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NOME DA INSTITUIÇÃO 

Certus Colégio Regular e Técnico 

 

NOME DO PROJETO 

Eu vejo a vida melhor no futuro 

 

OBJETIVO 

O projeto “Eu vejo a vida melhor no futuro” possibilitou aos alunos refletirem 

sobre as futuras conseqüências de nossas ações atuais e que é possível 

recorrer a atitudes no presente que evitem situações negativas vindouras, tanto 

através de posicionamento ético como propondo ações práticas. Ainda, foi 

retomada a história de personalidades cujas obras e trabalhos contribuíram 

para destacar e ajudar o coletivo, com uma herança cultural que permeia 

passado e futuro.    

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

1.1. Histórico da Prática Eficaz 

 

Iniciado em janeiro de 2012, o projeto foi desenvolvido com 1167 alunos da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. Através de atividades trabalhadas de forma 

transdisciplinar – com integração de conhecimentos das disciplinas, foi lançado 

um desafio aos alunos: identificarem problemas na sociedade de modo geral, 

desde questões ambientais, falhas na educação e cultura, até chegarem às 

soluções capazes de reverter positivamente essas situações no futuro, 

resultando em qualidade de vida. A linha mestre do trabalho teve como objetivo 

que os alunos, suas famílias e comunidade vivenciassem ações concretas, não 

apenas esboçadas no papel, mas, fáceis de aplicar no cotidiano. 
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A primeira etapa consistiu na formação de turmas divididas em séries, tendo 

em cada equipe um ou mais professor responsável pelos subprojetos. Assim, 

cada turma efetuou pesquisas, leituras e levantamento de dados para embasar 

o planejamento dos subprojetos interligados a temática central. Foram 

selecionados filmes, materiais escritos, bibliografias diversas, buscas na 

Internet, palestras com profissionais das áreas envolvidas e saídas 

pedagógicas relevantes a cada tema. Após as discussões e reflexões do 

material recolhido, cada grupo realizou um registro escrito específico e 

adequado à faixa etária. 

Encerrada esta etapa, os professores propuseram a nomenclatura dos 

subtemas discutidos e que nortearam as ações de cada grupo. O passo 

seguinte traçar um plano de realização, esboçado em planilhas de controle, 

tendo: a) um resumo do subprojeto; b) cronograma de ações; c) material 

necessário; e, d) croqui de exposição. (Anexo 6) 

A questão da sustentabilidade é uma preocupação que sempre permeia as 

ações realizadas pelos projetos do colégio, desta forma, em todas as etapas, 

da pesquisa a montagem e confecção da exposição, os alunos tiveram a 

preocupação de preservar o meio ambiente. 

No dia 29 de setembro de 2012, os resultados dos trabalhos foram 

apresentados aos pais e à comunidade no XVIII Evento Cultural, que se 

destaca como principal momento para a integração entre alunos, pais e 

comunidade. Nesse dia, anualmente, os alunos preparam o colégio para a 

apresentação de todas as atividades desenvolvidas aos visitantes. 

Preocupação comum no processo é a interação do público, entendido como 

forma de assimilação das ações desenvolvidas e que resultou em cerca de três 

mil visitantes. (Imagens Anexo 4) 

Para a abertura do evento, o colégio convidou as dançarinas do Ballet das 

Cegas, que fizeram apresentação de ballet e sapateado, demonstrando o que 

significa superação e que não há limites para a boa vontade e incentivo. 

Também o grupo de RAP Semblantes, formada por jovens do bairro do Grajaú, 

da zona sul de São Paulo, que prepararam uma música e um poema inspirados 

nos temas apresentados no dia (Anexo 1). Ainda, foi apresentado o vídeo 

“Certus, Declaração à Terra”, produzido em parceria com a Clandestino Filmes 

que buscava provocar o público: “o que você está fazendo para ter um futuro 
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melhor?”. Após a abertura, foram soltos bexigas com frases de grandes 

pensadores, como forma de inspirar as pessoas que recebessem os balões. 

(Imagens Anexo 4) 

 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

 

O tema “Eu vejo a vida melhor no futuro” teve como discurso limiar estimular os 

alunos a colocar em prática ações para melhoraria da qualidade de vida do 

coletivo, inspirado na música “Tempos Modernos”, de Lulu Santos. A 

consciência política dos direitos e deveres de cidadãos foram pauta, bem como 

com o reconhecimento de personalidades que fizeram a diferença através de 

sua arte em prol da sociedade. 

 

1.3. Público-Alvo Atingido 

 

Alunos e professores, com o apoio de gestores, funcionários, pais, 

comunidade, comerciantes e empresas da região, contribuíram e se 

envolveram no processo de desenvolvimento do Projeto. 

  

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 

 

Para cada subtema foi desenvolvido um texto que explicasse ao visitante a 

relação do projeto com o tema central. A seguir, a especificação das ações 

desenvolvidas, dividido por turmas e projetos e seus respectivos textos 

expostos na entrada. (Imagens Anexo 3): 
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A – Educação Infantil ao Ensino Fundamental: 

  

Educação Infantil e 1ºs anos Fundamental I – Com dois subtemas, 

“Pequenas atitudes, grandes diferenças” das turmas da manhã, e “Você é 

responsável por aquilo que cativa” das turmas da tarde, as crianças 

aprenderam a se reconhecerem como cidadãos do mundo que podem começar 

desde cedo a praticar ações de melhoria. 

