
Colégio Ary Quintella 

Projeto Pedagógico - 2020 

                          Título: “Valores Humanos: da escola para a vida” 

 

Justificativa:  

Vimos observando o crescente número de violência e desamor no 

relacionamento entre os seres humanos e isto, com certeza, vem refletindo na relação 

que os nossos alunos têm com o mundo.  

Mediante a este fato, entendemos que a escola é um lugar propício para o 

desenvolvimento pessoal e de integração social. Portanto, vimos a extrema 

necessidade de criar estratégias, visando proporcionar um espaço mais acolhedor, 

fazendo com que nossos alunos repensem as suas atitudes, desenvolvendo sua 

afetividade, sua cidadania, seu senso de ética, e justiça, vencendo a agressividade 

que costumamos ver no cotidiano. 

Sendo assim, a maior função da escola é contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes, participativos, com valores sólidos. Por atualmente alguns 

valores estarem sendo deixados de lado, é imperativo priorizarmos as relações de 

amor, respeito e responsabilidade. 

Por termos a certeza de que a Educação é um meio de mudarmos o futuro é 

que se torna primordial que o nosso projeto vise resgatar valores como: amizade, 

solidariedade, gratidão, respeito, entre outros, tornando imprescindível que o nosso 

aluno tenha consciência da necessidade do aprender não só para a escola, mas, sem 

sombra de dúvidas, para a vida. 

 

Objetivo Geral: 

 Proporcionar que o aluno se conscientize da necessidade de respeitar a 

individualidade, através da aplicação dos direitos e deveres de cada um, formando 

valores morais e éticos para o exercício de sua cidadania, favorecendo assim uma 

aprendizagem significativa na formação mais participativa e responsável ao convívio 

social dos seres humanos. 

 

 



Objetivos específicos: 

• Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana; 

• Oportunizar ao aluno diferentes situações lúdicas, para que através da convivência 

em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade; 

• Estimular atitudes de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer 

uma relação harmônica; 

• Oportunizar dinâmicas que possibilite o aluno valorizar a participar de brincadeiras, 

demonstrando atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o bem estar de 

todos; 

• Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, 

oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem estar de todos; 

• Resgatar atitudes de cooperação, respeito, participação, responsabilidade, 

paciência, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida. 

• Conscientizar os alunos dos valores éticos e morais. 

• Desenvolver a autoestima e o respeito a si próprio. 

• Identificar o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de desrespeito e, desta 

forma, combatê-lo. 

• Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na 

construção da justiça. 

• Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade 

escolar como um todo. 

 

Abrangência da Proposta:  

 O Projeto envolverá todas as turmas da escola, o corpo docente, a direção, os 

responsáveis, a comunidade em geral. O objetivo só será atingido se todos estiverem 

engajados na realização do mesmo. 

 

Período de realização: 

Durante o ano letivo de 2020. 

 

 

 



Atividades: 

I – Confecção de Painéis 

II – Gincana 

III – Criação de um blog 

IV – Feira da saúde 

V – Exposição de fotos  

VI – Criação de Vídeos explicativos 

 

Cronograma: 

Cronograma A: 

Período  Projeto 

Fevereiro * Março * Abril “Os meus, os seus, os nossos 

valores”.  

Maio * Junho * Julho “Educação e saúde: o passo para uma 

vida melhor” 

Agosto * Setembro “Bullying: eu me preocupo. E você?” 

Outubro * Novembro * Dezembro “Gentileza gera Gentileza” 

 

Cronograma B: 

 

Período  Projeto 

Fevereiro* Março* Abril Pesquisa com os alunos da escola e 

comunidade sobre quais são os mais 

importantes valores na vida. 

Construção de um gráfico mostrando 

os valores mais importantes para a 

nossa comunidade escolar. 

Maio * Junho * Julho Feira de Saúde: onde serão 



trabalhados temas que geram 

qualidade de vida, de uma maneira 

dinâmica. Também serão ofertados 

serviços gratuitos, tais como: 

cabeleireiros, maquiadores, 

aconselhamento psicológico e 

fonoaudiológico, orientação 

nutricional, entre outros. 

Agosto * Setembro Montagem de uma peça de teatro que 

aborde o bullying, mostrando como 

sua prática afeta as pessoas 

psicologicamente. 

Outubro * Novembro * Dezembro Pesquisar a biografia do Gentileza e 

como ele ajudava as pessoas. Preparar 

trabalhos artísticos para serem 

vendidos e o dinheiro arrecadado ser 

doado em alguma instituição de 

caridade. Além disso arrecadar roupas 

alimentos e brinquedos para também 

serem doados.  

 

Avaliação do Projeto: 

As avaliações serão realizadas em reuniões com o corpo docente, direção, 

supervisão, orientação e alunos representantes de cada turma. Cada membro deverá 

expor as suas dificuldades durante a execução do projeto e sugerir soluções. 

Outras atividades que poderão acontecer durante o ano letivo: 

• Aniversário do Colégio; 

• Festa Dia das Mães; 

• Festa Julina;  

• Feira de Matemática; 

• Festa de Formatura; 

• Feira de Ciências; 

• Feira de Livros; 



• Olimpíadas / Gincana; 

• Apresentação teatral. 

 

Professores Coordenadores: 

“Os meus, os seus, os nossos valores”. 

___________________________________________________________________ 

“Educação e saúde: o passo para uma vida 

melhor”____________________________________________________________ 

“Bullying: eu me preocupo. E você?” 

__________________________________________________________________ 

“Gentileza gera Gentileza” 

___________________________________________________________________ 

 

Observação: Cada professor Coordenador deverá montar a sua equipe de trabalho 

para que o projeto seja um sucesso. 

 

Bibliografia: 

• Revista Nova Escola.  

• Dicionário das Ideias  Afins 

• Dicionário Aurélio 

• Revista Construir 

• Revista Mundo Novo 

• Parâmetros Curriculares Nacionais  


