criada com o intituto de motivar os juvenis a melhor a autoestima, a 
comunhão com Deus, os hábitos saudáveis e a socialização com colegas, professores e funcionários,  
além de fortalecer os vínculos entre os pais, irmãos e demais familiares.

TEMPO
Este projeto foi desenvolvido, em sua maior parte, nos intervalos do recreio durante o período de 
23 dias. Em algumas aulas de religião foram desenvolvidos os temas relacionados a felicidade, 
autoestima, perigos da Internet e seus jogos virais.

 As palestras aos pais foram feitas em forma de Escola de Pais, com duração de 4 noites. 
Onde profissionais diversos abordaram sobre estes assuntos e também ensinaram aos pais, na 
prática, como descobrir históricos da navegação web de seus filhos.

 O encerramento, com a festa da amizade, foi realizado em um sábado à noite. Onde os 
alunos tiveram a oportunidade de socialização, momento para reatar laços com os colegas através 
do perdão, jantar e dinâmicas.
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MATERIAL NECESSÁRIO
O projeto fará uso de diversos matérias. Será preparado um mural temático com o tema da alegria. 
Haverá uma música tema para os intervalos do recreio. Haverá um formulário online para votação 
do tema da festa da amizade.

 Os recursos tecnológicos utilizados serão: uma câmera, para filmagem dos desafios; um 
computador, para criação das artes gráficas para cada dia, uma caixa de som e um microfone para 
coordenação e organização dos desafios. Será necessário também um Datashow para as palestras 
e aulas.
Haverá necessidade de bloco de folhas, fitas adesivas, folhas de EVA, lápis e canetas coloridas.

DESENVOLVIMENTO
O trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto dinâmico que seja capaz de restaurar os 
pilares da qualidade de vida de juvenis e adolescentes da Escola Adventista de Montes Claros – MG.

 Para tanto, deverá ocorrer um aprofundamento dos estudos no conteúdo apresentado no 
referencial teórico através das publicações de artigos e livros nas áreas.

 Após este estudo, será criada uma enquete através da fan page nas redes sociais onde os 
alunos irão escolher o tema da festa da amizade.
Serão realizadas palestras sobre o assunto através da Escola de Pais e capelas voltadas para o 
público-alvo do projeto.

 A conclusão do projeto será na festa da amizade. Os alunos irão caracterizados de acordo 
com o tema escolhido, haverá um jantar, dinâmicas, peças e o desafio final do projeto, que será 
pedir perdão e reatar amizades entre os colegas. Haverá neste apelo, uma tira de neon debaixo de 
cada cadeira, e uma luz negra para refletir no mural (o título “Festa da amizade”, será pintado com 
tinta fluorescente para refletir). Ao comando do capelão, cada aluno irá pegar sua tira e dobrá-la, 
fazendo um grande círculo com luzes de neon. Será feita a associação de que todos juntos pode 
fazer mais. Onde todos colocarão suas tiras em um único pote. Formando uma grande lâmpada 
neon. Será encerrado o programa com uma roda, com todos os alunos de mãos dadas cantando a 
música “Estamos juntos”.

 Será avaliado este projeto através da interação e participação dos alunos e feedback dos 
responsáveis.

 As etapas para conclusão do trabalho serão cumpridas seguindo o cronograma apresentado 
no quadro. Simultaneamente serão lançados desafios diários estimulando os pilares da saúde, 
relacionamento interpessoal, comunhão com Deus, convívio familiar e solidariedade. Através de 
desenhos, atividades desenvolvidas no intervalo escolar, fotos e vídeos em publicações nas redes 
sociais.
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Tabela 1 - Cronograma de Atividades
Fonte: PRÓPRIA

AVALIAÇÃO
Este projeto foi avaliado através da interação dos alunos diante do projeto, da socialização entre os 
mesmos, com sua família e com demais funcionários da instituição.
Foram avaliados também a interação e feedback dos pais quanto as palestras e o comportamento 
dos filhos.

Os alunos se mostraram motivados com os desafios. Sempre curiosos para saber qual seria o desafio 
do dia. Continuamente participativos e colaborativos.
Foi notado, ao final do projeto, que os alunos se mostraram mais unidos e interativos. Alunos novos 
na escola se enturmaram com os demais alunos veteranos; as brigas que ocorreram nestes períodos 
iniciais de aula foram sanadas e os laços de amizades restaurados, e alunos com dificuldade de 
convívio começaram a participar dos desafios que inicialmente se recusavam, por falta de interação.

 Os pais se mostraram interessados no projeto, muitos retornaram à escola se mostrando 
gratos pelas palestras e interessados em ajudar a cumprir os desafios propostos. Estes fizeram 
uso de suas próprias redes sociais, para que os filhos postassem os desafios dos finais de semana, 
outros vieram à escola trazendo os desafios cumpridos pelos filhos ou até mesmo ligando para a 
instituição para sanar alguma dúvida.

 Um veículo de mídia local, Inter TV Grande Minas (filiada Globo), procurou nossa instituição 
para realizar uma matéria sobre o jogo “baleia azul” e sobre o contra jogo baleia azul. Foi filmado a 
realização de um dos desafios: estourar o balão com um abraço; e um testemunho de um dos pais 
em que a filha estava realizando os desafios da Baleia Azul e como a escola apoiou no processo de 
recuperação desta adolescente.
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DESAFIOS BEM AVENTURADOS
1. Estoure um balão na barriga junto com um colega do mesmo sexo.

2. Leia João 3:16. Grave um vídeo colocando seu nome no lugar. “Porque Deus amou a (o mundo) 
Maria...”

3. Faça uma lista de 10 qualidades suas. Se estiver difícil, peça ajuda a seus colegas e professores.

4. Escreva um cartão dizendo o quanto ama alguém da sua família.

5. Abrace 5 pessoas.

6. Escreva uma carta para você mesmo e abra daqui 7 anos.

7. Tire uma foto sua em meio a natureza.

8. Duelo da risada: olhar fixamente para outro colega sem rir.

9. Ligue para um amigo e conte uma piada saudável.

10. Poste nas redes sociais uma foto com o uniforme da escola. #eusoulindo(a)

11. Tire uma flor, folha ou pedra do caminho. Faça um cartão mostrando quanto Deus foi especial/
carinhoso em criá-la e dê a alguém de presente.

12. Desenhe você na festa da amizade 2017. Cole no mural da festa da amizade.

13. Ajude alguém. Doe um material de higiene. Traga para a escola.
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14. Tire uma foto com alguém da escola que não é seu amigo próximo (e que agora será). Faça uma 
lista de 5 coisas que aquela pessoa gosta de fazer.

15. Pule corda 50 vezes sem errar.

16. Desenhe você na sua profissão do futuro.

mural temático

foNte: própria

desafio trocar fruta preferida

foNte: própria

aluNos cumpriNdo desafio escrever uma 
frase motivadora

foNte: própria

aluNos cumpriNdo desafio estourar 
Balão com um aBraço

foNte: própria
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17. Desafios de raciocínio lógico.

18. Escreva uma frase motivadora no mural da escola.

19. Traga uma fruta preferida para trocar com um colega.

20. Tire uma foto pulando

21. Faça um vídeo com 10 colegas cantando a música Maravilhas (música que toca na troca dos 
intervalos).

22. Escreva seu verso preferido da Bíblia e ilustre-o. Cole no mural da festa da amizade.

23. Desafio surpresa da festa da amizade: pedir perdão aos colegas e amigos

PLANO DE AULA
Ensino Religioso

Título: Bem-Aventurados
Objetivo: (1) Conscientizar quanto a importância de buscar a felicidade e a realização pessoal. 
(2) Compreender as Bem-aventuranças ensinadas por Jesus no início do sermão do monte, e qual 
sua relevância para os nossos dias.
(3) Desafiar os alunos a praticarem as Bem-aventuranças através de desafios diários em sua casa, 
escola e com a família.

Relevância:
Quantos motivos temos no dia a dia para sermos tristes e infelizes? A depressão por exemplo é uma 
doença que tem afetado centenas de pessoas. Segundo o G1, a “Doença afeta 4,4% da população 
mundial e 5,8% dos brasileiros, segundo dados da OMS. Brasil é o país com maior prevalência de 
ansiedade no mundo: 9,3%”. Estamos, portanto, a mercê deste mal. Como podemos nos proteger 
quanto a este problema? Como fazer para que a alegria seja mais presente em nossa vida? O que a 
Bíblia nos diz a respeito da felicidade? Como alcança-la?

Revelação:
- Debate:
Perguntas para motivar o debate:
Temos mais razoes para sermos tristes ou felizes?
Qual o motivo de haver tanta tristeza no mundo?
Será que Deus se importa com nossa felicidade?
Por sermos Cristãos temos a obrigação de sermos felizes?

- Exposição
Texto: Mateus 5:1-12
Contexto: O evangelho de Mateus mostra que Jesus já havia começado seu ministério pregando 
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e curando (4:23), Sua fama ia aumentando gradativamente (4:24). Devido aos seus ensinos e 
curas uma multidão já o seguia. Agora ele assenta em um monte e começa a transmitir ensinos 
concernentes ao reino de Deus.

Argumentação:
2 Jesus se coloca na posição de um professor.
3 Humildes de espírito.
4 Os que choram.
5 Os mansos.
6 Fome e sede de justiça.
7 Misericordiosos.
8 Limpos de coração.
9 Pacificadores.
10 Os perseguidos.

Responsabilidade:
Dos ensinos transmitidos por Jesus no Sermão do Monte podemos retirar algumas lições praticas: (1) 
como alunos do Mestre devemos estudar diariamente a Bíblia e seguir suas lições. (2) é necessário 
praticar a humildade. (3) ter esperança diante das dificuldades que levam ao choro e a dor. (4) não 
deixar que a ira domine nossas ações. (5) buscar ser justos em tudo. (6) exercer misericórdia. (7) 
manter a pureza de nossa mente e coração. (8) levar a paz a todos que estão ao nosso redor. (10) 
defender o evangelho mesmo em perseguição.

4. Resultado:
Ao compreender os preciosos ensinos de Jesus, você deve tomar a decisão de ser um Bem-
Aventurado. A felicidade deve ser conquistada, e só será possível com a ajuda de Deus. Pratique 
os ensinos estudado no seu dia a dia. Estamos lançando como escola o Desafio Bem-aventurado. 
Consiste em uma série de desafios diários para promover um ambiente de alegria e união em nossa 
escola. Seja corajoso e aceite o desafio de se um Bem-aventurado.

ANEXO
Festa da Amizade 2017: (mostrando momento da luz negra e pedidos de perdão). <https://www.
youtube.com/watch?v=8CO-XnHbN4A&t=7s>
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Escola: FADMINAS
Cidade: Lavras – MG  
Associação: 
Quantidade de alunos da escola: 841
Quantidade de Professores: 36
Autor: Profa Ana Paula Rodrigues Barbosa
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Vamos trabalhar com o livro “Bichinho da maçã” do Ziraldo. Ele é um autor referência para essa 
faixa etária. Seus livros são de linguagem simples, que vão direto ao entendimento da criança. 
Através dessa forma literária, vamos trabalhar as questões do dia a dia das crianças como 
alimentação saudável, higiene, importância nutricional dos alimentos e cuidado com a natureza.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver o gosto pela leitura e ampliar o vocabulário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expressar suas ideias, sentimentos e necessidades de forma adequada.
Incentivar a leitura de uma forma lúdica e prática.
Conscientizar sobre a importância de uma alimentação saudável e conhecer através de 
degustação, diferentes tipos de alimentos cultivados.
Identificar diferentes animais e seus tipos de moradia.

fadminas Bichinho da macã
‘
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CONTEÚDO CURRICULAR
- Português: leitura do livro “Bichinho da maçã” de Ziraldo, explanação da história, interpretação 
do texto, releitura com novos personagens e novas frutas, receitas culinárias, leitura e escrita.
- Matemática: continhas de adição, subtração, divisão e multiplicação com frutas, quantidades 
numéricas (receitas), seriação, sequências e jogos.
- Ciências: alimentação saudável, diferentes tipos de frutas.
- Geografia: observar as frutas típicas de cada região do Brasil.
- História: pesquisa sobre receitas com frutas em diferentes épocas da história e em diferentes 
estações.
- Artes: trabalhos manuais em e.v.a., recorte e colagem, sucata, confecção de livro de receitas, 
montagem de quebra-cabeça.

SÉRIE OU ANO ESCOLAR
1º ano do ensino fundamental I de 2017.

TEMPO ESTIMADO
Este projeto será realizado durante todo o ano letivo, uma vez por semana, onde utilizaremos uma 
aula para o desenvolvimento do mesmo.

MATERIAL NECESSÁRIO
- Livro paradidático: “Bichinho da maçã”.
- Vídeo com a história “bichinho da maçã” no Youtube.
- Vídeos do Nosso Amiguinho: “Para ter muita saúde” e “Peso pesado”.
- Músicas com temas de frutas e alimentações saudáveis.
- Computador.
- Acesso à internet.
- Revistas e jornais de mercado.
- Folhas sulfite e creative paper.
- Materiais de uso pessoal do aluno.
- Ingredientes correspondentes às culinárias.
- E.V.A.
- Algodão e manta acrílica para enchimentos.

DESENVOLVIMENTO
- Apresentação do livro, do autor, da editora. Leitura do livro, conhecendo a história e os 
personagens.
- Pintura da maçã e do bichinho com tinta guache.
- Assistir a história no youtube usando a internet.
- Realizar continhas de adição e subtração com imagens de maçãs e bichinhos.
- Releitura da história, trocando a fruta e os personagens.
- Pesquisar pelo menos três frutas de cada estação do ano.
- Recortar e montar o bichinho da maçã.
- Culinária: maçã do amor.
- Observar os animais e pesquisar os diferentes tipos de moradia de cada um.
- Jogo das maçãs: encontrar os pares, juntando as duas partes da maçã, uma com o número e a 
outra com as quantidades das sementes.
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- Interpretação do livro: responder um questionário sobre o livro.
- Confeccionar o bichinho da maçã, usando caixa de ovo, pintada com guache.
- Pesquisar as frutas típicas de cada região do Brasil.
- Trabalhar metade e inteiro com várias frutas, trazidas pelos alunos.
- Encher a maçã de e.v.a. com manta acrílica, para ficar fofinha.
- Culinária: fazer maçãs com a massa de leite ninho.
- Separar as sílabas das palavras retiradas da história.
- Recontar a história com suas próprias palavras.
- Montar a cena da história usando vários papéis coloridos.
- Jogo de sequência e quantidades: montar um jogo escrevendo os números de 1 a 10 nos 
prendedores e desenhar as quantidades das maçãs nas copas das árvores.
- Enfeitar um CD com papéis picados, formando uma linda maçã, e colocar o dedo com rostinho no 
buraco do CD, pra fazer de conta que é o bichinho da maçã.
- Pesquisar várias receitas com maçãs para confeccionar um livrinho de receitas.
- Recortar, de revistas e jornaizinhos de mercado, todos os tipos de alimentos, depois montar dois 
cartazes, um com alimentos saudáveis e outro com alimentos não saudáveis.
- Plantar árvores frutíferas nas dependências do colégio.
- Confeccionar o bichinho da maçã com TNT, encher com manta acrílica e enfeitar com olhinhos, 
fitas e laços.
- Música das frutas: cantar, trabalhar a leitura e a escrita.
- Culinária: Salada de frutas.
- Montar o quebra-cabeça das frutas.
- Fazer o bichinho da maçã, pintando a palma da mão com tinta guache e carimbando na folha.
- Confecção de dedoches: fazer 5 maçãs, cada uma com furos de 1 a 5 na largura dos dedos para 
os alunos colocarem os dedos com carinhas.
- Fazer uma pequena maçã com e.v.a. para enfeitar o lápis grafite.
- Culinária: Bolo de maçã.

AVALIAÇÃO
- Os alunos serão avaliados no decorrer de todo o projeto, sendo assim analisada a participação 
individual e em grupos, conforme as propostas de cada atividade.
- Nesta turma de 1º ano de 2017, não há nenhum ANEE, não precisando ser realizadas nenhum 
tipo de adequação nas atividades propostas.

RESULTADOS ESPERADOS
Despertar interesses nos alunos sobre: leitura, experiências novas para a vida, culinárias e o 
cuidado com o meio ambiente.

CUMINÂNCIA
Terminaremos esse projeto com uma grande festa, onde os alunos farão apresentações de 
músicas, encenação e leitura. Será uma linda cerimônia de encerramento e de colação deste ciclo 
de alfabetização.
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MAÇÃ DO AMOR

INGREDIENTES 
1 kg de açúcar,  500 ml de água,  1 colher (sopa)
de vinagre,  corante vermelho (pó ou líquido),  
12 maçãs (pequena/média),  palitos de sorvete. 

MODO DE PREPARO
MAÇÃS: Lave e seque as maçãs. Espete-as com 
1 ou 2 palitos (ajudará na firmeza na hora de 
caramelizar). Unte formas de alumínio (pode 
ser de bolo) com óleo, bem pouco. 

CALDA: Coloque todos os ingredientes dentro de uma panela. Nesta receita não se usa nenhuma 
colher (pois, pode açucarar a calda), Misture/mexa apenas a panela - não use nenhum tipo de 
colher, pois, pode quebrar o ponto da calda. Até a fervura, pode usar fogo alto, quando ferver, 
mude para médio e mantenha por aproximadamente 25 minutos. Mergulhe a ponta de um palito 
de sorvete na calda e pingue na forma em segundos. Pressione com o dedo (ela amassará) e solte 
sobre a forma; se ela fizer barulho de sólida, desligue imediatamente e comece o processo de 
mergulhar as maçãs e colocá-las sobre a forma previamente untada. Note que o ideal é realizar 
este processo o mais breve possível, pois a calda vai, naturalmente, endurecendo.
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Docinhos de leite ninho (Maçã) 

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de leite em pó,  1 xícara (chá) 
de açúcar de confeiteiro  1/2 vidro pequeno 
de leite de.

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes secos, em seguida adicione aos poucos o leite de coco até dar um ponto firme 
na massa, mas que não esteja seca demais a ponto de rachar. Faça bolinhas ou rolinhos e modele 
os docinhos. Com cortador: Abra a massa entre 2 plásticos, com um rolo de massa, na espessura de 
mais ou menos 1 cm. Corte os docinhos com cortadores de biscoito no formato desejado ou modele 
pequenas porções de massa no formato desejado, como por exemplo de frutinhas. Enquanto modela, 
mantenha a massa do doce, sempre coberta, para evitar ressecamento. A massa deve descansar por 
6 horas, antes de receber o corante, para que não fique ainda úmida e prejudique a pintura. Use 
anilina comestível para colorir a massa, o interessante para pintar as frutinhas é usar uma fruta 
natural como modelo. Pinte com o corante a gosto.
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Escola: Adventista de Nova Iguaçu 
Cidade: Nova Iguaçu – RJ 
Associação:  Rio Sul – ARS 
Quantidade de alunos da escola: 614
Quantidade de Professores: 25
Autor: Prof.as Uilielma Ferreira de Lucena e Deborah Fernanda F. S. T da Paixão
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa  
Para se ter uma vida saudável é necessário ter uma alimentação adequada. A alimentação correta 
é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo e na 
quantidade apropriada. 

 O funcionamento correto do organismo dependerá dos nutrientes fornecidos nos alimentos. 
Diante da falta de alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves consequências em virtude da 
interrupção de alguma atividade básica. 

 A alimentação moderna, mais prática e rápida, que tem sido oferecida às crianças, tem 
causado grande impacto em seu desenvolvimento mental, físico e espiritual. Sabe-se que a ingestão 
de alimentos ricos em gorduras e açúcares trazem sérios comprometimentos à saúde. 
Por isso, é necessário resgatar nas famílias o interesse pela alimentação saudável, rica em frutas, 
legumes e verduras. Através da ludicidade é possível influenciar o paladar das crianças para o que 
é melhor para seu organismo. 

ARS Campeão Cardápio
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 Compreender a importância do uso dos oito remédios naturais para a vida e saúde também é 
fundamental. A alimentação saudável é um dos remédios dados por Deus, assim como a água, a luz 
solar, o repouso, o exercício físico, a confiança em Deus, o equilíbrio em todas as coisas e o ar puro. 
Trabalhar esse tema e desenvolver os hábitos das crianças também é uma atribuição da escola, 
assim como diz Ellen White: 
“ a relação do regime alimeNtar com o deseNvolvimeNto iNtelectual merece muito mais ateNção do que tem receBido. a 
coNfusão meNtal e a soNolêNcia são muitas vezes o resultado de erros Na dieta.”

Objetivos
A escola é uma instituição que proporciona grande influência na vida das crianças. É o lugar ideal 
para levar todos os colaboradores e alunos a reflexão, e se desenvolver ações em benefício da saúde 
e o desenvolvimento de uma vida saudável. 

 Neste sentido, o projeto “Campeão do Cardápio” teve como objetivo estimular os professores 
e os alunos, através de um cardápio elaborado pela Nutricionista Elaine Marcionilo, a mudar seus 
hábitos alimentares e desenvolverem atividades sobre alimentação de forma interdisciplinar e 
lúdica com os alunos, promovendo a construção do conhecimento crítico e estimulando um viver 
mais saudável hoje e no futuro.

 Seguindo os conselhos bíblicos e do Espírito de Profecia sobre saúde, a escola acredita ser 
um momento muito oportuno para que este tema seja trabalhado e difundido. 

“Ao ver Cristo a multidão que se reunia em torno dEle, “teve grande compaixão deles, porque andavam 
desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor”. Cristo via as enfermidades, as dores, a 
carência e degradação das multidões que Lhe embargavam os passos. Eram-Lhe apresentadas as 
necessidades e misérias da humanidade em todo o mundo. Entre os mais altos e os mais humildes, 
os mais honrados e os mais degradados, via almas anelando as próprias bênçãos que Ele viera 
trazer, almas que necessitavam apenas conhecer-Lhe a graça para se tornarem súditos de Seu 
reino. “Então disse aos Seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai 
pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a Sua seara” Mateus 9:36-38. Hoje existem as 
mesmas necessidades. O mundo carece de obreiros que trabalhem como Cristo fazia pelos aflitos 
e pecadores. Há, na verdade, uma multidão a ser alcançada. O mundo está cheio de doenças, 
sofrimentos, misérias e pecados. Cheio de criaturas necessitadas de quem delas cuide — o fraco, o 
desamparado, o ignorante, o degradado”
(Conselhos sobre saúde, p. 30, Ellen White).

Conteúdo Curricular
Este projeto foi idealizado pela Equipe Pedagógica e Administrativa da Escola Adventista de Nova 
Iguaçu, e ocorreu no 1°, 2° e 3° bimestre (fevereiro a outubro de 2017).
Situada no centro da cidade de Nova Iguaçu,RJ, a Escola Adventista  atende  um público variado, e 
financeiramente  diversificado. Houve a necessidade em  trazer para os lanches das crianças  um 
cardápio prático e com custo benefício, para que todos fossem possibilitados  de participar.

Este projeto proporcionou para todos os alunos e professores a oportunidade de experimentarem 
novas possibilidades de trabalharem com um currículo alternativo e interdisciplinar. O objetivo 
principal da Escola é inserir no ambiente escolar uma discussão fundamentada e contextualizada, 



48 Revista Pedagógica

que estimule pensar e adotar novas práticas alimentares e estilo de vida saudável, não apenas 
no momento do Lanchinho (Recreio) bem como contagiar de tal forma as família. Que esta ação 
transcenda a Escola e passe a ser uma realidade nas residências. 

Durante todo o projeto foram trabalhados os conteúdos de cada série do livro de ciências, sempre 
fazendo relação com os oito remédios naturais. Utilizamos também os livros paradidáticos das 
turmas, para trabalhar a importância da alimentação saudável para a saúde. 

Desenvolvimento

1° ETAPA
O projeto foi dividido em 3 etapas: a primeira etapa refere-se a organização do mesmo, com um 
diálogo estabelecido entre equipe pedagógica e profissional da área da nutrição para montagem 
dos cardápios trimestrais que seriam adotados durante o ano, de acordo com as frutas da estação. 
O primeiro cardápio (anexo 1) foi entregue primeiramente na reunião de pais que aconteceu no 
dia 31/01/2017, aos Pais e responsáveis e  num segundo momento aos alunos, no dia 01/02/2017 
data do início das aulas.  Neste período, cada turma foi incentivada a seguir o cardápio que trazia 
sugestões semanais para manter uma alimentação equilibrada. A preocupação neste primeiro 
momento era em atender satisfatoriamente a cada criança, apresentando-lhes as frutas e sucos e 
diversos sabores de forma agradável e  lúdica. Deu-se início às atividades de piquenique ao ar livre, 
com lanches saudáveis e produzidos pelos pais dos alunos (anexo 12).