Texto: Pequenas atitudes, grandes diferenças: 

“Ao longo do ano, pudemos discutir com os pequenos que cada ação realizada por eles pode 

transformar o mundo em que todos nos vivemos. Pequenas atitudes, grandes diferenças 

apresenta no 18º Evento Cultural a importância da colaboração de todos com o meio ambiente 

e com a sociedade, a fim de instrumentalizar as crianças e os visitantes para o reconhecimento 

da participação de cada um de nos a todo o momento. Nós vemos a vida melhor no futuro... 

tendo a certeza de que fazemos a nossa parte!” 

 

Texto: Você é responsável pelo que cativa: 

“Apresentar os direitos e deveres como cidadão à criança pode instruí-la a identificar limites e 

conseqüências de suas ações. Você é responsável pelo que cativa demonstra no 18º Evento 

Cultural como a criança reconhece seu direito a ter uma nacionalidade, uma família, uma 

ambiente e natureza equilibrada, cultura e lazer, como também deve entender que o bom 

convívio deve se dar entre homens e os animais, consciente que toda ação gera reação. Eu 

vejo a vida melhor no futuro... com perspectivas de que as crianças de hoje farão um futuro 

melhor!” 

2ºs anos Fundamental I – Destacou o Centenário de Luiz Gonzaga, 

apresentando o quanto é importante não esquecer as origens do povo 

nordestino e o valor da cultura como forma de desenvolvimento. A turma 

também trouxe um grupo de sanfoneiros, que tocou músicas do compositor aos 

visitantes. 

Texto Centenário de Luiz Gonzaga: 

“O tema do evento cultural dos alunos dos 2ºs é Centenário de Luiz Gonzaga – Valorização da 

cultura nordestina, em memória a vida e obra do artista que apresentou e difundiu a cultura 

nordestina no país. Luiz Gonzaga considerado Rei do Baião é uma das figuras mais 
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importantes da cultura popular brasileira. Artista que chamou atenção para a realidade do seu 

povo de pobreza, tristezas do sertão nordestino, mas também apresentou que na terra árida 

havia a alegria das festas juninas e dos forrós pé-de-serra.  

Homem cuja obra possibilitou transformar a realidade e perspectiva de melhorias a seu povo. 

Luiz Gonzaga tinha o sonho de: “Quero ser lembrado como o sanfoneiro que amou e cantou 

muito seu povo, o sertão, que cantou as aves, os animais, os padres, os cangaceiros, os 

retirantes, os valentes, os covardes, o amor.”. Assim, um realizador de vislumbrar a vida melhor 

no futuro...”  

3ºs anos Fundamental I – Propôs promover a prática das virtudes no dia a 

dia, melhorando a relação interpessoal das pessoas através do respeito, do 

amor, da cidadania e da solidariedade. 

Texto Na magia das virtudes: 

“Este projeto tem como objetivo oportunizar aos alunos a reflexão sobre alguns valores 

humanos, tais como amor e respeito, responsabilidade, união e paz, amizade, bom humor e 

muitos outros valores necessários para a boa convivência dos seres.  

Para isso, os alunos puderam pensar sobre sua própria ação através da vivência das virtudes 

fundamentais para a formação humana, e os prejuízos causados pela ausência dessas atitudes 

em nossa sociedade. Para uma vida melhor no futuro, as virtudes deverão estar presentes em 

todos os aspectos sociais.  

Agradecemos a visita e... "Seja a mudança que você quer no mundo" (Gandhi)” 

4ºs e 5ºs anos Fundamental I – Os alunos aprenderam a importância de 

cuidar do corpo e da mente para prevenir futuras doenças. Foi promovida uma 

caminhada no Parque Municipal Barragem – Guarapiranga, contando com a 

presença da equipe do Certus, pais e convidados. 

Texto Cuidando da ENERGIA vital do ser humano: 

“Os alunos dos 4ºs e 5ºs anos apresentam no 18º Evento Cultural formas de Cuidar da energia 

Vital do ser humano, pois sabemos que cuidar de nós e do outro, em toda a sua plenitude 

(física, mental e emocional) é ir ao encontro de uma melhor qualidade de vida hoje, na vida 

adulta e na melhor idade. 

Com esse objetivo os alunos desenvolveram atividades onde tiveram oportunidades de 

vivenciar e interiorizar conceitos como: a importância da alimentação saudável, a importância 

dos exercícios físicos, a importância e a dificuldade de não ter os órgãos dos sentidos em 

perfeito funcionamento para a aprendizagem, a solidariedade, a aceitação de pessoas 
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portadoras de necessidades especiais (motora ou intelectual). Eu vejo a vida melhor no futuro 

através de valores e atitudes imprescindíveis para o bem estar de todos.” 

6ºA1 e 6ºA2 Fundamental II – Escolheu o autor Jorge Amado para realizar 

seus trabalhos. Os alunos conheceram algumas obras e expressaram através 

da pintura o que aprenderam.  

Texto Jorge, Amado por todos os alunos do Certus: 

“A Literatura Mundial de Jorge Amado regenera o cotidiano, e como antídoto, confere leveza e 

harmonia a um mundo tão cinzento. Suas obras foram traduzidas para 49 idiomas e muitas 

adaptadas para o cinema, o teatro, o rádio, a televisão e até em quadrinhos, tanto no Brasil, 

como em outros países: como Portugal, França, Argentina, Suécia, Alemanha e etc. 

