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Justificativa: 

A E.M.E.I.F. Maurino Rodrigues de Andrade como as demais escolas 

públicas do município não tinha um parque infantil e nem possuía atrativos lúdicos 

permanentes aos estudantes. Com isso, surgiu a ideia de tornar a escola um 

espaço diferenciado de aprendizado e, possibilitar a comunidade tenha opção de 

convívio e lazer. 

Embora não tivéssemos recursos financeiros para a obra, o estudo sobre 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos levou a reflexão para 

criar novas possibilidades de maneira à redução de produtos industrializados e 

promoção do voluntariado na escola já que, uma das queixas mais comuns seria 

a respeito da falta da família na escola e como isso impacta na qualidade da 

educação. Com isso, convidamos à comunidade a participação para o projeto, 

entendendo que ele deve ser da escola e não somente do professor.  

Título do Projeto: Aprender brincando: ações necessárias para melhorar 

nosso presente e futuro com sustentabilidade. 

Objetivos(s) 

Geral: 

 Proporcionar espaços de aprendizado lúdico e significativo considerando os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Específicos: 

Envolver a comunidade escolar em prol da criação e manutenção de um parque 

com materiais reutilizados.   

Utilizar o espaço construindo para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Envolver a família no âmbito escolar e chamar à comunidade a participação. 

Disponibilizar o parque como espaço de socialização e o desenvolvimento de 

aulas práticas e um lugar comunitário de lazer.  

Metodologia  



Com reuniões com funcionários, pais e alunos para apresentação da 

proposta dos ODS, com a explanação através de gravuras, amostras, vídeos e 

roda de conversa onde discutimos como melhorar a escola com respeito ao meio 

ambiente e valorização do ser humano como um todo. Sugiram sugestões para 

dinamizar as aulas e tornar o aprendizado significativo. 

Com ausência de recursos financeiros fomos à busca de parcerias com 

base nos conceitos ODS vimos que tínhamos na dificuldade a oportunidade de 

criar soluções a partir da nossa realidade. Assim, elencamos ações necessárias a 

efetivação do projeto. 

Ocorreu formação com o corpo docente e funcionários, busca de parcerias 

como: Instituto Alpargatas e universidade pública com a formação de gestão e 

professores, a ONG Pro Dia Nascer Feliz com jogos e materiais para 

desenvolvimento das mais diversas atividades físicas, encontros de capacitação 

promovidos na escola, borracharias (pneus velhos), secretaria municipal de 

Infraestrutura (sobras de tintas), mães com doção de sementes, responsáveis e 

alunos com as oficinas de construção de brinquedos com material reutilizáveis, 

bola de meia, carrinhos de lata, moveis com garrafas pet.  

  As etapas do projeto privilegiaram os momentos coletivos. Aconteceu a 

criação de espaços permanentes de jogos e brincadeiras como: pintura de jogos 

de tabuleiros nas bancadas de cimento, amarelinha fixa, dentro fora, formas 

geométricas, tamanhos e cores, casinha de papelão, jogos de arremesso com 

pneu de bicicleta e bambolê, circuito com garrafas e pneus, criação de canteiro, 

traves com utilização de materiais já existentes na escola. Que ajudaram no 

raciocínio lógico, apreensão de conceitos de lateralidade, preservação do meio 

ambiente, na criatividade e a construção de pessoas críticas que intervém como 

cidadãos responsáveis.  

Resultados (s) 

Esperados 

Aguardamos que o projeto promova melhoria significativa no aprendizado 

dos alunos e na relação comunidade x escola. E estimule a chamada ao 



voluntariado comunitário (Exemplos: (chamar alguém da comunidade para contar 

algo da sua infância: uma história, ensinar uma dança, brincadeira ou brinquedo, 

cantiga, etc.).  

Alcançados  

Além de atingimos os resultados esperados, conseguimos fortalecer a 

equipe escolar com o envolvimento de todos os professores, as aulas foram 

realizadas de modo interdisciplinar e lúdico, os funcionários participaram 

efetivamente e o elo com a família e comunidade foi fortalecido. 

Avaliação- Como o projeto transformou a sua escola e quais os elementos 

(indicadores) que influenciaram esse resultado.  

Analisamos o projeto em todas as etapas buscando soluções, ouvindo 

opiniões e troca de experiências e revendo possibilidades. Nos relatos a vimos 

como as ações movimentaram e mudaram as aulas de todas as disciplinas, 

tornou as aulas significativas e prazerosas aos alunos. 

  A mobilização da comunidade escolar foi sem dúvidas, um elemento de 

diferencial. Houve a participação nas oficinas onde foram estimulados momentos 

que os responsáveis   

Percebemos a importância do trabalho em equipe com a união de esforços e 

procuramos deixar um legado de respeito às pessoas e ao nosso planeta. 

Temos como indicadores os espaços construído, registros escritos e 

fotográficos das ações como as oficinas com os responsáveis e alunos. 

O índice de abandono/evasão diminui em trinta e três por cento em relação 

ao ano anterior nesse período e esperamos com a continuidade dos espaços 

construídos atraírem os estudantes para retornar a instituição de ensino, mas, 

como também, trazer outros que havia perdido/não tem o interesse pela a escola. 
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