2° ETAPA
A segunda etapa foi a entrega aos alunos de um álbum de figurinhas, para que a cada dia o aluno 
trouxesse o alimento chave do dia (de acordo com o cardápio) (anexo 2, 3, 4 e 5), o mesmo receberia 
como incentivo uma figurinha que identificasse o alimento solicitado no dia. O aluno que trouxesse 
o item chave em sua lancheira e o comesse no recreio ganharia a figurinha para preencher no álbum. 
Ao final de 7 dias, foi realizada uma aula especial no auditório para premiar os alunos que 
preencheram toda a cartela. O premio foi um selo em formato de imã de geladeira de família campeã 
do cardápio (anexo 12).

 Paralelamente a escola convidou os pais para participar da escola de pais intitulada “Como 
potencializar a inteligência do seu filho”, no dia 23/03/2017, com o Professor Alexandre Daniel 
Rosa. Foram dadas dicas de como a alimentação adequada pode influenciar na aprendizagem e 
inteligência da criança. 

 Na segunda etapa houve um envolvimento prático das turmas da Educação Infantil ao 5º 
ano, todos os alunos participaram de ações que os levassem a uma reflexão sobre a sua alimentação, 
bem como as turmas do 1º ano (alfabetização) que foram  ao sacolão para primeiramente trabalhar 
sobre  os comércios que são estabelecidos no entorno da Escola,  e também para  conhecer algumas 
leguminosas, hortaliças,  e frutas que  não conheciam.  No sacolão foram selecionados os alimentos 
para uma sopa, que foi feita pelos alunos na escola. Nesta visita, o dono do Hortifruti ficou tão 
impactado com a ação que doou todos os ingredientes para a sopa. Foi entregue aos alunos o 
cardápio número 2 (anexo 6). As ações lúdicas de incentivo apresentaram um maior resultado, pois 
os alunos já estavam integralmente adaptados a uma alimentação equilibrada.



Revista Pedagógica  49  

3° ETAPA
Na terceira etapa, que compreende o início do terceiro bimestre, estava sendo trabalhada a 
organização para a Feira de Saúde, que ocorreu em dois momentos sendo a primeira dia 29/10/2017 
(anexo 11). 

 Cada turma ficou responsável em desenvolver o tema sugerido sobre os benefícios dos Oito 
Remédios Naturais em nossa vida e a Orientação de Deus. 
Neste período foi entregue o terceiro cardápio para os alunos. Realizamos novamente o incentivo 
com o álbum de figurinhas (anexo 8, 9 e 10). A culminância do projeto ocorreu na feira de saúde de 
29/10/2017 onde os alunos apresentaram seus conhecimentos sobre os oito remédios naturais e o 
corpo humano. 

Conclusão 
Avaliamos que a partir do projeto “Campeão do cardápio” os alunos aceitaram melhor a introdução 
de frutas e sucos naturais na alimentação cotidiana. No início do projeto eram enviados lanches 
rápidos e completamente industrializados, com o passar do tempo e o incentivo da escola os alunos 
passaram a consumir com mais frequência principalmente frutas. Alguns alunos não conheciam o 
sabor de frutas como pêra, abacaxi e água de coco e quando experimentaram não deixaram mais 
de ingerir esses alimentos. Concluímos o projeto convidando toda a família do aluno a repensar sua 
vida cotidiana, replanejar seus hábitos alimentares e estilo de vida e reorganizar seu tempo diário 
para o que realmente importa. Foi observada também a mudança de postura das famílias em relação 
a espiritualidade de seus membros, houve relatos de alunos que os pais estavam mais preocupados 
com eles, que estavam ficando mais em casa e separando tempo para atividades ao ar livre.

Referência Bibliográfi ca
WHITE, Ellen G. Educação: Um modelo de ensino integral. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2015.
WHITE, Ellen G. Conselhos sobre saúde. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2007, 2° edição.
Anexos Casa Publicadora Brasileira
 Anexo 1- Cardápio 1

CARDÁPIO LANCHE ESCOLAR 1
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Outras opções:
De salgado: Bolo / cupcake caseiro (simples e sem recheio, como: de chocolate, de cenoura, de 
baunilha, de cenoura, de fubá, de coco, de banana, de maçã).
           Biscoito cream-cracker (com requeijão, com manteiga ou com polenguinho).
           Biscoito maizena (com requeijão, com manteiga ou com geléia).
           Torrada (com requeijão, com manteiga, com geléia ou com polenguinho).
           Pão de queijo.
           Biscoito polvilho.
           Biscoitos doces sem recheio ( cookies e biscoito de aveia e mel, por exemplo).
           Pães diversos como: pão francês, pão de cenoura, pão de batata, pão de milho. Com recheios 
diversos como: queijo branco, manteiga, requeijão, polenguinho, pastinha de queijo branco e 
cenoura ralada, pastinha de queijo branco com beterraba ralada).
De Bebidas: suco de abacaxi com hortelã, suco de melancia, limonada, leite com achocolatado 
(caseiro).
De Frutas: abacate com mel, ameixa, abacaxi picadinho, Pêra, maçã, laranja em gominhos, salada 
de frutas.
(Fevereiro/Março/Abril).

Comunicado
Nova Iguaçu, 10 de fevereiro de 2017.

“tudo tem o seu tempo determiNado, e há tempo para todo o propósito deBaixo do céu (eclesiastes 3:1).”

Queridos pais e/ou responsáveis,
Sabemos que uma alimentação adequada é a chave para uma vida saudável. Uma alimentação 
correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e na quantidade 
apropriada. 

Os alimentos possuem nutrientes que favorecem o funcionamento correto do organismo. Diante da 
falta de alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves consequências em virtude da interrupção de 
alguma atividade básica. É por isso que uma alimentação saudável deve conter todos os nutrientes 
necessários para que a nossa saúde esteja garantida.
Durante os dias 13 a 24 de fevereiro teremos o projeto “Campeões do Cardápio”. Nossos alunos serão 
incentivados a ter uma alimentação mais saudável e balanceada. O cardápio entregue pela escola 
é uma excelente ferramenta para os pais, pois foi pensado para ser prático, saboroso e saudável. 
Segue abaixo novamente o cardápio do bimestre: 
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Outras opções:
De salgado: Bolo / cupcake caseiro (simples e sem recheio, como: de chocolate, de cenoura, de 
baunilha, de cenoura, de fubá, de coco, de banana, de maçã).
           Biscoito cream-cracker (com requeijão, com manteiga ou com polenguinho).
           Biscoito maizena (com requeijão, com manteiga ou com geléia).
           Torrada (com requeijão, com manteiga, com geléia ou com polenguinho).
           Pão de queijo.
           Biscoito polvilho.
           Biscoitos doces sem recheio ( cookies e biscoito de aveia e mel, por exemplo).
           Pães diversos como: pão francês, pão de cenoura, pão de batata, pão de milho. Com recheios 
diversos como: queijo branco, manteiga, requeijão, polenguinho, pastinha de queijo branco e 
cenoura ralada, pastinha de queijo branco com beterraba ralada).
De Bebidas: suco de abacaxi com hortelã, suco de melancia, limonada, leite com achocolatado 
(caseiro).
De Frutas: abacate com mel, ameixa, abacaxi picadinho, Pêra, maçã, laranja em gominhos, salada 
de frutas.
(Fevereiro/Março/Abril).

Com esse projeto a Escola Adventista de Nova Iguaçu incentiva não só os alunos, mas a toda a 
família a ter uma alimentação mais saudável. 
Lembre-se, o sucesso desse projeto depende da nossa parceria!

Atenciosamente,

Uilielma Ferreira de Lucena
Orientadora Educacional
 uilielma.ferreira@adventistas.org.br

Projeto semana de hábitos saudáveis- EANIG

Maternal ao 5° ano
A Educação Adventista preocupa-se com o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos alunos. 
Sabemos que o cultivo de hábitos saudáveis é essencial para uma vida plena e feliz. 
De 20 a 28 de março trabalharemos o projeto “Campeão do cardápio”, nossos alunos receberão um 
álbum de figurinhas para colecionar. Cada dia teremos um item chave do cardápio. O aluno que 
trouxer o item na lancheira e o consumir no intervalo receberá a figurinha correspondente ao item. 
Segue abaixo a relação dos itens:

Segunda-feira (20/03)- Banana
Terça-feira (21/03)- suco de uva (integral)
Quarta-feira (22/03)- Fruta favorita
Quinta-feira (23/03)- Água de coco
Sexta-feira (24/03)- Pipoca caseira
Segunda-feira (27/03)- Suco de laranja natural
Terça-feira (28/03)- Melancia de cubinhos
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Na quinta-feira (30/03), faremos uma capela toda especial para premiar nossos Campeões do 
Cardápio.

Nosso alvo é mostrar que é legal e divertido trazer frutas e sucos naturais e não industrializados  
(biscoitos repletos de sódio e corantes).

Álbum de fi gurinhas

CARDÁPIO ESCOLAR 2

capa parte iNterNa
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Outras opções: 

De alimento
- Bolo / cupcake caseiro (simples e sem recheio, como: chocolate, cenoura, baunilha, laranja, fubá, 
coco, banana, maçã).
- Biscoito cream-cracker (com requeijão ou com polenguinho)
- Biscoito maizena (com requeijão, com manteiga ou com geleia)
- Torrada (com requeijão, com manteiga, com geleia ou com polenguinho)
- Biscoito polvilho   ///   Pipoca salgada (feita em casa)
 - Biscoitos doces sem recheio ( cookies e biscoito de aveia e mel, por exemplo)
- Pães diversos como: pão francês, pão de batata, pão de forma, bisnaguinha, pão de leite, pão de 
milho. Com recheios diversos como: queijo branco, manteiga, requeijão, polenguinho, pastinha de 
queijo branco e cenoura ralada, pastinha de queijo branco com beterraba ralada).
De bebidas: Leite com achocolatado (caseiro), água de coco, suco de tangerina (natural), suco de 
laranja (natural), suco de uva integral, suco de melão (natural).
De frutas: kiwi em rodelinhas, abacate com mel, banana, pêra, uva, melão picadinho, manga 
picadinha, laranja em gomos. 

(Maio / Junho / Julho)  

CARDÁPIO ESCOLAR 3
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Outras opções
De alimento
- Bolo/cupcake caseiro (simples e sem recheio: chocolate, cenoura, baunilha, laranja, fubá, banana, 
maçã).
- Biscoito cream-cracker (com requeijão, com manteiga ou com polenguinho).
- Biscoito maizena (com requeijão, com manteiga ou com geléia).
- Torrada (com requeijão, com manteiga ou com polenguinho).
- Pão de queijo.
- Biscoitos doces sem recheio ( cookies e biscoito de aveia e mel, por exemplo).
- Pipoca salgada (feita em casa).
- Pães diversos como: pão francês, pão de cenoura, pão de batata, pão de forma, bisnaguinha, pão 
de leite. 

 Com recheios diversos como: queijo branco, manteiga, requeijão, polenguinho, pastinha de 
queijo branco e cenoura ralada, pastinha de queijo branco com beterraba ralada.
De bebidas: Leite com achocolatado (caseiro), água de coco (natural), suco de acerola (natural), 
suco de uva integral, suco de abacaxi ou abacaxi com hortelã (natural), suco de manga (natural), 
suco de melão (natural), suco de melancia (natural).
De frutas:  banana, maçã, morangos, laranja em gominhos, melancia picadinha, salada de frutas.

(Agosto / Setembro / Outubro) 

Fotos Feira de Saúde (29/10/2017)
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Escola: Colégio Adventista de Jacarepaguá 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
Associação: Rio Sul – ARS 
Quantidade de alunos da escola: 1.320
Quantidade de Professores: 47
Autor: Profs. Pastor Victor Elias, Professor Rodolfo Miranda, Professora Adriana Loura, Professora 
Simone Japponi
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
“A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Significa 
mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da existência 
possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. 
Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um 
mais dilatado serviço no mundo vindouro”. (WHITE, E. p. 13),
 
 Diante disso e observando os envolvimento dos alunos em outros projetos espirituais do 
colégio, percebemos a necessidade de complementar essas atividades com um evento espiritual 
e social aos sábados. Por isso, foi criado o projeto C.A.S.A, que objetiva não apenas moldar bons 
cidadãos e profissionais, mas pessoas comprometidas com as ações práticas do cristianismo.
 
 A maior relevância do projeto é levar o nossos alunos, amigos e familiares a desenvolver 
uma intimidade com Deus, pois a educação adventista vai muito além do ensino. 

ArS C.A.S.A
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OBJETIVOS
• Apresentar aos alunos um cristianismo prático.
• Estabelecer um vínculo de amizade e a cooperação entre os alunos e a comunidade.
• Desenvolver o comprometimento.
• Orientar os alunos quanto aos temas relacionados aos questionamentos típicos dessa idade. 

CONTEÚDOS CURRICULARES
 O projeto engloba todas as disciplinas de maneira lúdica através das dinâmicas que 
acontecem durante os programas. 

TEMPO ESTIMADO
 O programa inicia-se em março e finaliza em dezembro, das 9h30 às 17h.

MATERIAL NECESSÁRIO
 O material utilizado não apresenta custo, pois é utilizado e aproveitado o material disponível 
no colégio, com exceção do almoço que é servido a todos os participantes. 

DESENVOLVIMENTO
 Observando os alunos e todas as influências que os mesmos sofrem diariamente, um 
determinado grupo de professores desenvolveu o projeto objetivando o cristianismo na prática. O C.A.S.A 
que significa comunhão, adoração, solidariedade e amizade, propõe aos alunos, uma vez por mês, que 
estejam no colégio para juntos aprenderem a lidar com a pressão social, problemas de relacionamentos 
na escola e em casa, as questões de escolhas tão comuns na adolescência, entre outros. 

 “Se ele [o professor] trabalha paciente, fervorosamente, segundo as normas de Cristo, a obra 
de reforma feita na escola, pode estender-se aos lares das crianças, levando-lhes uma atmosfera mais 
pura, mais celestial. Isto é na verdade trabalho missionário da mais elevada ordem” (WHITE, E. p. 320).
 
 Sabendo que muitos alunos, ex-alunos e familiares não são cristãos, separamos um sábado 
por mês para juntos, além de discutirmos os temas citados, estudarmos a bíblia e a lição da escola 
sabatina. A parte teórica, acontece pelas manhãs, e na parte da tarde, colocamos em prática o que 
é estudado pela manhã, com saídas para asilos, orfanatos, hospitais e distribuição de materiais 
impressos. 

 A comunhão tem como objetivo ensinar para os adolescentes e os jovens que antes de 
qualquer coisa que formos fazer, precisamos estar em comunhão com nosso Senhor. Os cultos são 
bem dinâmicos, produzidos pelos próprios adolescentes e jovens, que estudam a lição de forma 
divertida com temas sempre voltados para questões dessa idade. A ideia é levar nossos alunos a 
uma real comunhão com Deus, que ultrapasse os muros de nossa escola e chegue até suas casas. 
 
 Adoração consiste no ato de amar de modo intenso, de mostrar dedicação total, respeito e 
amor a Deus. Através da história, sabemos que o homem foi criado para adorar, por isso a adoração 
já faz parte da sua natureza.

 Durante os encontros do C.A.S.A, alunos, familiares e professores vivem a verdadeira 
adoração, através de louvores, testemunhos e estudos da Bíblia. Nestes momentos, a mente ocupa-
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se com assuntos voltados a Deus e sua natureza, proporcionando - lhes paz e tranquilidade, que 
muitas vezes, não são vivenciadas durante a semana.
 
 Solidariedade é o próximo passo do nosso projeto. Depois que esses jovens e adolescentes 
estão em comunhão com Deus e que já adoraram com todo seu coração, é hora de colocarmos essas 
mudanças em prática, pois o amor de Cristo nos constrange. E, movidos por esse imenso amor, que 
nossos alunos, na parte da tarde, saem dos portões de nossa escola para impactar a vida de outros. 
Esse é o objetivo da solidariedade, levar o amor do nosso Deus a outras pessoas. A cada C.A.S.A, 
um trabalho diferente é feito, visitamos asilos, orfanatos, estivemos nas ruas distribuindo atenção 
e amor às pessoas que nos cercam.
 
 Amizade é a culminância de todo o nosso projeto. As três áreas já trabalhadas levam os 
nossos alunos a fortalecerem os laços de amizade, não somente entre eles, mas às suas famílias, à 
comunidade e aos professores. A atmosfera de nosso colégio mudou significativamente depois do 
projeto, sentimos os nossos alunos mais envolvidos, não só com a questão espiritual, bem como nas 
questões sociais e morais.

Para realização do projeto C.A.S.A, alguns passos são necessários:
PASSO 1
O projeto acontece um sábado por mês, no próprio colégio. Os preparativos acontecem no dia 
anterior, onde o próprio grupo de alunos realiza a decoração e organização do ambiente. No sábado, 
às 9h30, o encontro tem início.

PASSO 2
Os alunos chegam ao colégio com antecedência, formam a equipe de louvor e organizam os 
instrumentos para a banda. A programação é dirigida pelo grupo de professores com a participação 
de convidados especiais e dos alunos. 

PASSO 3
A programação é composta de escola sabatina, realizada de forma dinâmica e envolvente, e culto, 
sempre explorando temas jovens e atuais.

PASSO 4
Após a programação, todas as pessoas são convidadas para almoçar. 

PASSO 5
Após o almoço, o grupo sai para o trabalho missionário na região.

AVALIAÇÃO
A avaliação é feita através da participação e integração dos alunos no projeto. Porém, essa avaliação 
não interfere nas notas escolares.

REFERÊNCIA
WHITE, E. Orientação da Criança: 9 ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007
WHITE, E. Educação: 9 ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2008
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Escola: Adventista de Andradas 
Cidade: Andradas – MG 
Associação:  Mineira Sul – AMS 
Quantidade de alunos da escola: 317
Quantidade de Professores: 17
Autor: Profª. Daiane Daniele Frizo
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Justificativa
O projeto foi criado para que os alunos possam distinguir as diferenças entre o dia e a noite, através 
das atividades realizadas e vivenciadas na sala de aula, de maneira que o aprendizado pudesse ser 
dinâmico e participativo. Além disso, o projeto  visa a  oportunidade de  ajudar os alunos a diferenciar 
as atividades cotidianas que são realizadas durante o dia e a noite, a importância do contato com 
Deus, e os hábitos de higiene pessoal. Ademais, uma das ênfases que serão trabalhadas durante o 
projeto será a importância de uma boa noite de descanso para uma vida saudável.

Objetivo geral
Diferenciar dia e noite.

Objetivos específicos
• Desenvolver a noção temporal dos alunos.
• Identificar e nomear o sol, a lua e as estrelas.
• Desenvolver a coordenação psicomotora e a percepção visual.
• Reconhecer a importância do sono para o crescimento saudável.

AmS Conhecendo melhor
o dia e a noite
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• Reconhecer os cuidados necessários para a exposição ao sol.
• Incentivar nos alunos os hábitos de higiene.
• Desenvolver o contato e a confiança em Deus.

Conteúdo
Os conteúdos utilizados visaram manter a atenção das crianças, sendo assim utilizados recursos 
manuais e audivisuais, desenvolvendo diversas habilidades, de forma lúdica e prazerosa.

Metodologia
Organizar as crianças em rodinha, de forma que todas possam olhar-se e interagir. 
Conversar sobre o que se faz quando o sol vai embora e tudo fica escuro? Contar história Dia e noite 
(de Giselle Vargas) através do varal literário.

 Pedir para que as crianças e seus pais observem o céu durante a noite, as crianças farão um 
relato do que foi visto. Observar juntos o céu durante o dia, em seguida perguntar: O que você pode 
ver? ( nuvens, sol, céu, pássaros...)

 Usar diferentes materiais para ilustrações desenvolvendo a coordenação psicomotora e a 
criatividade. Pedir antecipadamente para as mamães, através de bilhete na agenda, que enviem um 
pijama da criança para realização do projeto em sala de aula.
Através do livro Barulhos da Noite ( Casa Publicadora Brasileira), orientá-los a conversar com Deus 
através da oração, enfatizando a confiança em Deus.

Tempo 
uma semana, seis horas/aulas.

Materiais
Aprendendo com o Quico, (livro didático da escola)  powerpoint Dia e Noite - de Giselle Vargas, livro: 
Barulhos da noite (Editora Casa Publicadora Brasileira), papéis, tintas, algodão, retalhos de tecido, 
pijama, canudinhos, caderno de artes, etc.

Avaliação
A avaliação será realizada através da observação de cada aluno durante o desenvolvimento das 
atividades, se compreendeu o conteúdo, fazendo perguntas coletivas e objetivas.

Desenvolvimento:
Plano de Aula 1
OBJETIVOS
• Reconhecer a roupa adequada para cada ocasião.
• Desenvolver a coordenação psicomotora e a percepção visual.
• Identificar elementos do quarto que possam causar acidentes.

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Contar a história Dia e Noite através do varal literário;
2. Pedir às crianças que observem e descrevam a cena da ficha número 30 - Aprendendo com o 
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Quico;
3. Explorar elementos do quarto que podem causar acidentes. Comentar que jamais se deve 
introduzir o dedo ou qualquer objetos em tomadas.
4. Convidar as crianças para brincar de vestir o boneco Quico ( personagem trabalhado na apostila) 
com diferentes tipos de roupas. Questinar em que situações elas devem ser usadas?
5. Perguntar: Qual é a roupa apropiada para dormir? O que você costuma usar para dormir?

RECURSOS
História impressa para varal literário, livro didático, boneco, pijama.

AVALIAÇÃO
Peceber a atenção e concentração dos alunos na história contada, agilidade para vestir o boneco.

Plano De Aula 2

OBJETIVOS 
• Diferenciar o dia da noite.
• Observar  o Sol, a lua e as estrelas.
• Desenvolver a linguagem oral.

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Pedir que mencionem o que se costuma fazer em cada período.
2. Levá-los até o pátio para observarem o céu durante o dia.
3. De  volta pra sala perguntar: O que vocês viram? ( nuvens, sol, céu azul, pássaros...).
4. Pedir que a criança observe o céu durante á noite com a família.
5. Fazer um mural do dia na sala: colar papel azul cobrindo a parede, fazer pintura das mãozinhas 
com tinta guache amarela formando o sol, dar algodão para as crianças colarem formando nuvens.

RECURSOS
Papel azul, algodão, tinta guache.

 AVALIAÇÃO
Observar se a criança consegue relatar o que viu fora da sala, perceber sua coordenação motora ao 
realizar a atividade.

Plano De Aula 3
OBJETIVOS
• Reconhecer o cuidado divino pelos seres humanos
• Saber que é possível conversar com Deus por meio da oração.
• Identificar e nomear a Lua e as estrelas.

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Perguntar no momento da rodinha: onde você dorme? Em que cama?
2. Caso a resposta seja a cama dos pais incentivá-los a dormir em suas próprias camas.
3. Relembrá-las dos luzeiros que aparecem no céu durante o dia e durante a noite.
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4. Conversar sobre o cuidado de Deus para com seus filhos em todos os momentos da vida. Ensiná-
los a fazer uma breve oração que possam fazer ao deitar-se.
5. Na ficha número 32 - Aprendendo com o Quico, colorir a cena com lápis de cor e decorar as 
estrelas com cola colorida.

RECURSOS: Lápis de cor, cola colorida, livro didático.
AVALIAÇÃO: Participação, interesse em fazer a atividade.

Plano De Aula 4

OBJETIVOS
• Desenvolver a coordenação psicomotora e a criatividade.
• Usar cola corretamente.
• Reconhecer a importância do sono para o crescimento.

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Conversar com as crianças sobre a importância de ir para cama no horário estipulado, ressaltando 
os benfícios do sono para a saúde.
2. Estimulá-la a dormir em sua própria cama sozinha.
3. Ao realizar a atividade da ficha 33- Aprendendo com o Quico, ajudá-los a usar a cola sem 
desperdício.
4. Cada criança deverá vestir seu pijama.
5. Com musiquinha de ninar colocá-los para dormir.

RECURSOS
Cola, retalhos de tecido, livro didático, relógio, pijama, rádio, CD de ninar.

AVALIAÇÃO
Avaliar seu relato sobre dormir sozinha, coordenação ao se vestir.

Plano De Aula 5
OBJETIVOS
• Desenvolver noções de tempo;
• Conhecer os cuidados necessários para a exposição ao sol;
• Identificar o sol como astro que aparece durante o dia;

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Questionar: Quais atividades normalmente são realizadas durante o dia? E a noite?
2. Conversando sobre o dia, perguntar qual é mesmo o nome do astro que aparece no céu durante o dia.
3. Comentar que ao entardecer o sol começa a se esconder para que a lua e as estrelas apareçam.
4. Mostrar protetor solar explicando a importância de seu uso durante a exposição ao sol.
5. Na atividade da ficha 34- Aprendendo com o Quico, usar pintura amarela no dedo para pintar o 
sol, colar canudinhos formando seus raios.
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RECURSOS
Protetor solar, pintura dedo, canudinhos cola, livro didático.