Alguns temas são recorrentes em suas obras, como os problemas do país, as injustiças 

sociais, o folclore, a política, as crenças e as tradições, o que torna seus trabalhos 

reconhecidos. Além dos romances, escreveu contos, poesias, biografias, peças teatrais e 

histórias infantis, o que levou a existir também exemplares em braile e audiolivro e, claro levá-

lo a ser eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Jorge, Amado por todos!” 

6ºB e 7ºB Fundamental II – Valorizando o turismo local em São Paulo e 

cidades das proximidades, os alunos traçaram rotas para que os visitantes 

aproveitassem o transporte metropolitano para passear e se divertir sem o 

estresse do trânsito. As turmas fizeram alguns passeios de trem e metrô para 

conhecer os caminhos que levam a diferentes lugares da história do estado.  

Texto Nas trilhas dos encantos e entranhas de São Paulo: 

“A quem diga que a vida é uma viagem e que a cada nova experiência, mudamos de estação. 

Nosso projeto propõe experiências múltiplas em lugares diversos e todos por meio de trilhos 

dos trens de São Paulo. 

Entrar no trem e vislumbrar novas paisagens, às vezes tão rápido que tudo parece mais um 

borrão de cores, às vezes tão lento que é possível descobrirmos quantas abelhas sobrevoam 

as flores de um canteiro. 

Quando estamos num trem de uma estação para outra, de uma viagem para outra, procuramos 

mostrar para nossos alunos, além da beleza ou não das paisagens, que a caminhada da vida 

também é assim, ela nos leva e nós temos que nos guiar para o caminho certo, para que a vida 

seja melhor no futuro.” 

7ºA e 8ºA Fundamental II – Abordaram a “Cidadania na 3ª Idade”, com foco 

na valorização da qualidade de vida da Melhor Idade, apontando programas de 
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atividades físicas para noção da importância dos exercícios físicos e de bons 

hábitos alimentares nessa fase da vida.  

Texto Cidadania na 3ª idade: 

“A cidadania está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade. 

Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos à vida, a liberdade, a 

propriedade, a igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Mas este é um dos lados da 

moeda. Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem que ser consciente das suas 

responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que é a 

coletividade, a nação, o Estado, para cujo bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de 

contribuição. Somente assim se chega ao objetivo final, coletivo: a justiça em seu sentido mais 

amplo, ou seja, o bem comum. 

O projeto do 18º Evento Cultural dos 7º A e 8º A tem como objetivo avaliar a necessidade de 

aprimoramento em produtos e serviços voltados para a população da 3ª idade, de forma, a 

promover a prevenção e tratamento dos problemas recorrentes nessa fase da vida. Deve-se 

priorizar a criação de tecnologias, produtos, serviços e conhecimentos suficientes que 

agreguem prazer e saúde a essa população, sem desconsiderar as características fisiológicas 

especiais e uma necessidade nutricional e esportiva especifica. Eu vejo a vida melhor no futuro 

compreendendo as necessidades da melhor idade!” 

9ºA1 e 9ºA2 Fundamental II – Com destaque as “Olimpíadas”, o projeto 

contou a história das Olimpíadas, tendo um circuito em que os visitantes 

puderam conhecer algumas modalidades e praticá-las com os alunos. 

Texto Eu vejo a vida melhor no futuro... Olimpíadas: 

“Um dos mais importantes eventos desportivos do mundo, os Jogos Olímpicos tinham papel 

fundamental na vida dos gregos, sendo capaz de interromper guerras entre cidades, no ritual 

conhecido como “trégua sagrada”. A bandeira olímpica com os cincos anéis e suas cores 

representam a união dos cinco continentes – simbolizando o prazer de competir, ter espírito 

esportivo, representar o povo e levar de volta para à nação a felicidade de representá-los. Os 

Jogos Olímpicos traduzem o momento em que as individualidades formam a união de forças 

em busca da satisfação do coletivo.  

A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos são os princípios das Olimpíadas. 

Porque como individuo a sina de seguir, pular obstáculos, correr contra o tempo, mergulhar na 

esperança da vitória e conquistar objetivos é um ato maior: é vencer pela simples razão de 

estar lá e crer que é possível ver a vida melhor no futuro superando limites.” 

8ºB e 9ºB Fundamental II – Voltado a conscientização sobre a “Educação no 

trânsito – valores essenciais à vida”, as turmas foram às ruas próximas do 
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colégio e distribuíram folhetos, com o objetivo de conscientizar motoristas e 

pedestres da responsabilidade que cada um tem para evitar acidentes. 

Texto Educação no transito – valores essenciais à vida: 

“Quando se perde um amigo ou parente em acidente de trânsito, a vida muda. O dia a dia 

recomeça sem a presença, como uma história interrompida. Nada é igual. Não há mais os 

ruídos de outrora na casa: chave abrindo a porta de madrugada, entra sai de amigos, música 

alta, folia, computador e telefone ocupados, festa no fim de semana ou quarto fechado 

cheirando a segredo. A realidade machuca. Uma realidade na vida de quem perdeu. Um 

aprender a recomeçar. 

É preciso ver a vida melhor no futuro através de ações que possam mudar e diminuir os índices 

de acidente de transito.” 

