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CONHECER PARA ENTENDER, VIVER PARA TRANSFORMAR 

O Projeto teve início em abril e pretende ir até o final do ano. Até o presente momento 

foram contabilizadas 22 aulas específicas para o projeto. O projeto aconteceu 

incialmente nas 4 turmas dos 2º e 3º anos, com 73 alunos, porém logo se ampliou para 

as 7 turmas por motivação pessoal, das professoras parceiras e dos alunos. Atingindo-se 

assim o número de 190 alunos, contemplando todas as turmas do fundamental I do turno 

manhã.  

As categorias em que o Projeto se relacionou mais diretamente em consonância com o 

artigo 4º proposto pelo Prêmio foram Saúde e Bem-estar, Educação de Qualidade e Paz, 

Justiça e Instituições Eficazes. 

 Através da observação de que os alunos traziam moedas para comprar “lanche” 

(salgadinhos, bombons, pirulitos, biscoitos recheados) foi pensado um primeiro ponto 

para desenvolver enquanto preocupação de saúde de maneira geral. O segundo ponto foi 

unânime entre todos os profissionais da manhã que era a dificuldade na aprendizagem 

na leitura/escrita e no raciocínio logico/matemático, identificado logo no início do ano 

letivo. Num terceiro momento durante o desenvolvimento, surgiu a necessidade de 

embarcar no tema relacionado a violência/paz, após o assassinato de um jovem aluno, 

que já havia estudado nos três turnos, na porta da escola. Dessa forma, o projeto está 

envolvendo os pontos 3, 4 e 16 dos ODS. 

O objetivo geral foi proporcionar uma visão mais realista da importância do aluno 

enquanto ser humano existente no planeta e as interferências positivas e negativas de si 

para o mundo. Por consequência, os objetivos específicos foram conhecer mais sobre a 

sua saúde, relacionando os aspectos alimentares e de atividade física, envolver o mundo 

da leitura/escrita e os processos lógico/matemáticos para ter o poder de compreensão do 

mundo e de sua ação sobre ele e por fim refletir sobre a atual sociedade e o seu próprio 

comportamento e o poder de transformação do mundo através de hábitos de paz.  

Num primeiro momento foi investigado os hábitos alimentares dos alunos, inicialmente 

nos 2º e 3º anos e depois em todo o turno. Isso resultou num processo de identificação 

da má alimentação, da falta de nutrientes necessários para o corpo e para a realização da 

prática de atividade física do cotidiano. Foram desenvolvidas intervenções através de 

rodas de conversa, desenhos de alimentos saudáveis com a exposição na escola, análise 

da merenda escolar e dos lanches industrializados, bem como a percepção corporal em 



relação ao sistema ósseo e muscular, percepção do esforço durante o esforço através da 

verificação da frequência cardíaca, respiratória e da sudorese. 

Paralelo, em parceria com as professoras regentes de sala, criou-se a estratégia de 

realizar atividades que envolvessem o gosto pela leitura e escrita, trazendo um acervo de 

livros infantis e ofertando a eles a leitura e releitura compartilhada, através de relatos, 

reescrita e desenhos e atividades que pudessem envolver o raciocínio lógico/matemático 

durante as aulas de educação física, a exemplo do basquete matemático e dos jogos em 

equipe da matemática viva. 

E foi-se então envolvendo os alunos e toda escola durante esses processos para um 

pensamento de cultura de paz, após o crime acontecido na frente da escola. Em uma 

pesquisa relacionada ao tema foi identificado que 51% dos alunos ainda brincam na rua, 

43% dos alunos brincam na rua a noite, 20% dos alunos se sentem seguros brincando na 

rua e 43% dos alunos se sentem seguros quando estão na escola. Foram feitas reflexões 

sobre esses resultados além de elencar as principais brincadeiras que praticam e o que 

provoca a insegurança na rua. Então foi-se buscando elencar princípios, atitudes e 

hábitos que pudessem promover a paz no dia a dia, que pudessem transformar o meio 

onde o aluno estivesse inserido, fazendo ele agente multiplicador da paz. Realizou-se 

torneios da paz, produções artísticas (cênicas, danças e músicas) que levassem a 

reflexão e adoção de comportamentos contra a violência, concurso de redação, etc.   

O ano no município de Santa Rita está sendo muito difícil. Contudo, os resultados 

esperados era de que através do projeto pudéssemos enquanto escola semear mudanças 

no comportamento dos alunos que pudessem atingir os pontos 3, 4 e 16 dos ODS. As 

sementes (alunos) estão em processo de evolução, houve melhoras em alguns aspectos 

como de relacionamento, alimentação, entendimento dos benefícios da prática de 

atividade física e melhoras perceptivas no processo de alfabetização, fruto de um 

trabalho coletivo, parceiro entre todos os envolvidos no projeto, ainda que diante de 

tantos atropelos em relação as condições para que isso fosse de fato desenvolvido. 

De uma maneira geral, enquanto avaliação do projeto pode-se dizer que semente que cai 

em terra boa, brota, cresce e se desenvolve transformando o ambiente em que vivem.  

As sementes (alunos) são muito boas e o solo (escola/projeto) tem propiciado, com 

muito empenho e parceria, condições para que se tornem árvores frondosas e deem 

muitos frutos. Continuaremos a regar... 