AVALIAÇÃO:
Observar as respostas (se são coerentes com o que foi perguntado), coordenação motora durante a 
pintura.

Plano De Aula 6
OBJETIVOS
• Diferenciar o dia da noite.
• Desenvolver a criatividade.
• Identificar a lua e as estrelas como astros que aparecem no céu durante a noite.

SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS
1. Fazer um mural da noite na sala: cobrir a parede com papel preto, colar uma linda lua de 
papel brilhante, carimbar as mãozinhas com tinta branca formando as estrelas, colar lantejoulas 
brilhantes nas estrelas.
2. Ler contando a história do livro Barulhos da Noite, contar o segredo para estar protegidos de 
todos os barulhos que podem nos dar medo durante a noite, conversar com Deus agradecendo pelo 
dia e pedindo Sua proteção.
3. Conversar sobre os hábitos de higiene antes de dormir, tomar banho, escovar os dentes...
4. Modelar o sol com massinha.
5. Modelar a Lua e as estrelas com massinha.

RECURSOS
papéis, tinta guache, lantejoulas, cola, massinha, itens de higiene.

AVALIAÇÃO:
Confiança em Deus, expressão de medos e inseguranças, coordenação motora.

AVALIAÇÃO GERAL
A avaliação do projeto será realizada através da observação de cada aluno durante o desenvolvimento 
das atividades manuais e especifícas sobre a temática. E também, observando o desempenho dos 
alunos quando realizado os questionamentos pertinentes a compreensão do tema do projeto.

Referências
OLIVEIRA, S. F. Barulhos da noite. Tatuí – SP. Casa Publicadora Brasileira, 2005.
SOUZA, C. [et al]. Aprendendo com o Quico. Tatuí –SP . Casa Publicadora Brasileira, 2007.
https://pt.slideshare.net/LianeLaranjeira/dia-e-noite-giselle-vargas acessado em 10/06/2017
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Aml Curtindo a
Adolescência

Escola: Centro Educacional Adventista Dr. Otto Keppke
Cidade: Governador Valadares - MG
Associação:  Mineira Leste – AML 
Quantidade de alunos da escola: 656
Quantidade de Professores: 31
Autor: Profs. Dra. Vania Hirle Almeida, Sonia Maria Ribeiro Batista, Danubia Maria Brito Valle, 
Deyvid Soares Florêncio Dias e Heber Ferraz Torres
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO
Este projeto busca desvendar a adolescência como a melhor fase e os fatores relacionados à ela. 
Assuntos comuns para os adultos que já passaram por esse caminho, entretanto, são novidades e 
mistérios para os Pré-adolescentes. São muitas coisas para desvendar e conhecer, o que torna essa 
fase da vida mais fascinante.

 E com essa vontade de conhecer, que os alunos do Colégio Adventista de Governador 
Valadares, do Ensino Fundamental II do CEAOK, escolheram a temática “Curtindo a Adolescência: a 
melhor fase” como objeto de estudo. E a partir daí, começou o processo de construção. Cada turma 
ficou responsável por um tema, que foi estudado, discutido e apresentado de diferentes formas.

 Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa, tipo estudo de caso participante, pois 
durante todo o processo os alunos estiveram envolvidos com suas ideias, dúvidas e trabalhos, 
resultados das suas investigações.
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 Esse estudo foi estruturado em dez partes superinteressantes, como você pode ver: 
desvendando a adolescência? Sou adolescente, e agora? Espelho, espelho meu; Coisas de 
adolescentes; De bem com a família; Minha galera; Deus e eu; Bem- me- quer, malmequer; Gravidez 
na adolescência ; Eu não sabia; Conectados. O resultado foi fantástico, os adolescentes que 
desenvolveram esse projeto, conheceram melhor a fase que estão vivendo, Dependendo da forma 
que escolherão vivê-la, esta poderá ser a melhor fase da vida.

OBJETIVOS
Conscientizar os alunos do Fundamental II do CEAOK que a adolescência pode ser a melhor fase da 
vida, vai depender de como ele decide vivê-la.

 Trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental II do CEAOK, temas relacionados à 
adolescência de maneira dinâmica, criativa e formativa.

 Eleger temas relacionados à adolescência para estudos mais detalhados: definição de 
adolescência, autoestima, mudança de imagem; contexto familiar; grupo de pares/ amigos; 
problemas emocionais e sociais; adolescente e a religião; ficar e gravidez; conectado: vantagens e 
desvantagens. Definir temas, turma, responsável, tipo de trabalho oral e escrito e data de entrega 
do trabalho escrito e apresentação oral. Promover encontros para as discussões, orientações dos 
trabalhos em grupo e apresentações. Organizar todo material escrito, ilustrar, diagramar, acertar 
com editora, planejar e executar o lançamento do livro.

CONTEÚDO CURRICULAR
Ciências – introdução à genética.
História- relações sociais, cultura e adolescência.
Português – produção textual- ilustração.
Ensino Religioso – Deus e eu, maturidade e relacionamento.

DESENVOLVIMENTO

Planejamento
Para início do desenvolvimento do projeto as turmas de 6° ao 9° ano foram organizadas por subtemas, 
dentro da temática geral Curtindo a Adolescência. Os responsáveis pelo projeto foram o professor 
de história, o capelão, a equipe pedagógica e a diretora, como se apresenta no quadro abaixo.
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Execuções
Os subtemas foram apresentados aos alunos e organizadas as equipes de estudo. Foram colocados 
à disposição materiais de consulta, orientações, e preparação para os seminários. As apresentações 
foram feitas para os colegas de sua classe. O material elaborado pelos alunos foi organizado em 
capítulos. Após esse momento houve um rodizío de grupos, a cada semana o responsável ia para 
uma turma diferente apresentar o capítulo elaborado por sua turma.

 Nesse período de apresentação dos capítulos, a todas as turmas concomitantemente, o livro 
foi sendo corrigido, ilustrado e diagramado. Após esse processo, foi enviado para a editora.
Após o livro estar pronto, cada aluno adquiriu cinco unidades no valor de R$50,00. Sendo que foi 
motivado a presentear dois para familiares, dois para amigos adolescentes “da mesma faixa etária” 
e ficar com um para seu estudo e elaboração de trabalhos nas disciplinas de Ciências, Língua 
Portuguesa, História e Ensino Religioso.

Finalização
A culminaria do projeto “Curtindo a Adolescência: a melhor fase foi a noite de autógrafos no dia 20 
de novembro. Foram preparadas salas ambientes com decoração “teen” para receber aos alunos e 
seus amigos adolescentes convidados. Nessa ocasião receberam os outros 4 livros para autografar 
e de brinde cada aluno recebeu uma miniatura do livro em madeira.

CRONOGRAMA
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Escola: Colégio Adventista de Teófilo Otoni 
Cidade: Teófilo Otoni – MG 
Associação: Mineira Leste – AML 
Quantidade de alunos da escola: 335
Quantidade de Professores: 23
Autor: Crislane Araújo de Santa Rita 
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
 Este projeto surgiu com o intuito de proporcionar aos alunos do 2º ano do ensino fundamental o 
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Através do conhecimento dos diversos tipos de 
plantas, eles tiveram a oportunidade de dialogarem acerca de temáticas envolvendo a preservação 
ambiental, características da ecologia e sustentabilidade. 

 Este projeto foi justificável na medida em que apresentou a importância da educação 
ambiental em prol da preservação ecológica. Este trabalho contribuiu sobremaneira na aprendizagem 
de todos envolvidos. Oportunizou-se tanto ao aluno quanto ao professor o aprendizado coletivo, a 
pesquisa-ação, o diálogo e a socialização de informações. 

 Sendo assim, a realização deste trabalho viabilizou a prática das informações recebidas, de 
modo que foi compreendido que nossas ações geram transformações negativas ou positivas para o 
meio ambiente, influenciando diretamente no desenvolvimento das plantas.  

Aml Da informacão à 
Transformacão‘

‘
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OBJETIVO GERAL
Promover aos alunos o desenvolvimento da aprendizagem significativa por meio do estudo das 
plantas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer diferentes plantas utilizadas na alimentação e as partes que a compõem.
• Reconhecer que as plantas são importantes para os seres humanos e animais.
• Compreender os processos envolvidos no plantio.
• Favorecer o diálogo, pesquisa e ação sobre as atitudes de preservação e manutenção de um 
ambiente sustentável.
• Aprender a usar materiais alternativos para o plantio.
• Concluir que as plantas também são seres vivos.

CONTEÚDO CURRICULAR
• Vida de planta.
• Partes de uma planta.
• Utilidades das plantas na alimentação.
• Plantio de plantas.
• Plantio em materiais alternativos sustentáveis.

TEMPO ESTIMADO
• 2 aulas por semana, durante 3 meses.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Livros didáticos do 2º ano da Casa Publicadora Brasileira; 
• Plantas;
• Frutas;
• Programa P3D;
• Materiais alternativos para plantio como: panelas, peneiras, sombrinha, sapatos usados, calça etc.
• Computador.

DESENVOLVIMENTO
O projeto deu início com a observação de uma planta no parque de areia da escola. Na aula extraclasse 
os alunos puderam observar e nomear as partes de uma planta. Em sala, foram desenvolvidas 
atividades escritas, em duplas, sobre as plantas como seres vivos e as partes que a compõe. Desta 
vez, propomos a clássica observação do desenvolvimento de uma semente de feijão. Os alunos foram 
orientados quanto ao preenchimento do relatório, com muito cuidado. A atividade foi feita em casa, 
contudo, realizamos também de maneira coletiva, em sala de aula. Com as atividades entregues 
chegou o momento de uma roda de conversa, cada aluno apresentou sua experiência baseado no 
relatório preenchido. Para continuação da sequência didática e consolidação do conteúdo partes da 
planta”, os alunos vivenciaram uma aula no laboratório de informática. Utilizamos o programa P3D, 
uma importante ferramenta educativa para apresentar imagens em plano 3D.

  Partindo do importante conceito das plantas como seres vivos, e da estrutura do vegetal, 
realizamos uma divertida e colorida aula no laboratório de ciências, raízes, caules, folhas e frutas, 
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foram observadas, tocadas e cheiradas. Aristóteles disse que: “nada está no intelecto sem antes 
ter passado pelos sentidos”. Das frutas usadas, alunos e professora fizeram uma salada de frutas. 
Para que os alunos compreendessem os processos envolvidos no plantio, foi realizado um passeio 
ao “Internato Rural Teófilo Otoni”, Escola Luterana de Teófilo Otoni – ELTO. Nossos alunos puderam 
conhecer os processos do plantio de um vegetal.

 Foi realizada uma visita ao minhocário (lugar onde se criam minhocas), responsáveis pela 
produção do húmus, que faz parte das plantações e serve como um adubo natural que agiliza o 
processo de crescimento dos vegetais, frutas etc. Em seguida a, turma visitou o local do processo de 
adubagem, com restos de cascas de legumes, frutas e folhas secas. Seguindo para a área do plantio 
dos vegetais.

 Durante o processo de atividades práticas onde os alunos vivenciaram os conteúdos do 
projeto, atividades escritas foram realizadas a fim de consolidar o ensino aprendizagem.  Para 
contemplar o aprendizado do uso de materiais alternativos e para o plantio, desenvolvendo uma 
prática de preservação e manutenção de um ambiente sustentável, realizamos a culminância do 
projeto com uma mostra cultural “Da informação à transformação”, onde os alunos realizaram 
pesquisas com temas de educação ambiental. Além da administração escolar, para que os 
professores e os funcionários se engajassem de uma forma mais intensa nesta etapa do projeto, 
tivemos o apoio da comunidade e dos pais. 

 Nesta fase do projeto, pesquisas, aulas expositivas, rodinhas de conversa e trabalhos em 
grupo foram desenvolvidos, objetivando a fase do plantio com materiais alternativos como: panelas, 
peneiras, sombrinha, sapato, calças e etc. Todos os materiais alternativos foram cedidos pelos pais 
e pela comunidade. 

 Durante cinco aulas os alunos participaram do plantio de plantas em materiais alternativos, 
uma proposta que visou reaproveitar objetos que seriam descartados, dando uma nova utilidade 
a esses materiais. Alguns objetos foram modificados com tintas e receberam características 
necessárias de um recipiente para plantas. O projeto culminou com uma mostragem para toda 
cidade de Teófilo Otoni e região. Onde alternativas sustentáveis foram apresentadas através dos 
trabalhos dos alunos. 

AVALIAÇÃO
A avaliação realizada durante o período do projeto foi de caráter processual. As atividades avaliativas 
buscaram contemplar os diferentes perfis de alunos e suas distintas formas de aprender. 
Dessa forma, a avaliação permitiu o acompanhamento da construção do conhecimento, a 
identificação de eventuais problemas e dificuldades e a correção dos mesmos, antes de avançar em 
cada etapa. 

ADEQUAÇÃO DAS PROPOSTAS
Os alunos com necessidades especiais e os alunos que apresentaram dificuldades durante o processo 
do projeto, receberam o suporte necessário da professora em atividades e nas aulas práticas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
FERREIRA, Amaury César. Ciências, 2º ano: 2ª edição. Tatuí, SP: Casa publicadora brasileira 2013.
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Escola: Adventista da Serra 
Cidade: Serra – ES 
Associação: Espírito Santense – AES 
Quantidade de alunos da escola: 334
Quantidade de Professores: 23
Autor: Prof.ª Jeise Gumes Gocking
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa: 
O projeto pedagógico Dia Mundial da Água foi desenvolvido para levar os alunos a uma melhor 
compreensão e conscientização da importância da água na vida dos seres humanos. O projeto visa 
uma participação ativa dos alunos, a fim de que os mesmos se tornem agentes de sua aprendizagem, 
e desta forma possam transmitir seus conhecimentos a toda comunidade escolar e entorno.

Objetivos
• Conscientizar os alunos sobre a importância da água na vida do ser humano.
• Reconhecer a importância da água para a saúde.
• Promover o uso da água como forma de prevenir doenças.
• Desenvolver postura crítica e autônoma na formação de conhecimentos relevantes para a vida 
cotidiana.
• Reconhecera água com um dos oito remédios naturais deixados por Deus para a manutenção de 
nossa saúde
• Desenvolver a oralidade dos alunos bem como a postura de pesquisador.
• Levar os alunos a entenderem a importância da água através de debates em sala de aula.

AES Dia mundial da água 
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Conteúdo curricular:  
Ciências.

Tempo estimado
O Projeto acontecerá durante todo o primeiro bimestre. A professora poderá escolher em quais 
aulas irá trabalhar as questões do projeto. 

O encerramento do mesmo acontecerá com apresentação realizada pelos alunos em forma de um 
consultório móvel, conscientizando a sociedade sobre a importância da água na vida dos seres 
humanos.

Material necessário
Recursos humanos: disponibilizaremos para a realização do plano de ação a participação ativa dos 
alunos, da colaboração da direção e de toda a equipe pedagógica.  
Recursos materiais: Lousa e caneta, livro didático, copos de água, mesas para exposição, cartazes.
 
Desenvolvimento
No primeiro bimestre os alunos estudam a composição do corpo humano, onde o elemento água 
é fundamental para a manutenção da vida. Por isso surgiu a ideia de transmitir à comunidade, no 
entorno da escola esse conhecimento que os alunos aprenderam.

 Para isso, os alunos ficaram responsáveis em transmitir como a água pode ser benéfica para 
algumas dores causadas por falta de água. Tais como: dores nas costas, dores articulares, artrite, 
dores de cabeça e enxaquecas, câncer de cólon, acidez estomacal, pedra nos rins, pele ressecada, 
asma, obesidade, mau humor e carência de vitaminas.

 No dia Mundial da Água, 22 de março de 2017, os alunos encenaram consultas médicas na 
praça do município, informando para os transeuntes que desejaram as informações dos benefícios 
da água, recebendo um panfleto de orientação e uma garrafa de água mineral.

Avaliação: 
A avaliação será feita através da participação e apresentação do trabalho em sala de aula.
 
Referências: 
LEAL, Cláudio Romero, MACHADO, Márcio Fraiberg, EBLING, Nair E.S. Ciências 6º ano 2. Edição, 
São Paulo: CPB, 2015
LEAL, Cláudio Romero, MACHADO, Márcio Fraiberg, EBLING, Nair E.S. Ciências 7º ano 2. Edição, 
São Paulo: CPB, 2015
LEAL, Cláudio Romero, MACHADO, Márcio Fraiberg, EBLING, Nair E.S. Ciências 8º ano 2. Edição, 
São Paulo: CPB, 2015
LEAL, Cláudio Romero, MACHADO, Márcio Fraiberg, EBLING, Nair E.S. Ciências 9º ano 2. Edição, 
São Paulo: CPB, 2015
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http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/caminhos-de-fe/2017/03/21/dia-da-agua-alunos-adventistas-promovem-acao/
https://www.youtube.com/watch?v=eblJblqhIRg



76 Revista Pedagógica

ARF  
Escola: Colégio Adventista de Itaboraí 
Cidade: Itaboraí – RJ 
Associação: Rio Fluminense – ARF  
Quantidade de alunos da escola: 813
Quantidade de Professores: 43
Autor: Prof.ª Cléa Thiel Fortes Leitão
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa
Esse projeto surgiu da necessidade de apresentar um assunto na Feira Cultural em nossa escola, 
que tinha como tema o Criacionismo.
Os alunos têm muito interesse e curiosidade sobre os dinossauros, por isso, decidimos nos 
aprofundar nesse tema.

 Quando pesquisamos sobre sua origem e extinção, encontramos algumas teorias. Tendo 
como base a Bíblia, confrontamos a teoria do Criacionismo com a teoria do Evolucionismo, tão 
difundida e aceita pela maioria das pessoas.

 Ao ouvirem sobre a origem dos dinossauros, que foram criados por Deus, os alunos puderam 
confrontar com outras teorias existentes, como a teoria da evolução, onde falta um elo que comprove 
sua existência; outra teoria é que tudo surgiu de uma explosão, o Big Bang. O interessante foi ver 
que eles perceberam que essas teorias não possuem base e nem comprovação científica, como o 
nome diz, são só teorias.
 

Dinossauros:
Criacionismo x Evolucionismo.
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 A curiosidade é grande também quando se trata da extinção desses animais, o que aconteceu? 
Por que foram extintos? O que causou o seu desaparecimento? Para responder a essas perguntas, 
comparamos a ideia mais difundida sobre a explosão de um grande vulcão que acabou com todos os 
dinossauros; mas se matou os dinossauros, por que os outros animais não foram extintos também? 
Comparamos com uma teoria menos conhecida e aceita, a história do dilúvio, onde alguns animais 
foram selecionados para serem salvos e outros não.

 Os criacionistas não descartam o impacto de meteoros, as ações vulcânicas, nem a emissão 
de gases tóxicos, mas relacionam esses fenômenos a uma grande inundação. Há algumas razões 
para isso, além da descrição bíblica. A primeira é que os dinossauros costumam aparecer no registro 
fóssil com a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Dando a ideia de que morreram 
na água ou por sufocamento.

 Outro fato que intriga é que muitos fósseis foram encontrados em verdadeiros “cemitérios” 
de dinossauros, nos quais foram achados até milhares de animais, jovens e velhos. Um vestígio de 
extinção em massa. Nosso objetivo foi mostrar aos alunos que embora existam diferentes teorias, 
devemos nos basear na Bíblia para saber em qual devemos acreditar.

Objetivos gerais:
 Pesquisar sobre a origem dos dinossauros.
 Descobrir como viviam, como se alimentavam e como se reproduziam.
 Entender as possíveis causas da sua extinção.

Objetivos específicos
 Ouvir um biólogo falando das teorias de origem e extinção dos dinossauros, bem como da maneira 
como viviam. Entender as teorias que existem e compará-las.
Analisar as teorias e seus argumentos existentes para comprovar a veracidade de cada uma. 
Pesquisar curiosidades sobre os dinossauros preferidos.
Encontrar figuras ou fazer desenhos dos dinossauros escolhidos.
Produzir materiais como: ovos, fósseis, miniaturas, pinturas, mapas.
Localizar em um mapa onde existiam dinossauros no Brasil.
Apresentar aos pais o conteúdo que aprenderam e as conclusões que chegaram ao estudar esse 
assunto.

Conteúdo curricular
Ciências: Espécies de dinossauros, hábitos, costumes, território onde viviam,
o que causou a extinção dos animais.
Religião: Confrontar a teoria da evolução com a teoria da criação.
Geografia: Confeccionar um mapa do Brasil e localizar as regiões onde foram encontrados fósseis 
de dinossauros.
Português: Produzir um texto sobre a palestra. Pesquisar o significado da palavra dinossauro. 
Confeccionar cartazes e ficha técnica do Dino preferido.
História: Pesquisar sobre o arqueólogo.
Música: Cantar a música dos Dinossauros, da Tia Cecéu.
Artes: confeccionar ovos, aquário, maquete, sítio arqueológico.
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Tempo estimado
Palestra sobre os dinossauros: 2 aulas.
Produção de cartaz sobre a localização em território brasileiro: 2 aulas.
Confecção de ovos: 4 aulas.
Produção do sítio arqueológico: 3 aulas.
Aquário dos Dinos: 2 aulas.
Maquete da teoria de extinção: Dilúvio x catástrofe natural: 2 aulas.
Quadro1- colar cotonetes para fazer o contorno de dinossauros - 2 aulas.
Quadro 2- colorir, recortar e colar contorno de dinossauro.
Pegadas de dinossauros: 1 aula.
Ensaio da apresentação e da música: 4 aulas.

Material necessário
Para fazer os ovos: jornal, cola, balão, pincel e tinta guache.
Para fazer ossos e ovos: argila, gesso, forma de molde de dinossauros.
Aquário: aquário, areia, terra, pedrinhas brancas, plantas artificiais, pequenos dinossauros, 
plaquinhas de identificação da espécie.
Quadro de Dino para tirar foto: papelão, cartolina, cola, tesoura, hidrocor.
Painel grande para tirar fotos: TNT, papel 40Kg preto, tesoura e cola.
Para palestra: computador e televisão.
Dinossauros: diversos dinossauros, para fazer uma exposição.
Maquete sobre o dilúvio: uma folha de isopor, tinta guache azul e marrom, pincel, uma arca, animais, 
plantas, dinossauros. Para o vulcão: argila.
Sítio arqueológico: uma caixa de papelão, bem comprida, forrada e encapada com papel kraft, 
colocar terra dentro, espalhar os fósseis encontrados e produzidos. Uma pá e um pincel...materiais 
usados pelos arqueólogos).
Cartaz: 2 papéis 40kls.
Quadro1: Color set, cola e cotonete.
Quadro 2: A4, tinta, pincel, contorno de dinossauro.
Pegadas de dinossauros: cartolina marrom, lápis, hidrocor, tesoura, molde de pegadas.
Pen drive: com a música dos Dinossauros da Tia Cecéu. Aparelho de som. Caixa de Som.

Livro: Como surgiram os Dinossauros e por que eles desapareceram?

Desenvolvimento
Para trabalhar qualquer projeto com as crianças, primeiro temos que despertar o interesse delas 
pelo assunto. Ao trabalhar sobre os Dinossauros o interesse surge naturalmente, principalmente 
para os meninos.

 Convidei uma bióloga para dar uma palestra sobre o assunto, ela falou sobre: origem, 
significado do nome, curiosidades sobre diferentes espécies, onde eles viviam, classificação (se 
carnívoros ou herbívoros) e apresentou teorias sobre sua extinção. Os alunos ficaram muito atentos 
a todas as informações, anotaram o que acharam mais interessante e puderam fazer perguntas para 
esclarecer as dúvidas.
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 Ela trouxe o livro: “Como surgiram os Dinossauros e por que eles desapareceram?” As 
crianças puderam levar para casa, em esquema de rodízio, onde eles podiam ler e conhecer mais 
detalhadamente sobre o dinossauro escolhido. Esse livro é muito bom e esclarecedor. Ele serviu 
como base para todo o projeto.

 Após essa aula começamos a produzir alguns materiais em sala de aula e em casa também.
Em casa, pesquisaram sobre os dinossauros que viveram no Brasil e sobre a localização dos fósseis 
encontrados. Trouxeram para a escola as informações e as figuras. Em sala, realizamos um cartaz 
em grande grupo, de forma coletiva, em um mapa bem grande, onde cada aluno foi localizando e 
colando as figuras.

 Os alunos pesquisaram também sobre o dinossauro preferido, onde tinham uma ficha para 
preencher com informações como: nome, tamanho, alimentação, classificação, curiosidades e um 
desenho ou uma figura do Dino preferido.

 Algumas crianças gostam muito de desenhar, eles desenharam dinossauros de todos os tipos 
e espécies que foram espalhados pela sala. Os desenhos realizados foram colocados na entrada da 
sala, outros no cantinho que fizemos para tirar foto. Um aluno confeccionou um dinossauro com 
papelão, ficou muito bom.