 

B – Ensino Médio: 

  

1º Médio A1 e 1º Médio A2 – A “Inclusão social na deficiência visual” foi o 

subtema trabalhado em uma sala especial onde o visitante – vendado e 

descalço, passava pela experiência sensorial de simulação às cegas do vento, 

da água, do barulho e aromas. 

Texto Inclusão Social na deficiência visual: 

“Qual a real visão? A de quem possui olhos ou a daqueles cuja perspectiva visual está além do 

percebido? Nossas reflexões giram em torno da ausência física da visão, mas também 

pensamos sobre a ausência de tantas outras habilidades que o indivíduo não desenvolve, 

afinal somos todos dotados de habilidades e deficiências. Descobrimos que vemos com os 

olhos, a boca, as mãos, com o corpo, com o coração. A cada novo olhar um novo ângulo se 

revela e uma verdade se multiplica. Assim é possível ver a si mesmo e reconhecer as 

diferenças do outro. E saber que o outro é diferente, não é melhor, não é pior, somente é 

diferente. Sim, vemos a vida melhor no futuro, pois acreditamos que é dia após dia que 

fazemos nossa caminhada rumo a um objetivo – ao futuro, e nessa caminhamos e nos 

incluímos, simplesmente pelo fato de que sozinho é difícil, mas podemos aceitar a ajuda, a 

companhia, o apoio dos que estão ao nosso redor e melhor: podemos auxiliar.” 

2º Médio A1 – O “Reflorestamento” foi discutido pela turma. Foi apresentado o 

resultado de algumas ações realizadas pelos alunos durante o ano, como o 

plantio de mudas de Pau-Brasil.  
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Texto Reflorestamento: 

“O projeto Reflorestamento da turma do 2ºA1 não visa acabar com o desmatamento, mas 

singelamente, busca alertar e conscientizar sobre as funções de uma árvore e qual sua 

importância diante do aquecimento global. Para tanto, estamos plantando 360 mudas de uma 

árvore conhecida vulgarmente como “Olho de Pavão” e muito confundida com o “Pau Brasil”. 

No intuito maior de atender nossa expectativa vamos doar uma semente para cada visitante 

com a intenção que a plantem, pois estamos semeando atitudes para uma vida melhor no 

futuro.” 

2º Médio A2 – Visando a “Saúde para o futuro”, a turma focou estudar como 

vivem os idosos atualmente e quais ações preventivas podem ser praticadas 

desde a infância para garantir uma velhice saudável. O grupo também realizou 

a campanha Doe Sangue, Doe Vida, em parceria com o Hemocentro São 

Lucas, em que cerca de 100 pessoas fizeram doação de sangue. 

Texto Saúde para o futuro: 

“O tema do 18º Evento Cultural dos alunos do médio do 2ºA2 é Saúde para o futuro. A 

preocupação com a saúde é uma constante na vida moderna. Os cuidados com a alimentação, 

a prática de exercícios físicos, e outros tantos alertas recorrentes têm a finalidade de trazer 

qualidade de vida satisfatória. Evidencia-se a importância dos exames chamados “exames de 

rastreamento”. Graças a estes exames que se detectam precocemente algumas doenças, 

garantindo resultados mais efetivos dos tratamentos. 

Eu vejo a vida melhor no futuro... cuidando da minha saúde no presente.” 

3º Médio A1 – Os 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 foram 

lembrados pela turma com o subtema "Saindo de Cima do Muro". Os jovens 

conceberam instalações artísticas em que apresentavam críticas e falhas 

observadas nas políticas públicas da cidade de São Paulo, como saúde, 

educação, segurança pública e cultura. 

Texto Saindo de cima do muro:  

“A arte revela uma grandiosa função na representação de críticas e movimentos sociais. Ela 

revela em si toda uma condição humana, refletindo o momento histórico no qual se insere a 

sociedade. Dessa forma, a arte expõe problemas, reprova condições, aprecia belezas, e 

proporciona um novo olhar, um novo ponto de vista.  

A Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, representou uma verdadeira transformação na 

arte e na cultura, valorizando aspectos sociais de uma época de turbulências políticas, 
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econômicas e identitárias da cidade de São Paulo. Como tal, o objetivo da exposição “Saindo 

de cima do muro” do 3º Médio A1 é o de ultrapassar as barreiras do racional, e provocar o 

público para se incomodarem com suas próprias condições.  

Eu vejo a vida melhor no futuro através das reflexões e inquietações das expressões 

artísticas.” 

3º Médio A2 – Intitulado “Permita-se” o subtema apresentou reflexões 

provocativas ao público, com a intenção de que os visitantes permitissem a 

olhar a vida todos os dias com  novas perspectivas. A turma foi responsável por 

arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, entregues para famílias 

carentes que sofrem com a seca do nordeste. 

Texto Permita-se: 

“O projeto partiu da concepção de que todas as atitudes podem ser positivas para a realização 

de uma vida melhor no futuro. Em observações criticas sobre a violência, a pobreza, a miséria 

e a fome, conseguimos implantar nossas ações sem a participação política, como co-

participantes da sociedade civil. Entendemos que "Palavras convencem, ações arrastam", 

assim, esperamos alcançar mais observadores e admiradores do nosso trabalho, de nossas 

crenças e de nossa luta por um mundo melhor. Pessoas que compreendam a necessidade de 

movimentos, que coloquem idéias em prática e tornem suas próprias ações maneiras de 

melhorar o mundo sem medo.” 