 Dividimos a turma em grupos e cada grupo fez um ovo de dinossauro, para isso usaram uma 
bexiga e tiras de jornal, colaram uma camada de tiras de jornal, depois outra camada, deixaram 
secar e faziam mais camadas, até que o ovo estivesse bem firme, deixaram secar e depois usaram a 
criatividade para colorir com tinta guache. Ficaram lindos os ovos, montamos ninhos com eles, para 
a exposição.

 Com argila, montamos os itens para o sítio arqueológico, cada um fez o que desejou. Fizeram 
esqueletos, outros ovos, pegadas... Usamos também gesso, para fazer fósseis. Alguns alunos 
trouxeram moldes onde colocaram o gesso líquido e depois colocar dentro do sítio arqueológico.

 Montamos o sítio arqueológico um dia antes da feira, encapamos uma caixa bem comprida, 
os alunos buscaram terra, colocamos no fundo da caixa e depois espalharam os fósseis que 
produziram. Teve até um fóssil completo de dinossauro de brinquedo, colocamos também materiais 
usados pelos arqueólogos. Foi confeccionado um quadro vazado, com uma cabeça bem grande de 
dinossauro, onde era possível tirar foto.

 Eles também produziram quadros, em papel color set, do contorno de dinossauros ou de 
fósseis usando cotonetes, pesquisaram os modelos na internet e confeccionaram na escola.
Com um molde, fizeram pegadas de dinossauros, que foram espalhadas pelo chão, indicando o 
caminho que os visitantes deveriam percorrer.

 Foi muito interessante ver a motivação em montar os aquários, a turma se dividiu em grupos 
e cada grupo montou um aquário, escolhendo a estrutura desejada, usaram areia, terra, pedra, 
grama, pedras brancas, plantas artificiais e dinossauros em miniatura, que foram identificados 
pelos alunos, quando eles não conheciam uma espécie, iam pesquisar para fazer a identificação 
correta.
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 Aproveitando a empolgação pelo assunto, cada um produziu uma pintura, onde deveria 
intercalar várias cores em linhas horizontais ou fazer um desenho de uma paisagem, depois recortar 
e colar a sombra de uma figura de dinossauro. Ficou lindo!

 Para concluir a etapa de produção de material, os alunos realizaram uma maquete para 
apresentar a causa da extinção dos dinossauros. Metade da maquete foi pintada de azul e colocada 
nela a arca de Noé, com alguns animais e plantas em volta, representando a extinção dos animais 
pelo dilúvio e biblicamente comprovado. Na outra metade, pintaram de verde e colocaram um 
vulcão, com plantas espalhadas por todos os lados e pequenos dinossauros por toda maquete, 
representando outras teorias de extinção como a explosão de um grande vulcão ou a extinção por 
gases tóxicos.

 Enquanto produziam os trabalhos manuais, ensaiávamos a música. Ensaiamos também as 
falas que seriam apresentadas.

 A culminância do trabalho foi realizada na Feira Cultural, onde os pais e os convidados 
puderam ver o resultado de dias de dedicação. Os alunos estavam vestidos de arqueólogos, fizeram 
uma pesquisa para entender a importância desse profissional.
O trabalho foi apresentado em seções, onde as crianças já tinham as falas divididas e deveriam 
apresentar na sequência proposta. O encerramento foi feito cantando a música da tia Cécéu.
Após esse momento, os convidados andavam pela sala, vendo a exposição dos alunos e tiravam 
fotos dos trabalhos realizados.

 Foi muito gratificante realizar esse projeto. Demanda muitas horas de preparo, mas perceber 
que os alunos entenderam que existe um Deus que criou tudo e que está por traz de cada detalhe, 
faz tudo valer a pena. Muitos acreditavam nas teorias difundidas pelos livros e pela mídia, mas 
agora eles sabem que existe um Deus criador e mantenedor.

Avaliação:
A avaliação aconteceu ao longo do processo, primeiro observamos o interesse deles durante a 
palestra, fazendo anotações, perguntando, olhando o livro.

 Ao propor cada atividade, individual ou em grupo, também foi possível avaliar. As atividades 
individuais são mais fáceis de trabalhar; em grupo exige mais disposição do professor em solucionar 
diferenças de opiniões que surgem no decorrer do mesmo. Fazer com que todos consigam se 
concentrar e ter uma função em cada trabalho nos permite avaliá-los no convívio com ideias 
diferentes.

 Avaliamos também as pesquisas que foram feitas em casa e levadas para a escola de acordo 
com os critérios estabelecidos. Os pais auxiliaram muito, incentivando as pesquisas, contribuindo 
com materiais solicitados e providenciando a roupa de arqueólogo.

 Falar em público não é fácil para alguns, observamos e avaliamos também como cada um 
apresentou a parte que lhe cabia. Foi muito bom ver a superação deles diante dos convidados.
O resultado final foi alunos felizes e orgulhosos pelos trabalhos realizados e pais surpreendidos e 
satisfeitos com o que viram e ouviram.
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Adequação das propostas
Nessa turma não temos alunos com necessidades especiais mencionáveis, apenas poucos com 
déficit de atenção e alguns hiperativos, que conseguiram acompanhar as atividades propostas e 
fizeram as participações na apresentação de acordo com as suas condições.

Referências bibliográficas
Kennedy, Elaine Graham. Como surgiram os Dinossauros e por que eles desapareceram? Ed. CPB 
(2008).

Anexo1: Fala dos alunos na Feira Cultural.
Boa noite! É um prazer receber vocês em nossa Feira de Ciências. Nossa turma falará sobre os 
dinossauros.
Existem diferentes teorias sobre sua origem e sobre seu desaparecimento.
Tem a teoria da evolução e a teoria da criação. A teoria da criação é baseada na Bíblia, onde Deus 
criou todos os seres vivos e inclusive os dinossauros. Essa é a teoria na qual acreditamos.
O nome dinossauro significa lagarto terrível.
Quanto ao tamanho, havia de todos os portes. Desde o gigante brontossauro, com seus 21 metros de 
comprimento e 70 toneladas de peso, até o pequeno compsognathus, bicho do tamanho de um galo.

 Há relatos na literatura científica de 1677, sobre ossos de animais gigantescos que poderiam 
ser classificados como os primeiros restos encontrados dos dinossauros.
A descoberta de fósseis, por sua vez, teria seu boom mais tarde, no século XIX, quando as pessoas 
estavam escavando o solo para a construção de rodovias e ferrovias. A partir daí, os fósseis 
começaram a vir à tona.

 Apesar de carregarem no nome o parentesco com os lagartos, o estudo mais detalhado 
dos fósseis mostrou que os dinossauros são um grupo peculiar de animais, bem diferentes dos 
mamíferos e répteis. Eles têm o grupo que é só deles: o grupo dos dinossauros.

Existem diferentes tipos de dinossauros. Os dinossauros apresentavam grande diversidade de 
características físicas, alimentares e comportamentais. De acordo com estas características, os 
paleontólogos organizaram os dinossauros em grupos.

Vamos conhecer alguns grupos e tipos de dinossauros que existiram.

O grupo dos Tireóforos
Eram grandes e caminhavam em quatro patas.
Eram herbívoros (se alimentavam de vegetais).
Possuíam corpo coberto por placas ósseas, destinadas à proteção, pois funcionavam como uma 
espécie de escudo (couraça).
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O Alossauro
Eram dinossauros bípedes e carnívoros.
Possuíam entre 10 e 12 metros de comprimento, 
podendo chegar a quase cinco metros de altura. 
Com peso entre 1,5 e 2 toneladas.

O grupo dos Terópodos
Se alimentavam de carne de outros animais, portanto eram carnívoros. Eram bípedes (caminham 
utilizando as pernas inferiores). Apresentavam grande variedade com relação ao tamanho.

Velociraptor fazia parte desse grupo.
Caçavam em grupo de forma organizada, eram
considerados um dos mais inteligentes
dinossauros. Eram rápidos, ágeis e possuíam
ótima visão, além de um forte maxilar.
Possuíam penas.

Tiranossauro Rex
Habitaram a região da América do Norte, 
principalmente o oeste dos Estados Unidos.
Eram muito ferozes.
Viviam em pequenos grupos formados pela família. O nome Tiranossauro Rex significa “lagarto 
tirano rei”. Nome atribuído pelos cientistas em função de sua ferocidade.

Sauropodomorfos
Apresentavam como uma das principais características a presença de pescoço longo.
Eram dinossauros herbívoros.
Foram os maiores e mais pesados dinossauros que viveram na Terra.

Ornitópodes
Eram bípedes, se locomovendo usando as patas traseiras. Usavam as dianteiras para pegar os 
alimentos.
Se alimentavam de vegetais.
Existiram em grande quantidade, habitando diversas regiões do mundo.
Possuíam bico chifrudo e pés com três dedos.

Marginocéfalos
Eram dinossauros herbívoros.
Possuíam uma borda de osso na parte posterior do crânio.
Algumas espécies eram quadrúpedes e outras bípedes.

Tricerátops
Eram dinossauros semelhantes a um rinoceronte, mas com o tamanho de um elefante. Eram 
herbívoros.
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Argentinossauro
O Argentinossauro foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede. Recebeu esse nome pois o primeiro 
fóssil foi encontrado na Argentina.
Foi o maior dinossauro que já viveu na Terra.
Usavam o longo pescoço para alcançar o topo das árvores e obter alimento.
Comprimento: de 30 a 35 metros.
Altura: até 21 metros (animal adulto).
Peso: de 80 a 100 toneladas (animal adulto).
Velocidade: em função do peso, provavelmente, não passavam de 10 km/h.
Existe muitas espécies de dinossauros encontrados em território brasileiro. Vamos falar apenas 
algumas: Espinossauro, estado do Ceará. Pesava, em média, 500 quilos e tinha aproximadamente 3 
metros de comprimento.
Abelissauro, habitou a região dos atuais estados de Minas Gerais e São Paulo. Tinha  aproximadamente, 
6 metros de comprimento. Era um dinossauro carnívoro e possuía semelhança física com o 
Tiranossauro rex.

Austroposeidon magnificus
Maior espécie de dinossauro encontrada em território brasileiro (até outubro de 2016). Este 
dinossauro herbívoro e gigante, do grupo dos titanossauros, podia chegar a 25 metros de 
comprimento e 10 de altura. O fóssil foi encontrado no interior do estado de São Paulo.

 Que os dinossauros existiram é um fato, mas como desapareceram?
Existem diversas teorias sobre o seu desaparecimento, desde falta de comida até um meteoro 
atingindo a Terra e matando todos os Dinos. Mas por que os outros animais não morreram?

 Os criacionistas não descartam o impacto de meteoros, as ações vulcânicas, nem a emissão 
de gases tóxicos, mas relacionam esses fenômenos a uma grande inundação. Há algumas razões 
para isso, além da descrição bíblica. A primeira é que os dinossauros costumam aparecer no registro 
fóssil com a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Dando a ideia de que morreram 
na água ou por sufocamento.

 Outro fato que intriga é que muitos fósseis foram encontrados em verdadeiros “cemitérios” 
de dinossauros, nos quais foram achados até milhares de animais, jovens e velhos. Um vestígio de 
extinção em massa. Por isso acreditamos que eles desapareceram no dilúvio.

 Existe um grupo de pessoas que trabalha para encontrar os fósseis e cuidar das escavações 
com cuidado, são os arqueólogos, devido o trabalho deles, dos paleontólogos e de outros profissionais 
podemos conhecer um pouco mais sobre o fascinante mundo dos dinossauros.
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ACM Eu confio
em Deus

Escola: Colégio Adventista de Belo Horizonte
Cidade: Belo Horizonte – MG 
Associação: Mineira Central – AMC 
Quantidade de alunos da escola: 463
Quantidade de Professores: 29
Autor: Prof.as Eletícia M. Oliveira de Camargo e Iolanda Muniz da Silva Oliveira
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Justifi cativa
Acreditar em uma divindade é algo que vem naturalmente com o ser humano ou não? Isso significa 
que, usando a lógica do andar ou falar, estamos naturalizados com a religião e a crença tão logo 
ela nos é apresentada, ainda na primeira infância. Seria uma tendência incluída na mente desde 
o nascimento. Foi realizado um estudo psicológico com bebês de 9 meses de idade, através de 
experimentos psicológicos, conduzido pela Universidade Emory (Atlanta, EUA). Os pesquisadores 
observaram que o cérebro das crianças, para entender o mundo, faz associações a partir de “agentes” 
(qualquer fator de ação ao seu redor, não necessariamente uma pessoa), e de como podem interagir 
com eles. 

 Naturalmente, os bebês sabem que tais agentes têm uma finalidade, ainda que seja 
desconhecida, e que os agentes podem existir mesmo que não possam ser vistos (é por isso, por 
exemplo, que filhotes de animais buscam se proteger de predadores mesmo que não os tenham 
visto). Essa tendência, segundo o autor, facilita que se acredite em Deus. Não nos causa estranheza 
atribuir determinados fenômenos a um ente desconhecido: nosso cérebro pode lidar com isso sem 
problemas. Se acreditar é natural, não sei, mas que deve ser justificada essa crença, isso deve ser. O 
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livro de Salmos diz: “Procure descobrir por você mesmo como Senhor Deus é bom e feliz aquele que 
encontra segurança Nele”. Esse verso nos convida a experimentar a Deus. 

 Todo ser humano precisa responder a pergunta: por que você confia em Deus? É difícil para 
muitos responder essa pergunta, no entanto é fundamental que desde criança essa pergunta seja 
respondida a cada dia. A relevância desse projeto é justamente ajudar a criança a entender a presença, 
ação, manifestação e intervenção de Deus, e fazer a criança, tentar responder por que confia em 
Deus por meio de suas experiências pessoais. Dessa forma, cada criança terá a oportunidade de 
contar a sua experiência e encontrar fundamentos para acreditar em algo além do que se pode ver. 

 A poesia beneficia o aluno no processo crítico e criativo na leitura e a redação crítica e 
criativa e leva o aluno a questionar e a refletir sobre os valores e os problemas existentes na vida. 
O verso livre é fácil para as crianças utilizarem e compor poemas porque está presente em seu 
pensamento e linguagem diária. E ainda se tomou como referência neste trabalho o ensino de 
literatura contemporânea.

OBJETIVOS

Desenvolver na criança a integração, fé e ensino (UNGLAUB, 2005, p.28), utilizando gênero textual 
poema, aprimorar a fé de modo a encontrar evidências da existência e do cuidado de Deus, assim 
como desenvolver e beneficiar o aluno no processo crítico e criativo da elaboração de poemas.
Objetivos específicos:
• Trabalhar educação, fé e ensino através das aulas de religião, redação precisamente.
• Desenvolver na criança habilidades de escrever poemas.
• Aprimorar a criatividade do raciocínio da rima para construção de poemas.
• Transformar história da vida real sobre fé e confiança em Deus.
• Aguçar a inteligência espiritual a partir da infância.

Conteúdo curricular 
Os conteúdos atitudinais fazem parte dos componentes curriculares de todas as disciplinas; isso 
significa que a educação de normas e valores é tarefa da ação conjunta da escola.
Os conteúdos, bem como as disciplinas os quais serão apresentados nesse projeto em sala de aula, 
serão:
Redação - Gêneros textuais: poema, biografia (relatos da vida dos alunos)
História (relatos históricos, vivenciados pelos alunos e os pais de alunos)
Artes e (desenho e pintura)
Ensino Religioso - Os alunos relataram histórias de suas vidas que davam base para sua crença na 
existência de Deus, como também a confiança no mesmo. Segundo Knigth (2017, p. 105), “a Bíblia 
é o documento fundamental e contextual para todos os itens curriculares na escola cristã”.

 Após ouvir todas as histórias de experiências reais com Deus, das professoras e dos alunos, 
foi decido transformar essas histórias em poemas.

 Foram utilizadas aulas expositivas, sobre gênero textual escolhido, pelas professoras e 
bibliotecária, bem como a construção deste, utilizando os poemas da escritora Clarice Lispector 
como modelo. Os alunos tiveram aulas de religião, trazendo conceitos sobre fé no contexto histórico, 
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como também na atualidade. A construção das estrofes e uma arte em forma de desenho para 
representar melhor sua história foram realizadas nas aulas de Redação e Religião.

Cronograma/Tempo de duração
O tempo da realização desse projeto foi de 7 meses correspondente a 21 aulas.

Material Necessário
Para realização do projeto foram utilizados os seguintes recursos didáticos: livros, vídeos e 
computador.

Desenvolvimento
Salmos 34:8 diz: “Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom, e feliz aquele 
que encontra segurança Nele.” É necessário que todo ser humano viva a sua experiência, o seu 
experimento com Deus. Podemos ouvir muitas histórias sobre o poder de Deus, milagres bíblicos e 
atuais, mas o mais forte para o ser humano, é aquele que ele experimenta. Independente de como 
isso acontece, o importante não é se há respostas significativas ou não, mas a mudança de estado 
nas vontades, e do coração.
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A professora Iolanda, quando estudava na FADBA, 2007, era bolsista e trabalhava na monitoria 
pela manhã, e nas meditações, esse verso tocou-lhe o coração. Sentiu naquele dia que Deus lhe 
tocou por uma razão. No internato, cedo acordava, e todos os dias havia o culto matinal. Ela era 
responsável por um grupo de alunas adolescentes, e algumas delas reclamavam por terem que 
participar destes momentos. Muitas delas não acreditavam em Deus e achavam o Deus da Bíblia 
muito distante de suas realidades. Achavam que o que era falado ali só aconteceu no passado, 
não acontecia mais no presente, tinham a certeza de que Deus era um Deus que agia no passado 
somente. Então ela pensou nesse verso bíblico e no quanto Deus nos desafia a procurar, descobrir 
experimentar um  Deus que age maravilhosamente também no presente.

A professora Iolanda desafiou então cada aluna a contar as evidências de seu experimento do porque 
acreditavam em Deus. muitas não tinham resposta para essa pergunta, mas a grande maioria ficava 
buscando evidências em sua vida sobre a existência e poder de Deus. 

 Cada aluna agora deveria contar a sua história, o seu experimento... e todas ouviram com 
muita emoção, histórias contadas de coração para coração uma experiência muito emocionante.
Decidiram, a partir daquele momento, que queriam ir para os cultos ouvir as histórias contadas 
pelas colegas de quarto de um Deus presente, no presente.

 A confiança em Deus, é muito mais, do que receber o que se pede, é muito mais do que 
ter uma oração respondida, devemos confiar independente de, não recebermos o que pedimos. 
Deus está mais interessado em mudar pessoas do que situações e vai além do porque, se, mas, 
apesar de; é uma confiança que mantém a fé inteira, mesmo quando os milagres não acontecem; 
precisamos permanecer confiando; mas para uma criança que vê a Deus como um avô, é necessário 
o experimento de uma história vivenciada.
 
 Resolve mos colocar o quadro nas meditações diárias nesse ano de 2017, para os alunos 
do 3º ano A e B, especialmente quando ouvimos uma aluna falar que Deus não existia. Alunos de 
apenas 8 anos, mas que encontraram evidências de seu Criador atuando milagrosamente em suas 
vidas.

 Esse ano foi desenvolvido o projeto de leitura em todas as salas da educação infantil e 
fundamental I, e cada turma deveria escrever um livro, tema escolhido pelas professoras e alunos. 
A professora Eletícia falava que todas aquelas histórias tão belas e incríveis não deveriam cair no 
esquecimento, mas precisavam ser eternizadas de alguma maneira. Então, fomos além com esse 
projeto, transformando essas histórias dos alunos em um livro de poemas, pois estávamos estudando 
esse conteúdo nas aulas de Redação. Duas ideias divinas que corroboraram para criarmos um 
projeto, tão especial e edificante.

 Emocionante ver como cada um viu a Deus de uma forma diferente e viveram o que fala o 
salmo acima citado, experimentaram, e ainda irão experimentar mais ao longo do caminho deles. 
Haverá momentos, que a resposta será o silêncio, mas o silêncio de Deus também é eloquente, 
quando não encontrarem as evidências, deverão buscar a presença Dele. Então, depois de um bate 
papo a primeira proposta era que cada aluno contasse a sua história porque confiavam em Deus, e 
quem deu início às primeiras histórias foram as professoras Eletícia e Iolanda.
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 Depois de ouvir as histórias, cada um agora deveria transformar essas histórias em um 
poema. Foi apresentado aos alunos a estrutura de um poema, passo a passo, como é estruturado 
verso, estrofe e rima. Assistiram vídeos sobre recitação de poemas, depois fizeram um desenho bem 
bonito para compor.

 Na culminância do projeto, foi a finalização do livro e uma tarde de autógrafos com a 
presença de pais e familiares para prestigiarem o momento. A abertura foi em forma de poema, 
realizada pelas professoras, um vídeo foi realizado por uma jornalista (link em anexo) para 
apresentar o trabalho realizado aos pais e mostrar todo o desenvolvimento do projeto. Os alunos 
ensaiaram músicas sobre fé como: “Ninguém explica Deus”, Patrícia Romania, “Ele reina, Daniel 
Ludtke (que inclusive realizou uma participação especial, através de vídeo, cantando com os alunos 
a música escolhida) para a apresentação na tarde de autógrafos.

 Foram escolhidos alunos para contar sua história e recitar o seu poema, e falar também 
como a fé que continua íntegra, quando o milagre não acontece. Por fim, os alunos, agora autores, 
realizaram os autógrafos nos livros contendo os poemas de todos os alunos da classe.

Avaliação
As avaliações foram realizadas em cada etapa da construção dos poemas, através de correções, 
análise de ilustração, apresentação e participação durante todo o projeto.

 O resultado foi um aprendizado mais significativo, onde o aluno aprendeu se envolvendo, 
participando, criando e vendo os resultados de seus esforços. Aprendeu ainda que Deus se faz 
presente e que Ele é real em sua vida.

Referências Bibliográficas
A BÍBLIA SAGRADA. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 
Publicações, 2006.
KNIGHT, GEORGE. Educando para a Eternidade. Uma filosofia adventista de educação. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2017.
UNGLAUB, ELIEL. A Prática da Pedagogia adventista em sala de aula. Tornando a teoria uma 
realidade eficaz no ambiente escolar. São Paulo: Paradigma, 2005.

Vídeo explicando cada etapa do projeto disponível em:
https://www.youtube.com/results?search_query=eu+confio+em+deus+cabh
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Escola: Adventista de Campo Grande
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
Associação: Associação Rio Sul – ARS 
Quantidade de alunos da escola: 1.176
Quantidade de Professores: 41
Autor: Prof.as Alessandra Mendonça, Ana Cláudia Belchior, Anídia Lúcia Siqueira e Lílian Tavares
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO:
A saúde é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, pois sem ela, as conquistas e riquezas 
perdem o seu valor. Indústrias farmacêuticas enriquecem à custa de milhares de doentes no mundo 
inteiro, porém Deus em Sua infinita sabedoria nos deixou preceitos de saúde, prometendo que se 
cumpríssemos seus ensinamentos, não cairia sobre nós as mesmas enfermidades que ele enviou 
aos egípcios. (Êxodo 15:26). Como filhos de Deus, devemos ser portadores de bênçãos para nossos 
semelhantes, os oito remédios naturais que Deus nos deixou deve ser ensinado às pessoas de 
maneira atrativa, mostrando os benefícios de seguir princípios de saúde estabelecidos pelo Criador.
“Levai o povo a estudar as manifestações do amor e da sabedoria de Deus nas obras da natureza.

  Levai-os a estudar esse maravilhoso organismo que é o corpo humano e as leis que o regem. 
Os que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendem alguma coisa da sabedoria e 
beneficência de Suas leis e os resultados da obediência, virão a considerar seus deveres e obrigações 
sobre um ponto de vista inteiramente diverso. Em vez de olhar a observância das leis de saúde como 
um sacrifício ou uma abnegação, considerá-la-ão, como em realidade é, uma inestimável benção”. 
(Ellen G. White).

ArS Geracão Saúde ‘
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JUSTIFICATIVA
A relevância da realização do projeto, surgiu pela observação da alimentação dos alunos no Colégio 
e por ser um dos principais objetivos da Educação Adventista, a restauração do ser humano à 
semelhança de Deus, assim entendendo que não pode haver separação entre a mente e o corpo. 
Idealizamos um projeto que tem por finalidade desenvolver hábitos de saúde em nossos alunos, 
bem como em seus familiares, promovendo incentivos e mostrando caminhos para alcançar saúde 
física, mental e espiritual em conformidade com os padrões de Deus, mostrando que podemos viver 
uma vida plena quando compreendemos as leis que regem nosso organismo e,  principalmente 
colocando-as  em prática no nosso dia a dia, pretendendo assim proporcionar um melhor desempenho 
social e acadêmico dos alunos, bem como aproximar os pais do ambiente escolar.

 “A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de 
Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades).
Ellen White.

OBJETIVOS GERAIS
Conhecer a importância dos oito remédios naturais para a saúde.
Desenvolver um pensamento crítico sobre saúde e bem-estar.
Transmitir conhecimentos adquiridos na escola para familiares.
Valorizar o alimento criado por Deus.
Praticar hábitos de vida saudável.
Realizar boas escolhas quanto a alimentação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aprender algumas receitas de alimentos saudáveis.
Definir o que é alimentação saudável.
Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como a importância desses alimentos para nossa saúde.
Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes.
Conhecer a importância das vitaminas na saúde.
Identificar informações contidas nos rótulos de produtos industrializados.
Compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de balas, refrigerantes e frituras.
Aprender algumas receitas de alimentos saudáveis.
Evitar o desperdício de alimentos.

CONTEÚDO CURRÍCULAR
Ensino Religioso: Confiança na sabedoria Divina.
Ciências: alimentação saudável, o corpo humano, alimentação saudável, higiene e saúde e os 
sentidos.

Língua Portuguesa: Produção de receitas, respeitando o gênero textual; leitura e interpretação de 
textos informativos sobre o tema; entendimento das informações contidas nos rótulos dos alimentos 
industrializados, produção textual e gênero textual.

Matemática: unidades de medida usadas nas receitas, valor nutricional dos alimentos, criação de 
tabelas.
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História: Valor cultural da alimentação (alimentos de origem indígena, africana ou europeia).
Arte: representação por meio de desenhos dos alimentos estudados, confecção da pirâmide de 
alimentos.

TEMPO ESTIMADO
O projeto foi desenvolvido durante todo o ano letivo, variando de 10 a 15 horas por bimestre.

MATERIAL nECESSÁRIO
Frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, livros de receitas, rótulos de alimentos, utensílios 
de cozinha, material esportivo, vídeos educativos, músicas que abordam os temas dos 8 remédios 
naturais, cartela de adesivos personalizada, Bíblia Sagrada, materiais diversos de papelaria.

DESENVOLVIMENTO
A Educação e a saúde são temas de suma importância que devem caminhar juntos por serem 
amplamente reconhecidos como direito e necessidades básicas do ser humano. Baseados nessas 
primícias e entendendo a importância de um viver saudável, iniciamos um projeto de saúde que 
possibilita o aluno a compreender que precisa cuidar do seu precioso corpo e, que para cumprir com 
esta importante responsabilidade, orientações podem contribuir para uma vida plena, saudável e 
com qualidade.

 Na realização deste projeto, foram envolvidas as turmas do maternal ao Ensino Médio. Cada 
turma teve a oportunidade de participar de atividades que despertassem o interesse pelos hábitos 
saudáveis. 
As capelas foram fundamentais no lançamento e durante o projeto, pois, oportunizou aos alunos 
receberem em grupo motivação para realizarem as tarefas. O projeto não somente incentivou 
aos alunos adquirirem hábitos saudáveis, bem como os pais que também participaram no 
acompanhamento direto das atividades propostas no projeto.
 
 As atividades foram seriadas de acordo com a faixa etária e apresentadas de forma atrativa 
e lúdica. Do maternal ao 5º ano foi realizada uma capela com os oito remédios naturais, onde 
receberam uma cartela muito personalizada chamada Campeões do Cardápio, na qual durante a 
semana, os alunos que trouxessem lanches saudáveis trocavam por figurinhas que preenchiam a 
cartela. Os três primeiros alunos que apresentassem a cartela preenchida ganhavam uma medalha 
e o título de campeão do cardápio. Desenvolveram receitas saudáveis, piquenique, suco mix, 
aula de campo com visitas ao hortifruti, amigo oculto de frutas. As turmas do maternal ao 1º ano 
participaram da “manhã do soninho”, aprendendo de forma significativa a importância do descanso 
para o desenvolvimento saudável do corpo e da mente. Entre tantas atividades, podemos também 
destacar a importância da água como um elemento essencial para a saúde, ela revitaliza o nosso 
corpo não só quando ingerimos, mas também para a higiene corporal.

 A confiança em Deus foi trabalhada diariamente com todos os alunos, no início das aulas 
com meditação e oração. Elaboramos atividades diferenciadas para abordar o tema, como por 
exemplo confecção de livros com mensagens bíblicas, tendas de oração e amigo secreto de oração.
Os alunos do 6º ao Ensino Médio foram desafiados a preparar saladas de frutas de maneira 
diferenciada, com o objetivo de promover a alimentação saudável. Foi realizado um concurso para 
premiar os grupos que tiveram maior criatividade em explorar receitas e ingredientes saudáveis. 
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Realizou-se também o campeonato das saladas, onde as duplas tinham que preparar na hora 
saladas coloridas, nutritivas e saborosas. Houve premiação no concurso e no campeonato, o que 
deixou os alunos muito felizes.

 Dando sequência às atividades do projeto, os alunos participaram da Feira cultural de saúde 
com o tema “Conhecendo para cuidar”.

 O colégio promoveu eventos com a participação de pais e responsáveis em atividades com 
profissionais da saúde, onde receberam atendimentos e orientações para cuidar melhor do corpo. 
Recebemos uma nutricionista que trouxe informações para os pais de como escolher nas prateleiras 
do mercado alimentos livres de aditivos químicos prejudiciais à saúde, trazendo amostras de 
biscoitos saudáveis que podem fazer parte do nosso cardápio, também ensinou a preparar um 
lanche nutritivo e saboroso para as crianças (hambúrguer vegetal). Tivemos ainda a oportunidade 
de verificar glicose, pressão, receber massagem, verificar o índice de massa corporal, além de 
receber instruções sobre os oito remédios naturais e como colocá-los em prática.
Finalizamos o projeto com um musical “Geração Saúde”, no qual os alunos do Maternal ao 5º ano 
cantaram sobre os 8 remédios naturais.

AVALIAÇÃO
A realização do projeto no Colégio foi muito bem aceito e conceituado pelos alunos, professores, 
pais e responsáveis. Através das atividades, foi possível observar a mudança dos hábitos e estilo de 
vida em que estavam acostumados outrora. Crianças que não comiam frutas, passaram a comê-las 
em casa e no Colégio.
Todos que participaram do projeto, iniciaram um novo modo de viver saudável, comendo frutas, 
legumes, hortaliças, grãos, ... Passaram a beber mais água, praticar exercícios físicos, descansar e 
meditar em Deus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
WIHTE, E. G. Conselho Sobre Regime Alimentar, Tatuí, CPB,2008.
NOGUEIRA, Nilbo Nogueira. Pedagogia dos projetos: etapas, papéis e atores. 4. ed. São Paulo: Érica, 2008.

BRASIL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais: primeiro e segundo ciclos. 3. ed. 
Brasília: MEC/SEF, 2001, 136 p.
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ams
Escola: Adventista de Juiz de Fora
Cidade: Juiz de Fora – MG 
Associação: Mineira Sul – AMS 
Quantidade de alunos da escola: 638
Quantidade de Professores: 32
Autor: Prof.as Maria Alice Costa Siqueira Vasconcellos e Liliane Carvalho
Período de aplicação: ano letivo de 2017

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
 O objetivo do projeto “Transformando lixo em utilidades” é conscientizar de forma proativa a 
comunidade escolar, da Escola Adventista de Juiz de Fora, sobre como é possível diminuir o impacto 
no meio ambiente reutilizando o que seria descartado como inútil. Favorecendo assim ações para 
minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos dos atos de consumo.

JUSTIFICATIVA
 Cada dia percebemos em nosso entorno o consumo desenfreado dos recursos naturais como 
celulose, que produzem diariamente papéis de todos os tipos (papelão, jornais, revistas etc.), o uso 
do plástico em variadas formas (pneus, pets etc.), o uso do metal usado constantemente no consumo 
alimentício, etc. Bem como outros materiais que ao consumirmos normalmente descartamos no 
lixo diário sem a conscientização do destino que nos aguarda para o impacto em nosso ambiente. 
Por isso, com este tema valorizaremos a criatividade e empenho dos alunos em criar arte com lixos 
de papel, plástico e metal de maneira a valorizar essa reutilização durante a FEICIART na compra 
dos objetos feitos pelos alunos. Trazendo assim um ganho sustentável para toda a comunidade que 
nos cerca.

Transformando Lixo em 
Utilidades
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OBJETIVO GERAL
 Valorizar os recursos naturais explorados e diminuir seu descarte em forma de lixo, 
transformando em um hábito criativo de reutilização e possível geração ou economia de recursos 
financeiros, bem como a diminuição no impacto ambiental do lixo que provém do consumo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Integrar a interdisciplinaridade das áreas de Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, História 
e Geografia.
2. Conhecer os diferentes tipos de lixos em casa que podem e devem ser reciclados: papéis, 
embalagens plásticas, vidros, latas, restos de alimentos, rejeitos. 
3. Pesquisar e apresentar quanto tempo a natureza leva para decompor os lixos de casa e quais as 
formas alternativas e ecologicamente corretas de disposição do lixo.
4. Utilizar poemas e textos criados pelos alunos sobre meio ambiente para confecção de quadros 
feitos em papelão, jornais e revistas.
5. Incentivar a criatividade como forma de economia ou geração de recursos financeiros.
6. Diminuir o lixo de cada família através da reutilização dos lixos em casa.
7. Estimular a iniciativa dos alunos em reciclar seu lixo.
8. Conhecer e fazer objetos que reciclem papéis, papelão, metais e plásticos.

MATERIAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS EM SUA PRÓPRIA COLETA EM CASA E NA VIZINHANÇA - 
GARRAFAS PETS

FONTES DE PESQUISA
http://www.projetoreciclar.ufv.br/?area=lixo_brasil
http://apaeobranco.blogspot.com.br/p/projeto-reciclagem-do-lixo.html
https://www.google.com.br/
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Arf
Escola: Colégio Adventista de Itaboraí  
Cidade: Itaboraí – RJ 
Associação: Associação Rio Fluminense – ARF 
Quantidade de alunos da escola: 813
Quantidade de Professores: 43
Autor: Prof. Me. Rafael Barros
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução
Neste projeto, a partir da observação primária de rodas naturais no movimento de rotação da Terra, 
onde esta gira em torno de seu próprio eixo e do movimento de translação dos planetas do Sistema 
Solar em torno do sol, proponho o roteiro de uma aula interativa abrangendo os conceitos envolvidos 
na dinâmica dos Fidget Spinners e das rotações de maneira geral.

 É de suma importância reconhecer que estes movimentos e toda a criação remetem ao seu 
criador, descrevem Ellen White “Depois da Bíblia, a natureza deve ser o nosso maior livro de texto” 
(Conselhos Sobre Educação, p. 171) e o apóstolo João “Todas as coisas foram feitas por intermédio 
dEle; sem Ele, nada do que existe teria sido feito” João 1:3.

 Para tanto, com um baixo custo de realização e um baixo impacto no andamento normal da 
escola, este projeto representa uma opção prática e oportuna para a introdução de conceitos ricos 
e relevantes aos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, mas principalmente 
do 1° ano do ensino médio. A aula proposta foi realizada no dia 28/09/2017 no Colégio Adventista 
de Itaboraí e será melhor descrita ao longo do texto que se segue.

Fidget Spinners e a 
Física das Rotacões 

‘

Fidget Spinners e a 
Física das Rotacões 
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Justifi cativa
É sabido que a quantidade de artifícios de entretenimento e distração tem crescido consideravelmente 
nos últimos tempos, em especial devido à alta demanda criada por nossas crianças e adolescentes. 
Os smartphones, por exemplo, são os maiores símbolos do entretenimento atual, ocupando, 
problematicamente as mãos e mentes dos nossos alunos (e por vezes as nossas) durante boa 
parte do dia. Diante disso, diversos projetos pedagógicos têm surgido com a intenção de utilizar os 
smartphones positivamente para a educação dos alunos, convertendo uma ferramenta de distração 
em um instrumento de ensino com possibilidades incríveis.

 Neste mesmo sentido, encontram-se os chamados fidget spinners, brinquedos bastante 
simples e compactos, que consistem em peças únicas de plástico que giram devido aos rolamentos 
em seus eixos de simetria, como mostra a figura abaixo.

 Com preços relativamente acessíveis (a partir 
de R$5,00) e uma dinâmica bastante simples, os spinners
rapidamente se tornaram virais entre as diferentes faixas
etárias, e hoje em dia podem ser facilmente encontrados 
por entre os jovens em idade escolar.

 A ideia deste projeto é tirar proveito da relativa 
abundância destes dispositivos entre os nossos alunos, 
e utilizá-los para explorar os diferentes e complexos 
aspectos da física das rotações. Com esta estratégia, 
como será mostrado mais adiante, é possível explicar um 
vasto conjunto de fenômenos físicos presentes no cotidiano, sem precisar recorrer a um 
formalismo matemático demasiadamente complicado ou a um aparato experimental muito caro e/
ou de difícil acesso.

Objetivos
O principal objetivo deste projeto é a compreensão, por parte dos alunos, de um conjunto de 
fenômenos físicos associados à dinâmica das rotações, com a finalidade de fornecer aos mesmos 
um background teórico e fenomenológico que servirá de base para o estudo analítico dos 
conceitos de torque, equilíbrio estático e momento angular.

Entre os fenômenos físicos mencionados, podemos citar:
Estabilidade de motocicletas e barcos.
Balanceamento de automóveis em geral.
 Funcionamento de controles de videogame.

Direcionamento de motocicletas
Relação vetorial entre torque e momento angular
Conservação do momento angular
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Material necessário
Para o professor:
- Roda de bicicleta.
- Cadeira de escritório (giratória).
- Projetor para apresentar os slides.
- Barbante ou linha de costura.

Para o aluno
- Fidget spinner.
- 3 cartões de papel de cores diferentes.

Desenvolvimento
A composição da aula proposta pode ser dividida em três partes
1- Introdução aos vetores.
2- Conceitos de torque e momento angular.
3- Demonstrações e questionamentos.

 Na introdução aos vetores, é interessante não aprofundar demais no formalismo matemático, 
passando apenas a noção do que seriam o tamanho, a direção e o sentido de um vetor, explicitando 
a diferença entre as grandezas escalares e as vetoriais, principalmente no que diz respeito à soma 
destas grandezas.

 Uma vez desenvolvidas as noções básicas sobre vetores, o professor pode prosseguir para 
o estudo das rotações, onde os conceitos de torque e momento angular serão desenvolvidos. Nesta 
parte, é importante ressaltar a diferença entre o Torque e a Força propriamente dita. Um exemplo 
que ressalta esta diferença suficientemente bem é o de uma porta comum, que é tão mais fácil de 
abrir e fechar quanto mais distante das dobradiças for executada a força com esta finalidade. Com 
este exemplo, é passada a noção de que é o torque que faz com que um sistema físico mude sua 
“quantidade” de rotação, que mude o seu momento angular.

 Passado o exemplo inicial, passam a entrar em cena as relações vetoriais entre torque, força 
e momento angular. Nesta etapa, o professor deve introduzir a regra da mão direita do produto 
vetorial, qualitativamente e de maneira interativa com os alunos presentes, para que os mesmos 
sejam capazes de responder às seguintes perguntas:

 Dada a direção de uma força externa, qual é a direção do torque resultante?
Qual é a direção do momento angular de um objeto girando em um sentido qualquer?
É neste momento que, pela primeira vez, entram em cena os fidget spinners. Os alunos que foram 
previamente orientados a levarem os seus spinners para a aula, são arguidos a respeito das direções 
do momento angular de seus brinquedos, assim como das direções dos torques que estão sendo 
gerados quando eles (os alunos) fazem seus spinners girarem. A ideia aqui é mostrar que o momento 
angular é diretamente alterado pelo torque, e de forma vetorial. Em termos simples, é importante 
que o aluno entenda que o momento angular “persegue” o torque. Se não há torque, o momento 
angular permanece inalterado, ou seja, é conservado. A figura abaixo, que foi retirada dos slides 
utilizados na realização do projeto, ilustra os conceitos acima mencionados.
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 Por último, mas não menos importante, propõe-se que o professor explique o conceito de 
momento de Inércia, simplificando-o à “resistência” de um sistema físico à alteração de seu estado 
de rotação, e finalizando, assim, a introdução à dinâmica das rotações. É importante ressaltar que, 
apesar de esta etapa conter uma quantidade significativa de informações complexas e relevantes, é 
interessante torná-las tão simples e breves quanto possível. Na realização do projeto, por exemplo, 
esta etapa foi finalizada nos primeiros 24 minutos de aula.

 A terceira, última e mais importante etapa da aula consiste na apresentação de algumas 
demonstrações envolvendo a dinâmica das rotações, que contam com a participação ativa dos alu-
nos na tentativa de obter predições corretas sobre o que vai acontecer a seguir. Primeiro o professor 
propõe uma ação, depois oferece aos alunos três possíveis desfechos para esta ação e depois finali-
za o experimento. Nos slides, cada opção de desfecho é acompanhada de uma cor diferente, sendo 
as três cores coincidentes com aquelas dos cartões que os alunos possuem. Cada aluno manifesta 
a sua resposta simplesmente levantando o cartão de mesma cor da opção desejada.

 Com esta dinâmica, é possível monitorar o quão contra intuitivos são os experimentos pro-
postos, ou seja, quão eficientes eles são em desafiar o entendimento que os alunos já possuem 
sobre a natureza física das rotações, permitindo que o professor adapte as futuras aulas para maxi-
mizar o impacto das mesmas. Deste modo, é possível utilizar os conceitos desenvolvidos nas etapas 
anteriores para alcançar explicações satisfatórias para os fenômenos que os alunos de fato enten-
dem pouco.

 As demonstrações feitas na ocasião da realização do projeto estão listadas a seguir:
1. Torção de uma roda de bicicleta em rotação
Nesta demonstração, a roda de bicicleta é posta a girar, e então se faz uma tentativa de mudar a 
direção do eixo de rotação da roda. A ideia é que se a roda estiver alinhada verticalmente, então o 
seu momento angular aponta na direção horizontal, e uma tentativa de mudar a direção do eixo de 
rotação exige, de acordo com a regra da mão direita, a realização de um torque vertical. O resultado 
do experimento é uma inclinação da roda com relação à direção vertical, como consequência do 
efeito do torque sobre o momento angular.

 Esta demonstração foi realizada com a ajuda de um aluno, como mostram as imagens a 
seguir. É importante salientar que este experimento pode ser reproduzido em tempo real por cada 
aluno de posse de um spinner. O efeito, apesar de ser bem menos pronunciado nos spinner, ainda se 



104 Revista Pedagógica

faz sentir evidentemente nas mãos dos alunos. Estas imagens foram retiradas da gravação da aula 
em questão, que está disponível no site Youtube através do link nos anexos.

 Apesar da simplicidade do experimento, este fenômeno é o responsável por alguns disposi-
tivos bastante importantes. Os giroscópios que mantêm a estabilidade de certos barcos, por exem-
plo, funcionam com o mesmo princípio, assim como o contra esterço utilizado no direcionamento 
de bicicletas e motocicletas em alta velocidade.

Precessão giroscópica
Nesta segunda demonstração, exploramos mais uma vez a ideia de que o vetor momento angular, de 
certa maneira, persegue o torque aplicado. Para isso, penduramos a roda de uma bicicleta com um 
barbante amarrado no pinhão da roda. Nesta configuração, ao segurarmos a roda na posição ver-
tical (sem rotação) e depois ao soltarmos, ela executa um movimento de pêndulo, como esperado, 
devido à ação da força peso sobre o centro de massa da roda. Esta força gera um torque que se ma-
nifesta através da rotação (e do momento angular) adquirida pela roda no movimento de pêndulo.

 No entanto, se a roda já estiver girando, então a mesma já possui um determinado momento 
angular. Nesta situação, a roda, quando solta a partir da posição vertical, deixa de cair e começa a 
precessionar, girando ao redor do barbante enquanto o vetor momento angular segue a direção do 
torque. Apesar de ser menos trivial, este experimento também pode ser reproduzido com os spin-
ners, que também precessionam sem cair quando rotacionados em velocidades alcançáveis com um 
impulso manual. As figuras abaixo, também retiradas da gravação no Youtube, ilustram a demons-
tração mencionada.
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 Este experimento evidencia de maneira muito eficiente a relação não trivial entre o torque 
gerado por uma força e a mudança no momento angular de um objeto. Esta relação, por sua vez, 
explora de maneira prática o caráter vetorial destas grandezas, que muitas vezes não recebe tanta 
ênfase nos materiais didáticos convencionais.

Conservação do momento angular
Este experimento simples é um clássico do repertório dos professores de física, e se trata da de-
monstração da conservação do momento angular em uma cadeira giratória. Como o momento an-
gular é o produto do momento de inércia com a velocidade angular, a ausência de torques externos 
implica que momento de inércia e velocidade de rotação são grandezas inversamente proporcio-
nais, ou seja, se uma aumenta a outra diminui. Com isso em mente, se propõe que um aluno abra e 
feche os braços enquanto gira na cadeira, o que altera o seu momento de inércia e, consequente-
mente, a sua velocidade de rotação. A figura abaixo, também retirada da gravação da aula, ilustra a 
demonstração realizada.

 Vale ressaltar que este experimento pode ser melhor explorado se houver disponibilidade de 
uma plataforma giratória de melhor qualidade. Nesta situação, é possível observar a conservação 
do momento angular enquanto um aluno tenta torcer uma roda de bicicleta que gira em suas mãos. 
Este experimento não pôde ser implementado na aula realizada, devido à grande quantidade de 
atrito intrínseco ao rolamento da cadeira. Por fim, é importante mencionar que este experimento 
não tem uma maneira simples de ser reproduzido com os spinners.

Eixos principais de inércia e os dispositivos vibratórios
 A última demonstração proposta é a do movimento de precessão devido ao desalinhamento 
do eixo de rotação com relação aos eixos principais de inércia do sistema giratório. Este tema é de 
uma complexidade considerável, mas é possível ensinar seus conceitos, virtualmente, aos alunos de 
qualquer série escolar. Para isso, propõe-se que o professor use o argumento de simetria e a noção 
de “homogeneidade” na distribuição de massa de um objeto físico.
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 O spinner, por exemplo, é simétrico com relação ao seu eixo de rotação e, portanto, este é 
um eixo principal de inércia. A demonstração consiste em retirar um dos pesos do spinner, alteran-
do assim a homogeneidade do sistema. Neste caso, toda tentativa de girar o spinner acarreta em um 
movimento incontrolável de vibração. Caso o spinner não possua pesos destacáveis, o mesmo efeito 
pode ser alcançado se qualquer pequeno objeto (um pedaço de pedra, papel, madeira ou qualquer 
outra coisa) for preso em um de seus braços com uma fita adesiva.

 Este movimento vibratório está presente em diversas situações do dia-a-dia dos alunos e de 
seus pais. É possível citar, por exemplo, a vibração dos pneus de um carro desbalanceado. Talvez 
um exemplo mais contundente, no entanto, seja o dos controles de videogame, que são muito mais 
presentes no imaginário adolescente. Nestes controles (assim como nos smartphones também) o 
movimento de vibração é alcançado justamente com a rotação de um objeto assimétrico dentro do 
controle.

Avaliação
A atividade proposta tem por objetivo uma introdução 
aos conteúdos do 4° bimestre do 1° ano do ensino médio, 
de modo a tornar mais fluida e natural a aprendizagem 
dos alunos no que diz respeito à dinâmica das rotações. 

Sendo assim, a idealização do projeto não envolve
nenhuma atividade avaliativa. No entanto, a dinâmica
da apresentação com os cartões permite ao professor 
uma análise da clareza com a qual os conhecimentos pretendidos estão estabelecidos nos alunos. 
Com isso, ele (o professor) pode regular a ênfase em um determinado tópico baseado na aparente 
dificuldade que os alunos têm de entendê-lo.

Referências bibliográfi cas
A. Lemos, Nivaldo. Mecânica Analítica: 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Livraria da Física (2007)
BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução de João Ferreira de 
Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 1969.
White, E.G. Conselhos sobre educação. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1975.

Anexos
Gravação da aula do dia 28/09/2017:
https://www.youtube.com/watch?v=08lZC-OMHqo
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Escola: Adventista de Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
Associação: Rio de Janeiro – ARJ
Quantidade de alunos da escola: 381
Quantidade de Professores: 30
Autor: Prof. Tiago Barbosa Gomes
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e justificativa
O ano de 2017, na Escola Adventista de Botafogo, para a disciplina de Educação Física, foi atípico.
Em obras de ampliação durante todo o ano, a escola ficou sem os espaços de pátio e quadra.
O desafio foi realizar as aulas de educação física com todas as turmas, sem perdas de desempenho. 
Dessa forma, o professor responsável pela disciplina desenvolveu o projeto de atividades físicas que 
não exigissem grandes espaços.