1º Médio C e 2º Médio C – Também voltado para a terceira idade, mas 

buscando mostrar atividades voltadas para essa faixa etária, o “Contemplando 

a FeliZIdade” focou quebrar o paradigma que associa a velhice à doença e 

morte e direcionar à valorização dos idosos. 

Texto Contemplando a “FeliZIdade”: 

“O idoso em foco – uma forma de entender e ressignificar a terceira idade como um momento 

que pode ser vivido de maneira positiva, ativa e socialmente inserida. 

Através da ótica dos alunos do 1ºC e 2ºC do médio, temos o tempo e memória registrada de 

uma forma poética e cultural, direcionada à reflexão do valor e da maturidade. Precisamos, 

hoje, nos vermos no futuro! Idosos? E daí? Felizes!” 

3º Médio C – “Qualificando o presente” foi o trabalho apresentado pela turma 

com informações sobre cursos, viagens de intercâmbio e orientação 

profissional para os jovens  se prepararem para o mercado de trabalho e 

possam ter mais recursos de garantir um futuro estável. 
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Texto Qualificando o presente: 

“Pensar no futuro é essencial. Mas para que os planos futuros sejam concretizados é preciso 

entender e agir agora. Pensando nisto, os alunos do médio 3ºC desenvolveram o projeto: Eu 

vejo a vida melhor no futuro... Qualificando o presente!!" 

Nossos alunos visitaram diversas instituições que oferecem algum tipo de capacitação pessoal 

e profissional, desde ONG's até universidades, pesquisando, observando e descobrindo formas 

e possibilidades de aperfeiçoamento, oportunidades de trabalho e outros caminhos que abrem 

as portas do desenvolvimento pessoal. Todo esse trabalho valoriza a importância da formação 

escolar na vida das pessoas. Qualificar o presente, superar obstáculos da vida moderna e 

alcançar objetivos é poder ver a vida melhor no futuro!” 

Esportes – Apresentou o projeto I-Margens expondo situações de grupos ou 

pessoas situadas às margens da sociedade, mas que praticam ações voltadas 

à sustentabilidade e valorização da comunidade. 

 

Texto I Margens: 

“O Departamento de Esportes pretende apresentar situações de grupos ou pessoas que ficam 

às margens da sociedade, contudo, fazem a diferença através de ações voltadas a 

sustentabilidade e valorização de uma comunidade. Nesse processo fizemos um intercambio 

de experiências e vivencias como oportunidade de vislumbrar que é possível mudar. Porque 

acreditamos que do plantio de cada semente e dos frutos colhidos podemos ver a vida melhor 

no futuro.” 

   

2. LIDERANÇA 

 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática 

 

Nas diretrizes da Proposta Pedagógica do colégio consta o desenvolvimento 

anual de um grande projeto que envolva a comunidade interna e externa da 

instituição. O direcionamento das ações é planejado por professores, alunos e 

coordenação, porém com a participação ativa de todos os segmentos da 

escola. 
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2.2. Participação da Alta Direção 

 

A Direção auxiliou o corpo docente e discente na elaboração do Planejamento 

Estratégico das ações. Auxiliou ainda no levantamento de verbas através de 

parcerias e na organização geral. 

A equipe acredita que além de uma sólida formação acadêmica, faz-se 

necessário preparar o aluno para a vida. Portanto, deu dedicação total no 

respaldo a aplicação de metodologias inovadoras no Colégio, vinculado as 

tecnologias de desenvolvimento social local sustentável. 

 

3. FOCO 

 

3.1. Clientes 

 

Voltado a pais e alunos, pela percepção de um trabalho direcionado não 

apenas para transmissão de um conteúdo programático, mas também pela 

preocupação com a formação integral do aluno para o mundo contemporâneo. 

Possibilitar ao nosso aluno aprendizagens significativas percebidas pelos pais 

através das mudanças de postura, utilizando-se de metodologias 

diversificadas. 

 

3.2. Docentes e Funcionários 

 

Possibilitar à equipe do Colégio a oportunidade de uma formação continuada 

durante o desenvolvimento do projeto através de cursos, palestras e saídas 

pedagógicas relacionadas ao tema. Construir a integração entre docentes, 
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funcionários e alunos através de objetivos comuns na busca de possibilidades 

para a realização das ações. 

 

3.3. Econômico-Financeira 

 

A proposta pedagógica diferenciada, vivenciada através de uma metodologia 

baseada na ação-reflexão-ação, possibilitou maior credibilidade e admiração 

dos pais e alunos, e conseqüentemente, a retenção do educando no Colégio. 

 

3.4. Acadêmico 

 

O trabalho mostrou que é possível promover a conscientização dos alunos 

tendo a integração de todas as disciplinas. Integrar a aplicação das diversas 

disciplinas à prática de ações que valorizam o respeito ao próximo e a 

diversidade cultural fundamentaram o projeto. Assim, todas as atividades 

realizadas visaram à implantação de procedências para a mudança de atitudes 

e resoluções efetivas de problemas ambientais e socioculturais, partindo da 

realidade da comunidade na qual estamos inseridos. 

  

3.5. Comunidade 

 

Devido à co-responsabilidade que o colégio tem pela melhoria da comunidade 

a qual faz parte as ações realizadas consideraram o repertório cultural e 

necessidades locais. Ainda, todo plano desenvolvido de interesse da 

comunidade teve ampla divulgação para que a comunidade pudesse participar 

e ter acesso as propostas estabelecidas.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Formas de Avaliação 

 

a) Levantamento de necessidades ou avaliação prévia antes da 

implementação. 