 Assim, utilizando-se de um salão de 10x18 m e de equipamentos específicos, as aulas foram 
realizadas durante o ano sem prejuízo para os alunos.
Como estratégia foi escolhida como atividade principal a ginástica artística.

 A ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma 
modalidade de ginástica na qual os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos 
oficiais. Os movimentos realizados revelam força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e 
controle do corpo. A ginástica olímpica faz parte dos jogos olímpicos desde sua primeira edição, em 
Atenas no ano de 1896, e nos jogos Pan-Americanos desde 1951.

Arj Ginástica Artística
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 Esse projeto trouxe vários benefícios para nossos alunos, pois possibilitou desenvolvimento 
de flexibilidade, concentração, coordenação motora, sociabilidade, dentre outras. Movimentos 
esses que auxiliam a dinâmica mental e corporal de nossos alunos.

Objetivos
O objetivo geral do projeto foi proporcionar, a todos os alunos, aulas de educação física dentro de 
um espaço limitado, em segurança, de forma criativa, divertida e com ganhos de performance física.

Como objetivos específicos, definiu-se que deveria proporcionar aos alunos a oportunidade de:
a) Conhecer o conceito de ginástica artística;
b) Aprender os movimentos fundamentais da ginástica;
c) Compreender os benefícios da prática desse esporte;
d) Desenvolver flexibilidade, concentração, coordenação motora e sociabilidade.

Conteúdo curricular
A história e teorias que fundamentam a ginástica artística foram trabalhados em sala de aula com os 
alunos. Algumas aulas práticas foram realizadas no salão (auditório) da escola, outras no parquinho 
da educação infantil e outras no jardim em frente à igreja.
Além disso, também foram realizados trabalhos de pesquisa sobre a ginástica pelos alunos, com 
monitoramento e suporte técnico do professor para reforço da parte teórica.

Tempo estimado
O projeto iniciou-se com o ano letivo e tem sido cumprido até o momento.

Material necessário
Para a realização das aulas, foi necessário que a escola comprasse os seguintes equipamentos:
a) Mini trampolim;
b) Colchão para salto e;
c) Cinco metros quadrados de tatame.

Desenvolvimento
Inicialmente, foram dadas cinco aulas teóricas nas quais foram apresentados a história da 
ginástica artística e os fundamentos dos movimentos que seriam trabalhados posteriormente nas 
aulas práticas. Em cada aula prática foi apresentado e realizado pelos alunos, com o suporte e 
acompanhamento do professor, um movimento.

Os movimentos escolhidos para treino foram:
a) Rolamentos para frente e para trás;
b) Estrela;
c) Parada de mãos;
d) E vários tipos de salto (carpado, grupado, afastado, pirueta, meia pirueta, entre outros).
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Avaliação
Os alunos são avaliados conforme os critérios de:
a) Participação e envolvimento nas aulas;
b) Pesquisa;
c) Realização dos movimentos propostos nas aulas práticas.
Ao final desse projeto, os alunos realizam uma apresentação para o professor, na qual deverão fazer 
os movimentos fundamentais que foram ensinados e praticados durante todo o projeto. Para isso, 
devem também escolher uma música para a apresentação.

Adequação das propostas
Temos alguns alunos com necessidades educacionais especiais, como autismo e surdez.
Nestes casos, os movimentos precisaram ser realizados com auxílio do professor. Assim, tão logo os 
movimentos eram aprendidos, os alunos conseguiam realizá-los sem dificuldade.

Referências bibliográfi cas
LEGUET, Jacques. Ações motoras em ginástica esportiva. São Paulo: Ed. Manole, 1989.
Souza, Elizabeth Machado. Ginástica Geral: Uma área do conhecimento da educação física. Tese 
de doutorado apresentada à Faculdade de Educação Física da Unicamp, 1997.
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AES Gincana de Matemática 

Escola: Adventista de Montes Claros
Cidade: Montes Claros – MG 
Associação: Mineira Norte – MMN 
Quantidade de alunos da escola: 321
Quantidade de Professores: 17
Autor: Prof.ª Maria Irenice Queiroz Santos
Período de aplicação: ano letivo de 2017

JUSTIFICATIVA 
O ensino de matemática deve ser algo prazeroso e que envolva o aluno em sua própria aprendizagem. 
Desta forma, se permanecemos isolados e presos aos livros e cadernos, o ensino e aprendizagem 
da matemática não acontecerá de forma efetiva e real. Assim, este projeto justifica-se por poder 
proporcionar uma aprendizagem mais significativa e menos abstrata aos alunos do 6º e 9º anos, do 
Ensino Fundamental, da Escola Adventista de Montes Claros.

OBJETIVOS
Geral:
- Proporcionar uma matemática de forma significativa, para que o aluno construa seus próprios 
conceitos do objeto estudado, e com isso, despertando-os pelos novos conhecimentos.

Específicos:
Promover o ensino de Matemática de forma significativa.
- Aprender a competir, seja de forma individual ou em equipes, respeitando a vitória e a derrota.
- Motivar a participação do aluno nas atividades propostas pela escola.
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- Desenvolver raciocínio lógico.
- Desenvolver o prazer pela descoberta, por solucionar situações-problema, por meio de competições, 
lidando com o tempo, com o adversário e superando suas limitações.
- Reforçar os conceitos matemáticos recebidos nos conteúdos didáticos durante as aulas. 
- Proporcionar um período de atividades, tendo como tema central a Matemática e suas 
interdisciplinaridades.
- Propor desafios e atividades que envolvam o ensino de operações fundamentais, frações, números 
decimais, tabuadas, geometria, álgebra, equações entre outros.
- Mostrar que a Matemática pode ser aprendida de forma descontraída.
- Despertar o interesse pela disciplina de Matemática.
- Auxiliar alunos para que construam seu próprio conhecimento.

METODOLOGIA 
A gincana da Matemática será desenvolvida a partir da utilização de Resolução de Problemas, 
desafios e atividades que envolvam conteúdos matemáticos, que promovam o processo ensino e 
aprendizagem. 

 Todos alunos envolvidos neste projeto deverão participar ativamente.
Os alunos serão divididos em equipes. 
Algumas provas serão entregues antes do dia da Gincana.
A maioria das provas serão entregues no decorrer do dia da Gincana. 

ETAPAS DO PROJETO
- Definir os grupos participantes e suas respectivas tarefas.
- Elaborar um programa do conteúdo a ser trabalhado.
- Aplicação propriamente dita.
- Avaliação. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
Cantar o Hino Nacional.
Apresentação, grupo de coreografia matemática.
Execução de cada tarefa conforme cronograma a ser apresentado.

Metodologia
A gincana será realizada nos dias 16,17, 18 e 19/07 com Início ás 10: 00 hrs e término às 11:30 hrs.

REGULAMENTO DA GINCANA
Cada participante será identificado por uma faixa colorida no braço. Sendo que eles deverão 
permanecer juntos da sua equipe. Caso contrário, dependendo da interpretação dos jurados a 
equipe poderá ser desclassificada.

Cada equipe é responsável pela entrega das tarefas de forma organizada, conforme solicitado nas 
tarefas. A utilização do vocabulário inadequado ou desrespeitoso acarretará na perda de 500 pontos 
para a equipe. Atos de violência entre os colegas ou de vandalismo, com relação aos materiais, 
acarretarão na desclassificação da equipe.
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DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES
Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas de maneira a destacar o 
apreço pela escola, formando-se em comissões e distribuindo tarefas a elas.
Respeitar o regulamento desta Gincana

Observação
Somente os Orientadores e Líderes das equipes terão acesso à Comissão Organizadora, para 
esclarecer algumas dúvidas, quanto a realização de tarefas simultâneas de todas as equipes.

DAS PENALIDADES
As equipes poderão perder pontos no caso de:
• Ultrapassar o limite para iniciar a tarefa, quando for o caso: implica na perda gradativa dos pontos 
correspondentes à mesma.
• Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho): pode perder 
até o total de pontos da respectiva tarefa (a critério da Comissão Organizadora e Jurados).
• Ultrapassar o tempo de conclusão previsto para o cumprimento da tarefa.
• Pichar ou riscar muros e instalações do local de realização da gincana, sujar ou estragar móveis, 
etc.: desclassificação sumária (decisão irrecorrível).
• Ocorrer comportamento considerado eticamente inadequado ou antidesportivo, que fira este 
regulamento ou traga prejuízo à boa imagem do Colégio ou à boa imagem do evento como um todo: 
desclassificação sumária (decisão irrecorrível).
• Não será permitido o uso de roupas transparentes, com barriga de fora, mini-saia, shortinho curto, 
decotes muito ousados pelos integrantes das equipes, inclusive durante as apresentações.

1ª tarefa
Grito de Guerra
Com antecedência, a equipe deve criar um grito de guerra criativo para o grupo. O grito será 
apresentado no início da competição – e será cobrado durante todos os dias da gincana.

2ª tarefa
Coreografia Matemática
Apresentar uma coreografia envolvendo movimentos, criações de algo que envolva a matemática/
geometria.

3º tarefa
Mascote da equipe
Cada mascote tem que mostrar sua relação com a matemática.
O Mascote deverá ser caracterizado de acordo com o tema da gincana e o nome da equipe.
O Mascote deverá ficar caracterizado durante todos os dias da gincana.
Apresentação e identificação das equipes.
Cada equipe será convidada a apresentar seus integrantes, bem como seu nome e também seu 
Mascote.
Nesse momento, cada membro receberá uma faixa colorida que servirá como identificação da 
equipe.
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4ª tarefa
Um participante de cada equipe deverá colocar uma única cor em cada face do cubo mágico em até 
no máximo 3 minutos. Vence quem conseguir executar a tarefa mais rápido.

5ª tarefa
Raciocínio lógico:
Três participantes de cada equipe receberão uma folha (xerox) contendo desenhos e números 
montados com palitos de fósforo, folhas de papel branco e cola.
Eles receberão a orientação do professor sobre quantos palitos deverão ser movimentados para 
formar outro número ou desenho.
A equipe deverá colar na folha a resolução e entregar aos jurados.
Vence quem conseguir resolver primeiro e corretamente.

6ª tarefa
Quadrado Mágico:
Um integrante escolhido pela equipe adversária deverá montar um Quadrado Mágico de nove 
elementos. Num quadrado mágico devemos dispor em suas células números de um a nove (feito em 
E.V.A), sem repetir, de forma que a soma dos números dispostos nas linhas, colunas ou diagonais 
seja sempre a mesma. Para tornar o desafio mais interessante, as peças numeradas se encontrarão 
afastadas do local onde se dará a resolução do desafio, e deverão ser buscadas, uma a uma, por 
outro integrante da equipe.

7ª tarefa: 
Atividades com balões:
Cada equipe deverá estourar três balões e resolver a charada que se encontra dentro dos mesmos.
A charada deverá ser colada, respondida em folha individual e entregue à banca de jurados ao final 
do tempo estipulado para a realização da tarefa.
Um representante de cada equipe deverá pegar a charada e voltar à equipe.
E lá a mesma descobrirá sua resposta sem o uso da internet.

8ª tarefa:
Corrida do saco:
Cada equipe deverá escolher cinco integrantes para participar da corrida.
O participante escolhido resolverá operações de multiplicações, divisões, potenciação e radiciação, 
que serão entregues um por um para cada integrante, além de um saco grande e que deverá ficar 
no local indicado pelos fiscais. Após conseguirem o resultado, os fiscais verificarão se a resposta é 
correta, caso contrário o aluno deverá voltar e buscar a resposta correta.

 Ao serem entregues as operações, eles farão uma competição de corrida de sacos até onde 
estiver uma barraca com várias bolinhas de plástico (200), e cada bolinha com um número diferente, 
lá entre várias respostas procurarão a correta. Assim, quem conseguir trazer a resposta de todas as 
operações, com menor tempo, ganhará o jogo.
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9ª tarefa
Jogo de xadrez:
Cada equipe escolherá um integrante para participar da competição. O professor de Educação Física 
definirá como será o jogo.
Ganhará a partida quem no final de 15 minutos tiver mais pontos.

10ª tarefa
Antiguidades:
Cada equipe deverá apresentar um livro de matemática mais antigo, devendo este conter o ano da 
edição. Tem a melhor pontuação o que for mais antigo.
Cada equipe deverá apresentar uma cédula (dinheiro) mais antiga, e 1 moeda mais antiga. Tem a 
melhor pontuação o que for mais antigo.
Cada equipe deverá apresentar um calendário mais antigo. Tem a melhor pontuação o que for mais 
antigo.
Cada equipe deverá apresentar uma foto antiga de Montes Claros, não vale foto copiada da internet 
e impressa atualmente. Tem a melhor pontuação a que for mais antiga.

11ª tarefa:
Quebra-cabeça
A tarefa consiste em montar o quebra-cabeça que será entregue, e posteriormente colá-lo numa 
folha que será disponibilizada.
O quebra-cabeça deverá ser montado conforme mostra a figura a ser apresentada na hora da 
execução da tarefa.
A pista para cada parte do quebra-cabeça serão operações matemáticas nas peças a serem montadas 
e o resultado estará na folha, onde deverá ser colada cada parte do quebra cabeça.

12ª tarefa
Desfile de moda com formas geométricas:
Orientação: As roupas devem ter formatos geométricos e no momento do desfile, um apresentador 
(a) divulgando o nome do modelo e o formato geométrico. 

13ªTarefa 
Caracterização de um matemático
Deverá ser escolhido um matemático e apresentado um breve comentário sobre o mesmo.
Um membro da equipe deverá caracterizar-se deste matemático.
Caracterização de um Matemático: o grupo deve participar da prova com a representação de um 
matemático com roupas, sapatos que retratam época.

14ª tarefa
Valorização do aluno
- Cada equipe apresentará o boletim do aluno que obteve as maiores notas em todas as matérias. 
Fazendo a média aritmética das notas (09 disciplinas) utilizando à calculadora, vencerá a equipe 
que o aluno obtiver a maior média.
15ª tarefa: Conhecimento Matemática – Tabuada-
Um (a) aluno (a) representará a equipe respondendo a Tabuada de adição, subtração, multiplicação 
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e divisão, cada aluno receberá plaquinhas contendo diversos resultados ou expressões envolvendo 
as operações. O professor dará o resultado para que ele levante a plaquinha que represente a 
expressão. Ou o professor dará a expressão e ele o resultado.

16ª TAREFA:
Confecção de figuras geométricas:
Com bolinhas de isopor e talisca, montar as figuras solicitadas.
(cubo, tetraedro, pirâmide de base quadrada, triangular, pentagonal, hexagonal, etc.)
Será o vencedor o que conseguir montar em menos tempo cada figura e de forma correta.

17ª tarefa
Bingo
Objetivo:
Melhor raciocínio lógico em relação à tabuada.
Materiais:
•Cartelas confeccionadas em cartolina.
•Marcadores coloridos feitos em EVA.
•Envelope às perguntas da tabuada.
Procedimentos:
Serão distribuídas cartelas com 5 números distintos cada.

 Como haverá turmas com números diferentes de alunos, durante a distribuição das cartelas 
alguns alunos jogarão com duas cartelas, abrindo chance para fazer bingo antes, mas também 
podendo se confundir e deixar passar uma jogada.

 As questões envolverão tabuada dos números 2 ao 10 e serão sorteadas uma a uma por fim 
professor, que aguardará o pronunciamento dos alunos sobre o resultado.
E, enquanto eles procurarem o resultado em sua cartela, o professor registrará os números sorteados, 
na medida em que os alunos preencherão a sua cartela, ou seja, quem encontrar primeiro todos os 
cinco números gritará BINGO, então será conferida a cartela pelo professor, se marcado todos os 
números corretamente o aluno recebe uma premiação e a pontua para a turma.

 Quanto mais rápida a saída da cartela premiada, melhor para a turma, pois ela tinha a 
chance de pontuar mais vezes dentro do espaço de tempo determinado para esta atividade.
Assim as turmas que tiverem mais dificuldade na Tabuada acabam pontuando menos.

Objetivo: avaliar, neste jogo, o conhecimento dos alunos em relação a tabuada e rapidez com que 
eles chegarão ao resultado por meio do cálculo mental, permitindo com que seja identificado em 
qual eles terão maior dificuldade e/ou facilidade. O conhecimento em relação à tabuada resultará 
em um maior ou menor número de rodadas jogadas pela turma, fator determinante para evolução 
da turma na gincana, sendo tempo médio estimado em 20 minutos.

18ª tarefa
Paródia:
Essa tarefa consiste em criar uma paródia envolvendo pelo menos 5 nomes de conteúdos matemáticos, 
estes nomes serão escolhidos pela equipe e passado para os jurados antes da apresentação.
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A música deve durar no mínimo de 2 a 3 minutos.
Entrega: Toda a equipe deverá apresentar a música/paródia (DIGITADO) para a banca de jurados.
Critérios de avaliação:
1. Criatividade;
2. Concordância entre a letra da música e o ritmo;
3. Coerência textual.

Organização
Objetivo:
A criação de uma paródia faz com que os estudantes busquem um tema e o estudem, contribuindo 
assim para a ampliação de seus conhecimentos.

19ª tarefa:
Tangram
Cada equipe deverá montar duas figuras que serão dadas, utilizando as sete peças do tangram que 
será fornecido.
 Após a montagem da figura solicitada, cada equipe deverá colar a construção numa folha 
de oficio, e entregá-la à banca dos jurados.

20ª Tarefa: 
Torta/bolo geométrica:
Fazer uma torta com formatos geométricos. Os jurados vão escolher para 1º lugar a mais interessante 
e mais saborosa. Depois todos os alunos poderão saborear das tortas/bolos apresentadas pela sua 
turma.

Premiação
1. Cada aluno das turmas participantes obterá 1 (um) ponto em cada disciplina. 
2. Cada aluno das turmas participantes obterá 5 pontos em matemática 
3. A turma vencedora obterá um ponto a mais em matemática 
4. Campeão e vice-campeão serão agraciados com medalha.

AVALIAÇÃO
Este foi um projeto piloto para nossos alunos do Fundamental II (6º ao 9º ano). Foi lançado aos 
alunos com 30 dias de antecedência.
Cada turma representava uma equipe, e esta, por sua vez, dividia em grupos para realização das 
tarefas. As equipes se envolveram com o projeto. Todos, participaram de alguma atividade com a 
qual mais se identificavam. Houve um entrosamento e desenvolvimento, individualmente e entre 
as equipes.

 Os objetivos propostos foram alcançados, porém houve falta de espaço para a realização 
das atividades. Cabe também a observação quanto ao horário executado (no final de cada manhã, 
no período de 1 semana). Sendo proposto a realização em período integral (7:00 às 11:30) em 2 dias.
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ASES Guardiões da Natureza 

Escola: Adventista do Ibes
Cidade: Vila Velha – ES 
Associação: Sul Espírito Santense – ASES 
Quantidade de alunos da escola: 437
Quantidade de Professores: 24
Autor: Prof.ª Aline Herculano Cancian
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa
O projeto tem como enfoque principal trabalhar as noções de responsabilidade para com o meio 
ambiente. Mostrar aos educandos que é possível habitar no Planeta Terra e respeitar a natureza e os 
seres vivos que fazem parte dela. Conscientizá-los do seu papel como cidadão e das consequências 
perante nossas atitudes.
O educador precisa trabalhar com os educandos na formação de cidadãos ativos e participativos 
perante o meio ambiente; que desenvolvam projetos para preservarem a natureza; praticarem ações 
em casa e com a família, que possibilitem criar no cotidiano uma mudança de comportamento e 
incentivar o aluno a ser criativo com os objetos que a maioria das pessoas tendem a considerá-los 
inúteis.

 Percebe-se também a importância de apresentar o tema em um contexto criacionista, onde 
Deus com seu poder infinito nos presenteou com uma natureza rica, e que são as nossas próprias 
atitudes, devido à entrada do pecado no mundo.
Utilizou-se da metodologia bibliográfica e a de campo através de uma pesquisa explicativa, onde se 
registra fatos, analisa-os, e identifica suas causas.
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O título para o projeto foi “Guardiões da Natureza”, onde os alunos desenvolveram diversas atividades 
que serão apresentadas no decorrer do trabalho.

 Buscou-se o tema devido à importância de se formar cidadãos conscientes e críticos, 
dispostos a atuar ativamente na manutenção do meio ambiente, preservando a obra perfeita feita 
pelas mãos de Deus, como relatado biblicamente em Gênesis capítulo 1.

Objetivo Geral
Conscientizar os educandos quanto ao cuidado que se deve ter com o meio ambiente, compreender 
as pequenas atitudes e as consequências que podem partir delas.

Objetivos específicos
- Conhecer a fauna e flora existentes no país.
- Conhecer os biomas existentes no país e no estado onde mora.
- Desenvolver o pensamento crítico em assuntos relacionados ao meio ambiente.
- Compreender a importância de se preservar a natureza como forma de sobrevivência e manutenção 
da obra criada por Deus.
- Identificar em objetos não mais utilizados em casa maneiras de reciclagem para jogos educativos.
- Compreender que a natureza e o que encontramos nela fazem parte da criação de Deus.

Conteúdo curricular
Este projeto abrange as disciplinas de língua portuguesa, história, geografia, religião, educação 
artística, ciências e música de forma interdisciplinar.
Em relação às disciplinas, será possível trabalhar a produção de texto, de folder informativo, 
pinturas, contação de história, biodiversidade, biomas brasileiros, a criação da terra pelas mãos de 
Deus, utilização da música na contação de histórias.

Tempo estimado
Foi necessário um trabalho interdisciplinar. Utilizou aulas do 1º semestre do ano letivo.

Material necessário
- Livro “ Um tamanduá no meu jardim”.
- Livro didático de ciências, história e geografia.
- Materiais recicláveis como jornal, revistas, caixas de papelão, etc.
- Capela da escola.
- EVA’s para confecção das roupas.
- Itens necessários para plantação,
- Passeio agendado para escola de ciências.
- Lápis, canetinha, lápis de cor, caderno, etc.

Desenvolvimento
A sala onde foi realizado o projeto possui 18 alunos, sendo estes do 4º ano no turno matutino.
Observou-se a necessidade de trabalhar o tema em questão através da análise dos conteúdos a serem 
aplicados durante o ano, a importância de não somente abordar o tema de maneira superficial.
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 A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção 
de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida 
e a atuação lúcida e responsável de atores sociais e individuais e coletivos no ambiente. LOUREIRO, 
Carlos Frederico Bernardo, et al.p.69. O educando precisa compreender que é um indivíduo ativo 
e que suas atitudes interferem no meio ambiente, é essencial uma educação que possibilite o 
entendimento dessa realidade na vida desse aluno.

 LOUREIRO et al 2002 relata que o educador precisa ter clareza em suas explicações, que não 
deve atuar de forma ambientalista, limitados à instrumentalização e à sensibilização dos problemas 
ecológicos. As aulas precisam ser menos mecanizadas, deve-se viabilizar um entendimento mais 
amplo sobre uma sociedade sustentável.

 Ao lecionar sobre a sustentabilidade, o educador deve apresentar aos alunos os recursos 
naturais, a má utilização deles e como deve ser a gestão desses recursos.
LOUREIRO et al (2002) afirma que: O que podemos fazer na práxis educativa é sensibilizar, minimizar 
ou motigar os problemas existentes no contexto atual, por uma correta gestão dos recursos naturais.
Educar é transformar pela teoria em confronto com a prática e vive-versa, com consciência 
adquirida na relação entre o eu e o outro, nós (em sociedade) e o mundo. É desvelar a realidade e 
trabalhar com os sujeitos concretos, situados espacial e historicamente. ALMEIDA e SERRÃO (2004, 
p. 34), diz. Professor é um transmissor de conhecimento e não o portador absoluto, deve-se criar 
situações para explorar o entendimento do outro, com as tecnologias avançadas dos dias atuais 
pode-se perceber claramente o grau de aprendizado dos alunos com os acontecimentos mundiais, 
atualmente os educandos possuem as informações na palma da mão com a utilização dos celulares, 
tabletes, computadores entre outros diversos meios. É importante desenvolver uma educação 
libertária. Segundo Almeida e Serrão pág. 35, educar é: 

emaNcipar-se, exercer ativameNte a cidadaNia, coNstruir democraticameNte as alterNativas possíveis e desejadas. isso sigNifica 
coNtrapor-se às formas ideNtificadas como educativas que se esgotam No passar dos coNteúdos vazios de seNtido prático e 
fora de coNtexto, em afirmar certas coNdutas Normatizadas e padrões culturais a serem seguidos por todos. almeida e 
serrão, 2004, p. 35.

Cada individuo possui sua peculiaridade, porém, ao falar de crianças é essencial o ensino prático, 
atividades concretas e com ligação de conteúdos. Não é interessante que o professor trabalhe 
descontextualizado nos ensinos, pois causa uma falta de interesse do aluno e que pode a vir a 
desmotivar o próprio educador por não conseguir aplicar o que precisa de maneira eficaz.

 Com o projeto “Guardiões da Natureza” percebe-se êxido no ensino do tema proposto, a 
interdisciplinaridade entre as disciplinas ajudou na absorção dos conteúdos, as atividades práticas 
tendem a possibilitar que o aluno se expresse e use sua criatividade na realização das tarefas.

 Em primeiro momento foi formado uma roda de conversa com os alunos, para que eles 
pudessem conversar sobre a criação do mundo. Foi feito uma reflexão sobre o papel de Deus como 
um artista magnífico e criativo, que fez todas as coisas por meio da palavra e o ser humano com 
suas próprias mãos. Utilizou-se a semana de oração do calvário, na capela, para contar essa história 
de maneira lúdica, a professora estava vestida de “vovozinha”.
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Os alunos receberam uma ficha com os dados a serem preenchidos em casa, dois cartões, um verde 
e outro vermelho. A cada ação responsável cometida por algum familiar, o aluno deveria levantar o 
cartão verde, e a cada infração cometida em relação ao cuidado que devemos ter com a natureza o 
aluno levantaria o cartão vermelho, ações do tipo: deixar a torneira aberta sem está utilizando, sair 
do quarto e deixar a luz acesa ou ventilador ligado, plantar uma árvore, flor ou hortaliça, economizar 
algo ao lavar o carro entre outras ações foram pontuadas pelos alunos.

 Nas aulas de história e geografia foi trabalhada a chegada dos portugueses e a extração 
do Pau- Brasil, como os portugueses encontraram nosso país e como foi à extração dessa árvore 
e que hoje não xiste tantas, devido à má utilização, os educandos assistiram um vídeo da música 
“Pindorama”, da dupla“ Palavra Cantada”, que retrata esse acontecimento.

 Elaboramos um cartaz com várias imagens trazidas pelos próprios alunos, demonstrando a 
biodiversidade encontrada no território brasileiro.
Na disciplina de língua portuguesa foi feita a leitura do livro “Um tamanduá no meu jardim”, eles 
refletiram sobre a ação do ser humano, fizeram um relatório da leitura, pontuando os pontos 
importantes do texto. Os alunos foram para a área da educação infantil, onde contaram junto com 
a professora uma história resumida sobre os cuidados que devemos ter com a natureza. Para as 
crianças do grupo 4, eles cantaram músicas relacionadas com o tema e estavam devidamente 
vestidos com roupas de animais, para realmente chamar a atenção das crianças para o que estavam 
apresentando.

 Os alunos tiveram a oportunidade de visitar a Escola da Ciência, localizada no munícipio de 
Vitória, onde puderam conhecer o bioma existente no estado do Espírito Santo, a diversidade tanto 
na vegetação quanto nos animais.
Os alunos fizeram panfletos com o intuito de alertar as pessoas sobre os descuidos que estão tendo 
com a natureza e deram dicas de como devemos atuar como cidadãos conscientes.

 No final do projeto, cada aluno ficou responsável de trazer uma caixa de sapato, jornal, 
entre outros materiais para confeccionarem um jogo matemático com materiais recicláveis. O 
intuito do jogo além de trabalhar itens básicos de reciclagem, é proporcionar um aprendizado das 
quatro operações por meio da brincadeira. O jogo é basicamente uma tampa da caixa com fitas de 
jornal colada em dois lados e numeradas de 1 ao 9, um dado com os 4 sinais das operações, podendo 
repetir dois sinais, papeis picados de 1 ao 10. Inicia o jogo o jogador que tirar o maior número. Ao 
iniciar, o primeiro jogador arremessa o dado e tira dois números dos papéis picados, e forma uma 
operação, exemplo: 3x2= 6, com o resultado encontrado o jogador deverá eliminar a franja que 
contém esse resultado, ele poderá também somar, diminuir, dividir ou multiplicar as franjas para 
formar o resultado. Ganha o jogador que eliminar todas as franjas.

 Com a mesma caixa os alunos escreveram com canetinhas as ordens e classes da matemática, 
(unidade, dezena, centena e milhar) apenas a primeira letra. Ao jogar uma quantidade de feijão o 
primeiro jogador deve ler qual número foi formado, de acordo com a quantidade de grãos que cair 
em cada espaço. Ganha o que conseguir acertar todos sem errar a pronúncia de nenhum número.
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Avaliação
Os alunos foram avaliados de acordo com a participação nas tarefas e entrega das atividades no prazo.
Percebeu-se uma interação muito grande para realização das tarefas realizadas em grupo, foi possível 
perceber o envolvimento e cooperação um com o outro. A família teve um papel fundamental, pois 
nos auxiliou nas atividades desenvolvidas em casa.
As crianças relataram diversas situações onde puderam mudar hábitos da própria casa como lavar 
o carro com o balde, recolher lixos encontrados na rua, lavar a calçada com mais cuidado, entre 
outros.

Interação fé e ensino
Além dos aspectos acadêmicos já retratados no projeto, é importante salientar a contribuição do 
projeto para a integração da fé e ensino, pilar da educação adventista. A cada atividade desenvolvida 
pelas crianças, observa-se a ação de Deus para que pudesse ser realizada. Foi possível mostrar a 
atuação de Deus em toda a criação do homem e da natureza. Fomos guiados pela palavra de Deus, 
que em Gênesis 1:1 diz: “No princípio criou Deus o céu e a terra”.

 A cada dia da criação algo novo ia surgindo, apenas pela palavra de Deus, e Ele foi criando todas 
as coisas que hoje conhecemos. Tudo era perfeito, sem poluição, sem morte dos animais, entregou 
todas essas coisas para que o homem pudesse tomar conta. Infelizmente, com a entrada do pecado 
no mundo essas coisas sofreram alterações, o ser humano foi evoluind. Com essa evolução foram 
necessárias algumas mudanças no ambiente, muitos sem se atentar para as atitudes inapropriadas 
foram destruindo o presente que Deus nos deu. Hoje sabemos que precisamos cuidar do que nos 
resta para que possamos desfrutar de algo mil vezes melhor, um novo presente que receberemos na 
volta de Jesus, uma cidade reconstruída e pronta para habitarmos, a Nova Jerusalém. Esse projeto 
possibilitou todas as reflexões necessárias e importantes para trabalhar a inteiração de ensino. 
Experiência maravilhosa e gratificante para a professora e para os alunos.

Referências bibliográficas
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo, et al. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 
São Paulo: Cortez, 2002.
Bíblia, Português. A Bíblia Sagrada. Tradução: Almeida Revista e Atualizada. São Paulo. Sociedade Bíblica do Brasil, 1998.
ALMEIDA, Aline Pinto e SERRÃO, Mônica Armond. Educação, ambiente e sociedade. Serra: Companhia Siderúrgica de Tubarão, 2004
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ARJ Hábitos de estudo 

Escola: Adventista de Inhaúma
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
Associação: Rio de Janeiro – ARJ 
Quantidade de alunos da escola: 808
Quantidade de Professores: 39
Autor: Prof.ª Cláudia Cristina dos Santos
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Qual o objetivo do projeto?
Diante da preocupação da Escola Adventista de Inhaúma, com as questões de ensino-aprendizagem, 
baseado no desempenho, no perfil e nas atitudes dos alunos, foi idealizado o projeto “Hábitos 
de Estudos. Durante toda a vida escolar de um aluno o hábito de aprender deve ser estimulado. 
O projeto justifica-se como forma de prevenção das dificuldades de aprendizagem, através da 
conscientização da necessidade, por parte dos alunos e de suas famílias, em estabelecer hábitos, 
rotinas e posturas frente a estudos e aprendizagens, que resultarão no sucesso da vida escolar e, 
consequentemente, da vida profissional e pessoal dos estudantes.

Foco
Facilitar a organização em sala de aula, abandono do controle dos pais, perda de prazos para 
entregas e baixas notas. Incentivar a organização da turma e fixar rotinas.

Aos alunos...
Querido(a) aluno(a), para conseguir sucesso nos estudos é necessário que você desenvolva o hábito 
de estudar. Por isso, preparamos este material com dicas que certamente vão lhe ajudar a ser um(a) 
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aluno(a) nota 10!
Mostre o material para seus responsáveis e peça que eles lhe ajudem a pôr em prática as orientações 
aqui apresentadas. Conto com sua dedicação aos estudos e desejo a você muito sucesso!
Atenciosamente, Prof.ª Cláudia - 5º Ano B 2017.

Para criar um bom hábito de estudo
A escolha do local para o estudo:
Procure um lugar silencioso, livre de ruídos e trânsito de pessoas, com boa iluminação.
Providencie tudo o que vai precisar: agenda, estojo, cadernos, livros, dicionário e outros materiais.
Coloque seu material de estudo sobre uma mesa ou escrivaninha e sente-se confortavelmente.
Realize as tarefas sem pressa, com atenção, empenho e capricho.
Organize o seu material para o dia seguinte, verificando o horário das aulas na agenda.
Faça um mural com o horário das aulas, as datas das avaliações, entregas de trabalho e atividades 
extras e coloque em local bem visível, próximo à mesa de estudos.
A organização do estudo:
Descubra um horário que favoreça a sua disposição e produtividade.
Estabeleça no mínimo uma hora do seu dia para o estudo e procure estudar sempre no mesmo 
horário.
Planeje cuidadosamente o que vai estudar no dia e siga seu plano.
Procure estudar cada dia uma disciplina ou área do conhecimento.
Revise os conteúdos explicados pelo professor e anote as dúvidas que surgirem para perguntar a ele 
na próxima aula.
Escreva as ideias principais do que foi discutido em sala, com suas próprias palavras num bloco ou 
caderno para rascunho.
Faça uma síntese (resumo) dos textos lidos, com cuidado para não suprimir partes importantes.
Evite, quanto possível, estudar à noite, pois você precisa de regularidade no sono.
Descubra um horário que favoreça a sua disposição e produtividade.
Após terminar cada tarefa, levante, faça um alongamento breve,
Respire fundo e retome as atividades conforme o seu planejamento de estudo.

A postura em sala de aula:
- Procure sentar corretamente e cumpra as regras estabelecidas pela escola.
- Esteja na aula pontualmente para não perder as instruções do professor.
- Evite faltar às aulas e quando isso acontecer, procure copiar toda a matéria de um colega.
- Preste toda atenção possível. Afaste-se de tudo que distrai.
- Concentre-se nos assuntos e na fala do professor.
- Leia e sublinhe as ideias principais dos textos trabalhados em sala de aula
- Solicite esclarecimentos ao professor, sempre que necessário.
- Copie corretamente do quadro e registre as observações feitas pelo professor.
- Fique atento às perguntas de seus colegas e ouça as respostas e explicações dadas pelo professor.
- Participe das aulas realizando todas as atividades e exercícios propostos.
- Faça a correção dos exercícios, pois ela é imprescindível para a sua aprendizagem.
- Mantenha em dia as anotações em sua agenda, colando todos os bilhetes e registrando o que deve 
ser registrado.
- Evite a conversa desnecessária durante as aulas.
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A preparação para as provas
Faça a leitura oral e/ou silenciosa de todo o conteúdo trabalhado em aula, não se esquecendo das 
revisões feitas pela professora em sala.
Faça sínteses, esquemas, gráficos e desenhos que auxiliem no seu entendimento.
Organize em uma pasta os resumos e esquemas feitos.
Simule provas e avalie a si mesmo.
Refaça exercícios e atividades feitas em aula.
Procure ter sempre uma alimentação adequada e horas de sono suficientes.
Alimente-se corretamente antes de ir para a aula.
Mantenha a calma, a tranquilidade e confie em você.

Dicas que facilitam o estudo
Quando se aproveita bem o tempo, pode conseguir mais disponibilidade para se dedicar a outras 
atividades sem prejudicar os estudos.
Alimentar-se antes de ir às aulas.
Acompanhar os telejornais, ler revistas e jornais. Um aluno atualizado sempre tem um bom 
desempenho.

Ter um dicionário sempre por perto e usá-lo.
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. (Amanhã talvez haja outra tarefa a realizar).
O medo da avaliação atrapalha o estudo. Não estudar pela nota, mas, para aprender.
Ninguém aprende nada sem se interessar. Procurar criar interesse.
Não estudar em sequência as áreas do conhecimento parecidas, uma pode atrapalhar a outra. 
Intercalar português com matemática, ciências com história.

A participação dos responsáveis
Envolver-se na vida escolar do filho.
Dar o exemplo. Ler livros, jornais, ouvir música, ver filmes de qualidade.
Mostre ao seu filho que ele é capaz de solucionar seus problemas.
Autonomia.
Não pressionar nos estudos, fiscalização intensa não funciona.
Ensine a ter responsabilidade, pois seu filho não o terá pelo resto da vida.

Papel do sono na aprendizagem
O sono é um ótimo aliado da memória. É quando dormimos, principalmente quando sonhamos, que 
gravamos tudo o que aprendemos durante o dia. Se dormimos menos horas do que o recomendado, 
gravamos menos informações e temos mais dificuldade para aprender.
Queda no rendimento escolar pode estar associada à falta de sono.
Os pais devem ficar de olho para que os filhos não permaneçam até tarde na frente da televisão, 
computador e videogame.

Irregularidade dos horários de deitar e levantar também pode interferir no dia-a-dia.
Conforme Dr. Yonekura ( do Instituto do Sono da USP), a duração do sono noturno varia de acordo 
com a idade. As crianças dormem em média onze horas e os adolescentes precisam dormir mais de 
nove horas para manter um bom nível de atenção durante as aulas.
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A regra 1, 2, 3 ...
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FADMINAS
Jardim dos 
Sonhos: Poemas 
e Jardins 

Escola: FADMINAS
Cidade: Lavras – MG 
Quantidade de alunos da escola: 841
Quantidade de Professores: 36
Autor: Prof.ª Noemi Almeida Ferreira Ramos
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO: 
A poesia está para o homem como o homem está para a poesia. São elementos que se fundem e se 
completam. O ser poético se forma antes do nascimento, quando no ventre materno os sentimentos 
e estímulos variados já fazem parte do pequeno indivíduo em formação. É apenas o começo de uma 
trajetória, da história pessoal de cada um. 

 O homem, na sua essência, criado à imagem e semelhança de um Deus tão criativo e 
original, anseia pelo belo, pelo perfeito. Deseja aquilo que é puro, imaculado. Mesmo na condição 
defasada  de pecador, a alma humana anseia pelo divino, anseia por paz. É a poesia do Eterno 
buscando resgatar seus filhos de volta. A natureza proclama a glória de Deus. Em cada flor, cada 
brisa, cada inseto, cada cor, a poesia do Eterno se manifesta com amor. 

 A escola, lugar decisivo na construção do indivíduo em sua caminhada ,deve ser um lugar 
em que a convivência com a poesia aconteça de fato, permitindo a descoberta de sentimentos, 
valores, nova visão do mundo e de sociedade, valorização do que é belo, senso de justiça e caridade. 
Desenvolvimento intelectual com um propósito, formação visando o social. 
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A poesia na escola, de forma multidisciplinar, o contato com diferentes autores e estilos, reaviva 
a capacidade de olhar e ver o  poético e  dá condições para que o indivíduo ensaie seus próprios 
passos  em diferentes linguagens. 

JUSTIFICATIVA
O projeto “Jardim dos Sonhos” visa explorar o universo poético literário infantil, com atividades que 
vão além da leitura e escrita de poemas, mas sua aplicação prática, mostrando que o gênero poético 
está presente no cotidiano de cada um, nas formas de ver e compreender o mundo, sensibilizando 
o ser humano.

OBJETIVO GERAL
Familiarizar o aluno com a linguagem poética, estimulando o prazer pela leitura e escrita, 
dominando diferentes linguagens e promovendo atividades como instrumento pedagógico para 
uma aprendizagem contextualizada e significativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Despertar o interesse pela literatura, através do gênero textual poema, contribuindo no processo 
de letramento de diferentes saberes.
• Desenvolver a capacidade de ler poemas com ritmo e entonação sonora adequadas.
• Conhecer autores consagrados que escreveram e escrevem para o público infantil.
• Compreender e distinguir a rima em um poema.
• Interpretar textos poéticos, desenvolvendo um pensamento reflexivo.
• Desenvolver a cultura e o conhecimento através da leitura e exploração de poemas infantis 
estrangeiros.
• Dominar diferentes tipos de linguagens.
• Aplicar os conhecimentos poéticos em situações problema lógico matemáticas.
• Expressar-se poeticamente através das artes, musicalização e noções básicas de jardinagem.
• Desenvolver sentimentos e valores através dos diversos recursos da poesia.
• Socializar-se entre diferentes grupos e atividades.
•Participar do projeto Jardim dos Sonhos compreendendo e aplicando seus objetivos em atividades 
contextualizadas no ambiente escolar e em casa.

CONTEÚDO CURRICULAR 
• Ciências: As plantas, insetos, clima, a água, as fases da vida, alimentação.
• Português: Linguagem oral e escrita, produção de frases, ortografia, produção textual, poemas, 
poesias, autores, literatura, estrutura textual, rima.
• Matemática: Medidas de tempo.
• Religião: A Criação.
• Artes

TEMPO ESTIMADO 
Desenvolvido ao longo do ano letivo.

MATERIAL NECESSÁRIO
• Livros didáticos da CPB: Português, Ciências e Matemática.
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• Vídeos sobre o desenvolvimento das plantas e sua utilidade para o homem.
• Vídeos sobre o cultivo de flores.
• Computador e TV.
• Acesso à internet.
• Folhas sulfite e color 7.
• Materiais de uso pessoal do aluno.
• Materiais para as aulas de artes: tinta guache, cola, cola colorida, cola glíter, papel pardo, cartolina, 
furadores de papel, EVA, canetões coloridos, cola quente.
• Caderno.
• Livros paradidáticos de  poemas.
• Atividades em folha.
• Travesseiros, almofadas, mantas e esteiras.
• Embalagens plásticas vazias, vasinhos e os canteiros da escola.
• Terra adubada.
• Regador.
• Veneno para formigas.
• Flores: violeta, sementes de margaridas brancas e africanas, sementes de girassol, zínias.
• Portfólio em EVA.

DESENVOLVIMENTO
Esse projeto foi desenvolvido ao longo do ano vigente de 2017 e com encerramento previsto para o 
final do ano letivo em questão.
             
 A introdução foi feita com a leitura de Isaías 58:11, onde Deus promete cuidar de seus filhos 
como um jardim fechado, cuidado e regado com amor. 
A seguir, os alunos foram levados a um passeio de campo pelas dependências da escola. O colégio 
possui um campus amplo, com grande variedade de flora, com bosques, jardins, lagos e pomares, 
ambiente que contribuiu para a introdução e desenvolvimento do projeto. As crianças foram 
incentivadas a observar,valorizar e refletir sobre a natureza e a criação de um Deus criativo, poético 
e onipotente. Ao longo de todo o projeto, o assunto poesia e jardim ia sendo relacionado, onde as 
crianças iam percebendo toda a beleza nos detalhes da criação de Deus e de Seus atributos em cada 
flor, cor, perfume, inseto, etc.
As atividades a seguir foram sendo desenvolvidas semanalmente, de forma multidisciplinar e 
integrando fé e ensino:
• Dia da poesia no travesseiro: poemas variados em folhas mpressas foram entregues aos alunos 
para lerem num ambiente aconchegante preparado para esse dia: as crianças trouxeram de casa 
almofadas, travesseiros e mantas. E, deitadas no chão, ao som de música relaxante. Momento de 
leitura e rodízio dos poemas. 
• Escolha da flor mascote da turma: violeta. 
• Cada criança trouxe uma violeta de casa e escolheram nomes para suas flores mascotes. Cada 
aluno foi incumbido de cuidar de sua flor diariamente com supervisão da professora.
• Rodas de leitura e contação de histórias, desenvolvendo a descoberta dos conceitos rima, 
entonação, versos e estrofes.
• Exploração dos sentimentos e valores presentes no gênero poético como: alegria, medo, saudade, 
amores, mágoas, etc.
• Construção de poemas simples coletivos com a professora.
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• Apresentação e estudo de poemas infantis e breve biografia de cada um.
• Leituras orais e silenciosas.
• Reescrita de poemas consagrados da literatura infantil.
• Elaboração de poemas individuais e/ou em dupla.
• Leitura e interpretação de poemas.
•  Produção e ilustração de poemas por meio de pintura, colagem, confecção de objetos com sucata, 
fotografias, vídeos, problemas matemáticos e música.
• Transformação de poemas em narrativas e narrativas em versos.
• Atividades com diferentes gêneros textuais. Integração com o projeto de leitura  permanente da 
escola: Pequeno leitor.
• Registro dos poemas no caderno e no portfólio.
• Realização do plantio e cuidado de flores ornamentais simples, em vasos e canteiros próprios, na 
escola e em casa ao longo do ano.
• Cuidado diário dos jardins: rega, poda.
• Acompanhamento e registro do desenvolvimento das plantinhas, observando-se as características 
de cada uma de acordo com o clima. 
• Estudo das estações do ano e suas características. 
• Estudo das fases da vida: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. 
• Estudo da importância da água para o desenvolvimento dos seres vivos. 
• Estudo das plantas.
• Importância das plantas na alimentação humana e animal.
• Flores comestíveis na alimentação.
• Estudo das medidas de tempo: registro dos dias e meses do desenvolvimento dos jardins. Estações 
e tempo apropriado para o plantio de cada flor.
• Produções de poemas individuais a partir de temas propostos pela professora.
• Chá poético: evento para a apresentação dos poemas produzidos pelos alunos e entrega dos 
portfólios.

AVALIAÇÃO
Ao final do projeto “Jardim dos Sonhos”, pretende-se que o aluno:
• Desenvolva valores éticos e cristãos através da poesia e suas múltiplas linguagens.
• Expresse os conhecimentos adquiridos nas diversas formas de linguagem oral, escrita, lógico 
matemática e artística.
• Conheça autores da literatura infantil brasileira.
• Desenvolva a leitura e a escrita.
• Seja capaz de ler poemas com ritmo e entonação.
• Compreenda e distinga os conceitos de rima, estrofes e versos.
• Reconheça e distinga o gênero textual poema de prosa e narrativa.
• Seja capaz de produzir poemas simples.

 As crianças participaram ativamente de cada etapa do projeto. Da pesquisa ao plantio. 
O projeto teve o apoio total dos pais no cuidado com as plantinhas em casa e na supervisão às 
atividades do portfólio.  Ao final do segundo semestre letivo, data do término do projeto, as crianças 
alfabetizadas já redigem seus próprios poemas de acordo com os objetivos propostos  no artigo 3º, 
ítem 5. Compreendem e escrevem com rima. Compreenderam a diferença entre narrativa e poema. 
Desenvolveram a oralidade e a criatividade.
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ADEQUAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA CRIANÇAS COM NEE 
Durante a realização desse projeto, não havia na turma crianças com NEE.
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ASES Monitoria de Matemática 

Escola: Adventista do Ibes
Cidade: Vila Velha – ES 
Associação: Sul Espírito Santense – ASES 
Quantidade de alunos da escola: 437
Quantidade de Professores: 24
Autor: Prof. Gilberto Candido Alves
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO
A Matemática é uma disciplina que está presente em todos os níveis da educação e considerada, 
pela maioria das instituições escolares, a disciplina que causa o maior índice de recuperação e 
consequentemente o desinteresse por parte dos educandos por essa área do conhecimento. Diante 
disso, a prática educativa no ensino da matemática ainda é realizada na sala de aula, de forma abstrata 
e descontextualizada da realidade do educando. Além disso, percebemos a grande dificuldade por 
muitos alunos com relação a interpretação de situações-problemas envolvendo raciocínio lógico, 
causando assim, resultados negativos obtidos com frequência em relação à aprendizagem.
Uma das maneiras de tentar amenizar essa realidade escolar é inserir e implementar MONITORIA DE 
MATEMÁTICA, a fim de tentar construir uma cultura de cooperação dentro da sala de aula, visando 
fortalecer o interesse de discentes na área de Matemática, através do estímulo à compreensão dos 
conteúdos e dos procedimentos didáticos.

 Sendo a educação uma prática social, “ninguém educa ninguém e ninguém se educa 
sozinho; as pessoas se educam em comunhão”. Falar em comunhão é pensar a educação como uma 
prática social de cooperação e não de competição. É preciso estimular práticas cooperativas dentro 
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da escola, garantindo a socialização de saberes entre os educandos e não apenas na educação 
receptiva centrada no professor.
É nessa perspectiva que se insere o PROJETO DE MONITORIA DA ESCOLA ADVENTISTA DO IBES. 
Espaço de cooperação em que os educandos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, 
assumem a liderança para compartilhar saberes da disciplina Matemática com os colegas. Não 
como um espaço em que o aluno ‘’mais forte ajuda o mais fraco’’, mas em que o ensinar está 
indissociavelmente ligado ao aprender.