 

Antes da implementação do projeto aconteceu uma série de palestras e cursos 

de acordo com os temas trabalhados, acessível a toda equipe do colégio. Os 

professores realizaram estudos individuais, em grupo e depois trocaram 

informações. Houve participação de todos para o fechamento das primeiras 

propostas de temas para cada turma. A equipe de direção trouxe à escola, 

profissionais focados em projetos sociais, que instruíram e auxiliaram os 

grupos.  

Durante o desenvolvimento do projeto, cada turma preencheu um cronograma 

de ações em que especificavam datas e atividades realizadas, sendo relatórios 

avaliativos semanais. Após o Evento Cultural todos os envolvidos registraram 

suas impressões pessoais positivas e negativas sobre o projeto como um todo. 

 

b) Instrumentos utilizados e periodicidade de aplicação. 

 

Devido às particularidades das atividades desenvolvidas, os instrumentos 

utilizados se diferenciaram muito. Por exemplo, os alunos do 6º e 7º ano que 

trabalharam o centenário de Jorge Amado foram ao Museu da Língua 

Portuguesa como complementação do trabalho de campo e fizeram um estudo 

das obras do autor. A turma que discutiu a questão da inclusão social na 

deficiência visual visitou a Instituição Dorina Nowill e ainda teve uma palestra 

com o portador de deficiência visual, Luis Alberto Mechert de Carvalho, 

Economista, Professor da faculdade de administração da FAAP e presidente da 
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instituição de cães guias. No dia do evento, os visitantes que passavam pela 

sala interativa, após sair da experiência eram fotografados e postavam um 

comentário da percepção em uma rede social. As turmas de alunos do noturno 

foram ao SEBRAE e à feira de profissões da USP, sendo que no evento, 

trouxeram Unversidades e o próprio Sebrae com stands de atendimento 

disponível ao público. Ainda, foi apresentado uma palestra de um 

representante do CIEE. 

 

4.2. Orçamento  

 

No início do projeto cada turma viabilizou estratégias para levantamento de 

verba, sempre focados na questão da sustentabilidade e reaproveitamento de 

materiais, recorrendo a parcerias com empresas. A turma do 2ºA2 do Ensino 

Médio, que trabalhou com o tema Saúde para o futuro, fez uma parceria com o 

Hemocentro para recolher a doação de sangue. Em menos de três horas a 

meta estabelecida foi alcançada. Ainda, os Laboratório Medley forneceu infra 

estrutura para os testes de tipagem sanguínea, mensuração do nível de 

colesterol, teste glicêmico e aferição de pressão arterial. Comerciantes da 

região colaboraram na doação de alimentos arrecadada pelos alunos do 3ºA2 

Médio. 

 

4.3. Análise Financeira 

 

A Direção do Colégio investiu inicialmente R$ 2.000,00 em palestras e 

consultoria. O retorno financeiro explicitou-se em 2013 com a fidelização da 

matrícula dos alunos participantes e no aumento de novos alunos devido à 

projeção do projeto na comunidade.  
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4.4. Indicadores Acadêmicos 

 

A participação dos alunos no processo de desenvolvimento do projeto foi 

avaliada através de relatórios mensais preenchidos pelos professores 

coordenadores e de auto-avaliações dos alunos. Ficou constatado que 80% do 

grupo demonstraram empenho acima do esperado, 10% participaram de forma 

satisfatória e os 10% que ficaram abaixo do esperado nas pesquisas e 

produções teóricas nos surpreenderam na montagem das exposições e 

confecções dos materiais, ou seja, na parte operacional, reforçando para a 

equipe docente a importância de um olhar diferenciado no momento da 

avaliação, respeitando as inteligências múltiplas e as diferenças individuais. 

Constatamos nos relatórios individuais que 100% dos envolvidos entenderam a 

importância de fazer a diferença, através de ações, na comunidade em que 

estamos inseridos.  

  

4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores 

 

Professores e funcionários vivenciaram e contribuíram de forma significativa 

nas atividades que envolveram questões sociais e de forma geral afirmaram 

que: “Participar de uma ação social faz com que lembremos que somos mais 

do que simples estudiosos, somos responsáveis pela vida, convivendo com o 

outro, recebemos informações e sensações que tiram o conforto individual e 

nos fazem compreender a importância de nossas ações responsáveis”. 

Exemplos constatados: melhora na organização de projetos paralelos e 

melhora no relacionamento aluno/professor. 

  

4.6. Indicadores de satisfação de clientes 

 

Dois indicadores foram facilmente percebidos: aumento da porcentagem de 

alunos rematriculados e o aumento do número de matrículas novas. 
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4.7. Resultados obtidos junto à comunidade 

 

A recepção a proposta do evento foi bem satisfatória. Algumas salas ficaram 

lotadas durante todo o evento, tendo inclusive filas para visitação. O trabalho 

sobre a inclusão social gerou grande movimentação durante o evento, atraindo 

o interesse de vários perfis de público. O centenário de Luiz Gonzaga, também 
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lembrado pela turma do segundo ano do fundamental I foi um sucesso. Na sala 

o visitante poderia provar comidas típicas, conhecer a biografia e discografia do 

sertanejo. Um show com de instrumentistas com sanfona, triângulo auxiliava os 

alunos nos cantos das músicas do poeta do nordeste. Espaço contribuiu para 

que o público visitasse as salas vizinhas, complementando o objetivo do evento 

em oferecer uma exposição de conteúdo multidisciplinar e atraente ao visitante. 

   

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

 

O projeto contribuiu para o desenvolvimento do sentimento de competência e 

fortalecimento da auto-estima de todos os envolvidos, através de um sistema 

de aprendizagem que teve como eixo as relações que a pessoa estabelece 

consigo e com o mundo, possibilitando uma formação significativa. Ao se 

reconhecer fortalecido em sua individualidade e perceber que, pela construção 

e realização do seu sonho, poderá simultaneamente protagonizar ações para o 

desenvolvimento da comunidade a que pertence, o indivíduo se constitui como 

ser autônomo capaz de cooperar e liderar sua força criadora.  

Aprendemos que a escola tem papel fundamental na mobilização de ações 

conscientes voltadas a questões sociais. Que o sonho pode ser individual na 

sua concepção, porém, é coletivo na sua finalidade.   

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

 

A experiência com as turmas do 6º e 7º anos de conhecer a história de São 

Paulo e municípios que circundam a malha metroferroviária inspiraram para o 

esboço de um projeto voltado ao estudo do meio. Ainda, o estabelecer 

parcerias com empresas e órgãos públicos prevaleceu e é uma das maneiras 

de contribuir no desenvolvimento dos projetos. Por fim, a questão da 

sustentabilidade permanece como base prioritária desde o brainstorm dos 

projetos até as ações desenvolvidas.  
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ANEXO 1 

“Eu vejo a vida boa de olhos fechados”, poesia declamada pelo autor Márcio Ricardo, do grupo 

Semblantes, na abertura do evento. 

 

O papel que eu vi voando, 

Não é pássaro nem borboleta, 

Não tem vida, nem respeito, 

Nem nobreza. 

 

O papel que eu vi voando, 

Parece multiplicado, 

Pobre papelzinho, 

O-vejo por todos os lados. 

 

De noite até de manhã em céu celeste, 

Até em todos os estados do nordeste, 

O papelzinho que não está no chão, 

Faz bem para o meu Espirito... 

Santo Deus, isso faz bem também para o seu. 

 

Uma gota de chuva faz bem ao nordeste, 

Um papel no chão é um absurdo, 

Uma gota de sangue doada faz bem ao mundo, 

Amado, abra o livro e desligue a TV, é melhor 
para você. 

 

Nas olimpíadas da vida, 

Medalha de ouro aos idosos, 

Revesaram carinho de forma desapercebida, 

Por isso são honrosos. 

Pare! 

De beber de dirigir, 

Sinal verde é viver, prosseguir, 

Amarelo, cuidado. perigo por perto, 

Vermelho, não é nem bom dizer, 

Por isso não beba motorizado,  

Pedestre não ande tão descolado, 

Pois todos querem viver. 

 

O mundo não só anda sujo de papel, 

Mas também de maldades, 

Deficientes visual enxerga mais que muita 
gente, 

E tem humildade, respeite não importa a idade. 

 

Plante uma semente no teu quintal, 

A bondade no seu coração, 

Verde pro futuro, 

Paz e mais ar pra uma nação. 

 

Saia de cima do muro, 

suba em uma árvore, 
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Permita-se compartilhar o mundo, 

Contemple a felicidade. 

 

Aprenda no presente, 

Some ao mundo, 

Eu vejo a vida melhor no futuro.

“LáDoGrajaú”, música/poesia do autor Márcio Ricardo, Semblantes, apresentada na abertura 

do evento. 

A zona sul... 

Não saio daqui... 

Quem esta triste... 

Também pode sorrir. 

 

A zona sul... 

Eu sou daqui... 

Pois as coisas boas, 

Acabam com as ruins. 

 

O que será? 

O que será que acabam com as coisas ruins?? 

Será um menino simples, com livro, tênis e 
calça jeans. 

 

Mais o que será? 

O que será que vai ser de você? 

E também de mim... 

E minha história, é resumida assim...” 

 

Talvez seja, os “Campin’” de futebol, 

Ou as criançada na rua em pleno o sol, 

Ou talvez seja, correndo e rindo na chuva, 

Pois sem o “tal” do dinheiro a um Deus que nos 
cuida. 

Existe aquela frase, melhor rir que chorar, 

Pois a situação não é fácil vô te falar... 

Carro é pra alguns que tem salário digno, 

E pagam a prestação fazendo um sacrifício; 

Arruma... tempo... que é pra brincar com os 
filhos, 

É pega-pega, esconde-esconde sem 
computador e sucrilhos. 

Arruma... tempo... que é pra segurar umas 
broncas, 

Tem que sair, pegar fila e pagar suas contas; 

E quando chega a noite não pode descansar, 

Arruma a casa e chama a família que é hora de 
jantar. 

 

Na luta diária na correria mó tensa, 

Você passa por todos sem nem pedir licença, 

Com pressa e raiva naquela agonia, 

E ainda acha estranho se alguém te dá bom 
dia... 

 

Hoje (diz) 

Até que tá de boas, mais antes nem lhe digo 
irmão, (o que jão?) 

Lá no Grajaú morreu muitos nos “escadão”  

E as autoridades não vinham... ajudar não; 

E ainda no outro dia, tinha o reflexo do mal... 
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Pois éramos considerados violentos no jornal! 