 A associação entre os aprendizes tem um objetivo comum: o aprender. E este aprender não 
se resume apenas aos conteúdos relativos a fatos e conceitos, pois o aluno, ao assumir a monitoria, 
envolve-se com conteúdos procedimentais e atitudinais.

OBJETIVOS
GERAL
Desenvolver o interesse pela disciplina de Matemática através da interação professor aluno, 
identificando suas dificuldades, analisando possibilidades de soluções e fornecendo subsídios para 
o aprimoramento do ensino aprendizagem da disciplina.

ESPECÍFICOS
a) Propiciar ao aluno o seu desenvolvimento em conhecimentos matemáticos, através da utilização 
de materiais manipuláveis, jogos e softwares;
b) Despertar o raciocínio lógico através de objetos do cotidiano;
c) Aprender cálculos matemáticos através de jogos lúdicos;
d) Estimular o aluno a pensar de modo diferente, analisando e percebendo novas possibilidades de 
raciocínio;
e) Desenvolver o interesse pelo seu próprio processo de aprendizagem do colega, aumentando a sua 
autoestima e valorizando-o como sujeito protagonista de sua história e do seu grupo.
f) Explorar o potencial de cada aluno para favorecer a apropriação do conhecimento respeitando a 
opinião do outro, interagindo com o diferente e aprendendo a compartilhar;
g) Analisar, interpretar e valorizar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas e nas 
atividades do dia a dia, aprendendo a aprender, experimentando, argumentando e principalmente 
tomando decisões;
h) Buscar informações, analisando, selecionando, compreendendo os erros e com isso construir 
conceitos e novos modelos de comportamento;
i) Participar de diálogos, sendo avaliados pelo professor e também fazendo sua autoavaliação, com 
o objetivo de aproximá-los dos conhecimentos a serem adquiridos;
j) Saber ouvir e respeitar a opinião do outro;
k) Promover um melhor relacionamento entre os componentes do grupo e entre os grupos.

CONTEÚDO CURRICULAR
Principais conteúdos crabalhados nas turmas do 6º ao 9º ano
6º Ano do Ensino Fundamental
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Conteúdo
Unidades de Medidas

Objetivos Propostos
- Avaliar e reconhecer a unidade de medida mais apropriada para cada medição.
- Comparar e estabelecer equivalências entre unidades de medidas.
- Resolver problemas que envolvam noções de medidas.
Tempo estimado: 6 aulas (50 minutos cada).
Materiais Necessários: cartolina, caixas de fósforos, papel sulfite colorido e cola.
Desenvolvimento:
a) A pesquisa Os alunos, em suas respectivas equipes, coordenadas pelo aluno-monitor discutiram 
sobre o tema que deveria ser apresentado, e escolheram o tema: Unidades de Medidas. 
b) Seleção de informações Após a escolha do tema os alunos pesquisaram em livros, revistas e na 
internet e, após analisarem as informações, o grupo selecionou os materiais que seriam utilizados.

c) A forma:
A equipe, orientada pelo Professor, decidiu apresentar o trabalho de forma concreta e lúdica na sala 
de aula e no pátio da escola, em um stand montado em um evento denominado mostra matemática. 
Avaliação: 1. Durante a realização do trabalho, cada aluno foi avaliado em sua equipe do L.E.M. 
(Laboratório de Ensino de Matemática), onde cada um desempenhava uma função específica. 
2. As atividades em sala de aula e no laboratório de ensino de matemática, despertava o interesse 
do aluno pelo conteúdo trabalhado. 
3. Periodicamente foram elaboradas A.D.M. (Atividades Domiciliares de Matemática), a fim de que 
o aluno pesquisasse e se aprofundasse sobre o tema estudado. 
4. Mostra Cultural de Matemática: Foi realizada uma Mostra Cultural de Matemática onde cada 
aluno do 6º ano do Ensino Fundamental apresentou um trabalho sobre as Unidades de Medidas em 
um evento que envolveu os familiares dos alunos, algumas escolas vizinhas e toda a comunidade 
escolar. 
5. Após a realização da atividade os alunos apresentaram uma mudança de postura significativa 
mostrando que o conteúdo pedagógico apresentado foi realmente aprendido.

Adequação dos Projetos
Embora a inclusão educacional seja parte integrante da filosofia da educação adventista, nesse 
período não há em nosso corpo discente nenhum aluno com necessidades especiais (ANEE), o que 
não requereu adaptações especiais das propostas apresentadas para atender esses alunos.
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AMC Pés naTerra 

Escola: Colégio Adventista de Belo Horizonte
Cidade: Belo Horizonte – MG 
Associação: Mineira Central – AMC 
Quantidade de alunos da escola: 463
Quantidade de Professores: 29
Autor: Prof. Vitor Lucas Maciel Oliveira
Período de aplicação: ano letivo de 2017

INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo em que os valores estão sendo a cada dia questionados, e isso faz com que 
percamos, muitas vezes, o nosso senso de missão, como cristãos. Devemos constantemente realizar 
atividades que nos levem à reflexão e a uma prática positiva.

JUSTIFICATIVA
O Projeto “Pés na Terra”, tenta de alguma forma amenizar a carência do outro e nos levar a uma 
reflexão sobre nós mesmos. Todos os calçados doados serão entregues às crianças que participam 
do projeto Casa Esperança da ADRA.

JUSTIFICATIVA TEMÁTICA
O Projeto dá-se com base na música Pés na Terra olhos no Céu e com a proposta pedagógica do livro 
de Português. E vem agregando à realidade do Colégio Adventista de Belo Horizonte e das Casas de 
Esperança, da ADRA-MG.
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OBJETIVOS
- Coloca em prática as habilidades que foram desenvolvidas com os alunos do 6° e 7° ano na área de 
publicidade, com base nos livros de Português.
- Fazer com que os alunos do 6° ano compreendam como funciona o processo de criação de uma 
campanha publicitária.
- Fazer com que os alunos do 7° ano compreendam como funciona o processo de divulgação de uma 
campanha publicitária com base em cartazes.
- Compreender, internalizar e aplicar os diferentes tipos de linguagens que são necessárias para 
produzir materiais publicitários.
- Promover uma ação solidária de doações de sapatos à instituição ADRA.
- Possibilitar a oportunidade de os alunos de maneira integrada ajudar o próximo.
- Desenvolver atitudes de cidadania e cristianismo.
- Levar a uma reflexão sobre verdadeiras necessidades.
- Desenvolver interação e trabalho em equipe com diferentes faixas etárias.

CONTEÚDO CURRICULAR
- Língua Portuguesa
- Artes
- Religião
- Sociologia (Ensino Médio)

PROBLEMATIZAÇÃO
A ADRA (Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais) vem desenvolvendo um projeto 
chamado Casas de Esperança, em que recebe crianças de 0 a 17 anos, que por diversos motivos são 
retirados de seus lares. Essas crianças precisam de auxílio de diversos âmbitos e um deles, que o 
Colégio Adventista de Belo Horizonte pode oferecer, é o auxílio através de calçados.

TEMPO ESTIMADO
1 mês

MATERIAL NECESSÁRIO
- Câmera;
- Aparelho de som;
- Computadores;
- Cartolinas;
- Pincéis;

DESENVOLVIMENTO
- Estudo através de textos, debates sobre a temática solidária, registro de fotos, vídeos e ação de 
culminância.
- Alunos do 6° ano do Fundamental e 2° e 3° ano do Ensino Médio – Serão motivados a produzir 
vídeos institucionais sobre o projeto com a seguinte dinâmica: alunos do 6° A produzirão o vídeo 
com os alunos do 2° ano do Ensino Médio e os alunos do 6° B farão o vídeo juntamente com os 
alunos do 3° ano do Ensino Médio.
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- Alunos do 7° ano: produzirão cartazes publicitários motivando a realização do projeto.
- Os alunos e funcionários serão convidados a virem ao colégio calçados com algum sapato usado, 
mas em bom estado de conservação, para serem doados de presente para crianças das CASAS 
- Na data, ao chegarem na escola, serão convidados a deixar seus sapatos no local determinado e 
passar o turno da aula descalços. Como se fosse uma troca, um dia descalço para que o outro posso 
passar dias calçado.
Link: https://youtu.be/57CoNfFoGoU

AVALIAÇÃO
Obteve-se sucesso na realização do projeto, os alunos trabalharam de forma integrada (6° ano 
do Ensino Fundamental com os alunos do 2° e 3° ano do Ensino Médio). Todos os vídeos foram 
realizados de forma autônoma e amadora.

 Percebeu-se uma disposição em ajudar ao próximo com as doações que foram realizadas 
por todos os alunos do Ensino Fundamental II e com os alunos do Ensino Médio.
Os alunos, pais e funcionários fizeram doações para as Casas Esperança e é notória a satisfação dos 
educandos por todo o processo de aprendizagem que gerou na criação dos cartazes e vídeos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
CARDOSO, Afonso Ligório. et al. Língua Portuguesa.Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016.
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AML Sou + PAA EB 

Escola: Colégio Adventista de Teófilo Otoni 
Cidade: Teófilo Otoni – MG 
Associação:  Mineira Leste – AML 
Quantidade de alunos da escola: 335
Quantidade de Professores: 23
Autor: Profs. Fabrício Siqueira e Cláudia Tréz
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental estão numa etapa escolar de transição entre o 
encerramento do Ensino Fundamental I e o início do Fundamental II e, desta forma, sobre eles e 
sobre todo o contexto escolar que os cerca recai a responsabilidade do término de uma etapa para 
a qual se espera que hajam adquirido algumas competências e habilidades.
Temos percebido que estes alunos vêm de um ensino onde possuem apenas uma professora em sala 
de aula, e onde a atenção e dedicação das mesmas diferencia em muito do que eles vão enfrentar do 
6º ao 9º anos. Minimizando esta situação, este projeto se propõe a criar uma ponte de ligação entre 
estes dois mundos através de estratégias didáticas e práticas.

Objetivos:
- Melhorar o índice de aproveitamento nas provas do PAAEB.
- Familiarizar com o estilo de avaliações nacionais (ENEM, PAAEB, etc.).
- Garantir a fixação das competências e habilidades (descritores) necessárias nesta etapa.
- Desenvolver autoconfiança para a realização destas avaliações.
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Conteúdo curricular
Descritores de Matemática e Língua Portuguesa

Tempo estimado
2 h/a por semana (uma para matemática e uma para Língua Portuguesa)

Desenvolvimento
Visando um trabalho mais específico em relação à assimilação dos descritores de Matemática e 
Língua Portuguesa, o primeiro passo deste projeto foi a contratação de professores específicos de 
Matemática e de Língua Portuguesa (os mesmos que trabalham do 6º ao 9º ano) para os alunos do 
5º ano. Inicialmente, estes professores aplicaram uma avaliação diagnóstica formalizada com base 
nos descritores necessários para o 5º ano, e assim eles conseguiram alavancar os descritores nos 
quais os alunos possuíam maiores dificuldades.

 Uma aula por semana foi dedicada para sanar estas dificuldades e para a aplicação de 
exercícios e atividades, cujo foco era estes mesmos descritores.
Percebemos que em muitos casos, os alunos até haviam assimilado o conteúdo proposto nestes 
descritores, mas como a linguagem e estilo destas avaliações (ENEM, PAAEB, etc.)não era familiar 
aos alunos, eles tinham dificuldades.

 Após a ênfase em um grupo de descritores, foram realizadas avaliações dos mesmos, no 
estilo ENEM, PAAEB. Uma vez que estes descritores eram superados, passou-se a trabalhar outro 
grupo de descritores, e assim por diante.

Avaliação
A avaliação foi realizada em etapas, tendo em vista os grupos de descritores que os alunos tinham 
maiores dificuldades. Após as atividades de ênfase, os alunos passaram por uma avaliação formal, 
onde verificamos que a dificuldade destes descritores foi superada.
Outro fator relevante foi a notável diferença na autoconfiança dos alunos ao realizarem a avaliação 
do PAAEB: eles estavam familiarizados com o estilo desta avaliação e já haviam superado os 
descritores necessários, ocasionando confiança e segurança.

 Finalmente, como já estamos no segundo ano deste projeto, já pudemos perceber uma 
diferença significativa no desempenho acadêmico dos nossos alunos na avaliação do PAAEB:
- no ano inicial deste projeto (2016), as notas do PAAEB foram
- neste segundo ano do projeto (2017) ainda não recebemos o resultado do PAAEB, mas só pela 
autoconfiança dos alunos, já valeu!

Adequação das propostas
Os alunos com necessidades especiais receberam um tratamento personalizado, sendo que suas 
atividades foram adequadas e as avaliações foram acompanhadas por um professor de apoio e em 
um ambiente reservado.

Referências Bibliográficas
DEMO, Pedro. Habilidades e Competências no século XXI. Porto Alegre: Mediação, 2010.
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Você, Celebridade 

Escola: Colégio Adventista de Itaboraí  
Cidade: Itaboraí – RJ 
Associação: Rio Fluminense – ARF 
Quantidade de alunos da escola: 813
Quantidade de Professores: 43
Autor: Prof.ª Érica Souza, Geovana Maciel e Thássia Oliveira
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Introdução e Justificativa
Tendo em vista a necessidade cada vez maior de contextualizar as aprendizagens em sala de aula 
com o cotidiano dos alunos, e de realizar atividades que promovam um aprendizado prazeroso, a 
cada letra do alfabeto trabalhada produzimos um texto com uma palavra-chave com a letra em 
questão e uma entrevista com os alunos cujos nomes iniciem com a letra.
Compreendendo que o aprendizado se dá de forma mais fluente, e com facilidade, ao participarem 
com suas próprias experiências interagindo com o texto em produção de forma organizada e 
natural, o educando vivencia e fixa as palavras de forma a entender como se dá a descodificação 
dos símbolos linguísticos, partindo do todo para as partes, frases, palavras e sílabas.
Segundo Freire:
“o coNceito de alfaBetização para paulo freire tem um sigNificado mais aBraNgeNte, Na medida em que vai além do domíNio 
do código escrito, pois, eNquaNto prática discursiva, “possiBilita uma leitura crítica da realidade, coNstitui-se como um 
importaNte iNstrumeNto de resgate da cidadaNia e reforça o eNgajameNto do cidadão Nos movimeNtos sociais que lutam 
pela melhoria da qualidade de vida e pela traNsformação social” (paulo freire, educação Na cidade, 1991, p. 68 apud 
gadotti).

AML 
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O educador precisa ser capaz de levar o educando à construção de sua própria experiência 
linguística, construindo assim seu conhecimento a partir de experiências vivenciadas em sala de 
aula, e não ignorando o que se tráz da vida, permitindo a troca de experiências, de forma coletiva e 
individual, o que facilitará e tornará mais agradável o processo de alfabetização, pois estarão sendo 
guiados, a partir de meios que lhes despertarão o interesse e curiosidade:
“eNsiNar Não é traNsferir coNhecimeNto, mas criar as possiBilidades para a sua própria produção ou a sua coNstrução.” 
(paulo freire) “NeNhuma criaNça chega à escola igNoraNdo totalmeNte a líNgua escrita. elas Não apreNdem porque veem e 
escutam ou por ter lápis e papel à disposição, e sim porque traBalham cogNitivameNte com o que o meio lhes oferece.” emília 
ferreiro.

Objetivos
- Fixar as letras do alfabeto.
- Compreender a relação existente entre as letras e palavras do cotidiano.
- Incentivar a leitura e produção textual.
- Estimular a interação entre os alunos.
- Promover a autoestima de cada aluno.

Conteúdo Escolar
-  Alfabeto.
- Leitura e escrita.
- Produção textual.
- Gêneros textuais (poesia, carta, convite, receita, conto, etc.).

Tempo estimado
- Durante todo ano letivo. Uma hora aula de língua portuguesa a cada 15 dias.

Material necessário
- Microfone de brinquedo para simular a entrevista.
- Caderno para produção textual.
- Computador e impressora para digitar e imprimir a entrevista.
- Quadro branco e piloto.
- Livro didático Escreva Corretamente.
- Livros paradidáticos para apoio.
- Revistas, jornais e livros (para pesquisa e recorte).
- Fichário (para livrinho de recortes).

Desenvolvimento:
Durante as aulas de língua portuguesa, a cada letra do alfabeto lançada, trabalhar o grafema e 
fonema, verificar se há alunos cujos nomes iniciem com a letra em questão e se houver, realizar 
uma entrevista com eles, da seguinte maneira: agende a data (amanhã, por exemplo), e na data 
marcada os alunos devem ser chamados à frente da sala, e o restante da classe irá fazer perguntas 
do tipo: idade, nome do pai e da mãe, se tem irmãos, comida e sobremesa preferidas, filme que mais 
gostou de assistir, matéria que mais gosta de estudar, brinquedo e brincadeira preferidos, melhores 
amigos, um passeio inesquecível, entre outras. O professor ou auxiliar deve ir anotando todas as 
repostas para digitar. Posteriormente e é tirada uma foto dos entrevistados para compor o texto.
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 Ao término, os alunos são incentivados a pensar em uma palavra que se inicie com a 
referida letra, se não for uma letra muito “usual”, aceita-se apenas contê-la na palavra. Um por 
vez fala a palavra em que pensou e o professor irá anotando no quadro, ao final são trabalhadas a 
leitura, entonação, número de sílabas, etc. Os alunos copiam estas palavras no caderno e escolhem 
algumas para ilustrar.

 Quando não há alunos na classe que o nome se inicie com a letra trabalhada, aproveitamos 
para produzir outro tipo de gênero textual, sempre usando algum objeto, comida, brinquedo que se 
inicie com a letra em questão como palavra geradora. Por exemplo, se não houver nenhum aluno com 
o nome iniciado com a letra D, podemos explorar o tema dos dinossauros. Exemplo: previamente, 
peça a cada aluno que no dia marcado leve algo que já tiver relacionado com o tema (bonecos, 
livros, pelúcias, etc.), peça para cada um ir à frente mostrar o que trouxe, tire fotos e anote tudo para 
não esquecer nenhum detalhe. Enriqueça a aula explorando algum livro paradidático sobre o tema.

 As palavras sugeridas pelos alunos também são digitadas juntamente com a entrevista 
ou outros textos e coladas no caderno de produção textual, que deverá ser enviado para casa 
frequentemente para incentivo à leitura.

 Em um outro momento, os alunos podem pesquisar em livros, revistas e jornais, palavras que 
iniciem ou contenham a letra trabalhada. Cada aluno terá um número de palavras para encontrar, 
para que todos possam participar. Com as palavras recortadas é feita a página do livrinho de recortes 
da letra em questão (sugestão: que seja em fichário para melhor organização durante o ano).

 Também trabalhamos em aula os textos da referida letra no livro Escreva Corretamente, e 
enviamos os exercícios de fixação para casa, como meio de participação e apoio familiar. Através do 
qual também observamos a evolução dos alunos no decorrer do ano.

Resumo das atividades
- Entrevista ou texto com uma palavra geradora.
- Cópia e fixação das palavras.
- Pesquisa de palavras com a letra trabalhada em revistas.
- Confecção de livrinho de recortes.
- Textos e exercícios dos livros Integrado e escreva corretamente.

Avaliação:
Como sabemos a importância da avaliação como processo de acompanhamento do aprendizado dos 
alunos e do trabalho do professor, durante todo o ano, foi observado a participação e empenho dos 
alunos nas atividades propostas, nas produções dos materiais e no progresso de sua autonomia em 
realizar as atividades cada vez com menos auxílio e da melhora da caligrafia, tanto na letra bastão 
quanto na letra cursiva.

 Também foi avaliado a interação com a família, por meio dos exercícios de apoio do livro 
Escreva Corretamente e das produções textuais enviadas para casa. Esta parceria escola e família 
é de suma importância no processo de aquisição da leitura e escrita, pois em casa muitos alunos 
vão fixar o que aprenderam na aula, através de pesquisas, de materiais diversificados como, por 
exemplo, revista em quadrinhos, jogos educativos online, músicas, etc.
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 Percebemos com o projeto Você Celebridade, o aumento do interesse dos alunos pela 
leitura, a valorização da amizade por razão de conhecer um pouco mais os gostos e interesses dos 
amigos e a felicidade por ser uma “celebridade” para os colegas, eles ficam super ansiosos por este 
momento!

Adequação das propostas
A adequação será necessária em casos de deficiências motoras ou intelectual. Em caso de 
intelectual, será necessário o acompanhamento e leitura pela professora auxiliar ou um atendimento 
individualizado pela professora regente, adequando a metodologia à necessidade; e em caso de 
motora, o aluno precisará de auxílio no momento de cópia das palavras do quadro e de recorte das 
palavras, que poderá ser feito com uma tesoura adaptada.

Referências Bibliográfi cas
Sistema Inter@ativo de Ensino: ensino fundamental, 1º ano – Tatuí, SP: CPB, 2017.
MARTINS, Gerusa. Escreva Corretamente, vol. A - Tatuí, SP: CPB, 2008.
FERREIRO, Emilia. A escrita … antes das letras in: SINCLAIR, Hermine (Ed.) A produção de notações na criança: linguagem, número ritmos e melodias. 
São Paulo: Cortez Editora, 1990.
_________, Emilia. Cultura escrita e educação: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa MariaTorres. Porto 
Alegre: ARTMED, 2001.
_________, Emília; TEBEROSKY, A. e PALÁCIO, M. G. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Porto Alegre: ARTMED, 1987
_________, Emília & TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.
_________, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Editora Cortez, 1989.
___________, E. (org.). Os filhos do analfabetismo. Porto Alegre: ARTMED, 1990 ___________. Com todas as letras. São Paulo: Editora Cortez,1992.
___________. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Editora Cortez,1985.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, São Paulo: Paz e Terra, 1992.
______ . A Educação na Cidade. 4 ed., São Paulo: Cortez, 1991.
______ . Educação como prática da liberdade. 23 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
______ . Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. FREIRE, Paulo e SHOR, Ira. Medo e ousadia – o cotidiano do professor. 4 ed., Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992b.



Revista Pedagógica  145  

Year Book 

Escola: Adventista do Ibes
Cidade: Vila Velha – ES 
Associação: Sul Espírito Santense – ASES 
Quantidade de alunos da escola: 437
Quantidade de Professores: 24
Autor: Prof.ª Renata Cristine de Azevedo
Período de aplicação: ano letivo de 2017

Justificativa
O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira abre novas oportunidades na vida do aluno, 
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), esse ensino é promissor, e deve ser levado 
aos alunos de forma significativa.
Buscar novas ferramentas para incluir na metodologia é importante, e no momento em que vivemos o 
dinamismo e a criatividade passou a ser necessário dentro das salas de aula em todas as disciplinas.

Objetivo Geral
Buscar compreender um pouco mais da língua inglesa, vivenciando tarefas que colocam em prática 
o que é ensinado em sala de aula. Além, de trabalhar com as quatro habilidades da língua que são 
ler, escrever, ouvir e falar.

Objetivos Específicos
- Se aprofundar na gramática e ortografia da língua inglesa com auxílio
de ferramentas, como o dicionário e a internet.
- Contato com os novos meios tecnológicos, e a busca de um ensino

ASES
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mais preparado para atingir a todos os alunos, trazendo o novo para dentro das
aulas de língua inglesa.
- Trabalhar em novos ambientes da escola (laboratório de informática).
- Promover o ensino de forma contextualizada, a partir de pesquisas e conversação entre professor/
aluno e aluno/aluno.

Conteúdo Curricular
O conteúdo a ser trabalhado em sala de aula será as quatro habilidades da língua que é a escrita, a 
leitura, o ouvir e o falar. Em relação ao conteúdo gramatical, o foco será o verbo to be e sua função 
na escrita e na fala, além da terceira pessoa do singular e do gerúndio.

Metodologia/Procedimento
- Iniciar a aula apresentando o questionário que deverá ser respondido pelos alunos com auxílio de 
pesquisas em dicionário e/ou Internet no laboratório de informática. Todos os alunos trabalharão 
juntos com a supervisão do professor para poder identificar o que está sendo pedido. Durante 
esse processo, todos serão apresentados à gramática da língua inglesa, que estará presente no 
questionário por meio do verbo to be, terceira pessoa do singular e gerúndio.
- Procurar fazer conversação entre os alunos utilizando as perguntas do questionário, assim que 
todos estiverem com suas perguntas devidamente respondidas. Todos os alunos deverão participar 
para testar e aperfeiçoar a pronúncia.
- Utilizar o laboratório de informática para que os alunos possam utilizar os computadores para 
digitar suas perguntas e respostas, começando assim a construção do anuário escolar, que é um 
livro composto por todos os alunos da sala.

Fechamento
Concluir a construção do anuário com uma foto de cada aluno, junto ao seu questionário que estará 
digitado e formatado pelo próprio aluno.

Avaliação
Atuação na montagem do projeto. Cooperação na parte da conversação.
Participação nas tarefas de digitação e formatação.

Recursos
- Laboratório de informática.
- Dicionário.
- Câmera fotográfica.
- Caderno.

Referências Bibliográficas
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