 

Lá no Grajaú aparece uns políticos, 

Em época de eleição pedir voto é compromisso, 

Mais o Rap é diferente é festa no ano todo, 

O Rap não pede voto o Rap é pro povo... 

 

E acomodado não sou, incomodado eu sigo, 

Brabo, brabo eu vou, em busca de todos os 
sorrisos, 

Mais que batalha, que dor, lágrimas encharcam 
meus cílios, 

Obrigado senhor por eu ser seu filho. 

 

 

Nasci em 90... 

No Grajaú... 

Perrengue ninguém aguenta muito menos o 
senhor, 

Andei muito, e respeito minha sola, 

Quem nunca ouviu falar lá..do circo escola?! 

 

A quebrada é grande por isso eu rimo, 

Várias ruas ligam, um Teodomiro, 

Arte e cultura com as fanfarras, 

Inundavam nossas ruas (Há) como água... 

Eu sei que as coisas não resolvem no grito, 

Eu tenho a esperança eu nunca desisto, 

Em meados de dois mil, ganhamos um cristo, 

Na rua da feira, ilumine os meninos. 

 

Obrigado Deus, por eu ser filho do senhor, 

Que me aceita protege, não importando a classe 
e nem a cor, 

Porque... esse é o pensamento, 

Pré-conceito é errado, uma droga, um lamento. 

 

Mano... (O que?) 

Pro futuro um segundo... 

A TV embaraça minhas ideias deste mundo, 

Absurdo... 

É as crianças ao relento sem estudo, 

Estou surdo... 

Surdo de maldades que trazem pro nosso 
mundo. 

 

O Rap é minha vida, minha alegria e minha 
prece, 

Algo que agente se apega e nunca esquece, 

Salve Grajaú, pagode da vinte e sete. 

Deficiente visual, dizem que não é normal, 

Eles enxergam mais que muitos ae... (na moral 
2x). 

Desigualdade... vem de quem é eleito, 

Ele cresce, graças ao nosso dedo, 

Que vota... 

Pensando no melhor, 

Revolta! 

Tem uns manos que num dão valor, mó B.O. 

 

Sim... 
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Eu posso tá errado, 

Cada um tem opinião, zona sul... 

Eu quero música e poesia dos manos do 
Grajaú, 

Nasci aqui, defendo o meu lugar, 

Aqui na quebrada é escrever e grafitar. 

 

Café filosófico, 

Roda de poesias, 

Abre a nossa mente por mês em dois dias, 

Obrigado meu senhor por eu estar aqui, 

É só uma das poucas fitas que hoje vejo e vivi... 
(e vivi...) 

 

(Refrão) 

Lá do Grajaú não é lado “B”, 

E sigo assim, sem fumar e sem beber, 

Lá do Grajaú não é também o lado “A”, 

Nasci aqui e aqui quero ficar! (4x) 

 

Nota do Autor Marcio Ricardo: “LáDoGrajaú” fala de algumas coisas que eu vi e 

vivi ao longo de minha caminhada, coisas que não vejo mais e que eu gostaria 

de ver – as coisas simples da vida. 

Coisas que levam a arte, como grafites e poesias, rimas e muita música. 

A música em si, fala do bairro Grajaú, das coisas que tem lá, coisas que 

marcaram minha evolução e minhas ideias sobre o mundo. Mas a mensagem 

serve para qualquer bairro, pois acho que deveria acabar com essa má fama 

que o extremo sul é um lugar ruim. Acho que as pessoas deveriam ver as 

coisas boas que podemos encontrar nestes lugares,  as oficinas existentes, ou 

as ações que tem e acontecem e não são feitas pelo governo e sim pelo povo, 

que luta por uma melhoria. 

Iniciativa+ação=Algo bom. 

Rimas+Tons=Músicas 

Papel+coração=Poesia 

Papel+coração+ideias= Arte/grafites 

Algo Bom+ Músicas+Poesia+Arte/grafites= Vida! 
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ANEXO 2 

Convite Frente 

 

Convite Verso 
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ANEXO 3 

Educação Infantil e 1ºs anos Fundamental I  

Pequenas atitudes, grandes diferenças  

 

Você é responsável pelo que cativa  
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Ensino Fundamental I  

 

2º anos – Centenário Luiz Gonzaga (Valorização da Cultura Nordestina) 

  

 

3º anos – Na magia das virtudes 
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4º e 5º anos – Cuidando da Energia vital da humanidade  

  

  

Ensino Fundamental II  

 

6ºA e 7ºA – Centenário Jorge Amado 
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6ºB e 7ºB – Nas trilhas dos encantos e entranhas de São Paulo  

 

 

7ºA1 e 8ºA – Cidadania na 3ª Idade  

 

 

 

 



 
 
 

  
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

9ºA1 e 9ºA2 – Olimpíadas  

 

 

8ºB e 9ºB – Educação no trânsito -   
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 Ensino Médio  

 

1ºA1 e 1ºA2 – Inclusão social na deficiência visual 

 

 

2ºA1 – Reflorestamento 
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2ºA2 – Saúde para o futuro 

 

 

3ºA1 – Saindo de cima do muro 
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3ºA2 – Permita-se 

 

 

1ºC e 2ºC – Contemplando a FeliZIdade 
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3ºC – Qualificando o Presente 

 

 

Esportes – I Margens 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Camisetas 
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Banners 
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Web 
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Cartazes 

 

 



 
 
 

  
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO 6 
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