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Prezados alunos, mestres e pais:  

Formular um projeto de cidadania junto a uma realidade social tão carente de intervenções 

como a nossa é algo que não apresenta grande dificuldade. 

 

O dia a dia do cidadão brasileiro já pressupõe uma superação de dificuldades do cotidiano; 

seja ele vinculado à qualidade do nosso transporte, conservação e segurança de nossas ruas e 

calçadas ou até mesmo das condições físicas e materiais de nossa escola.  

 

Resta-nos, porem, o essencial para qualquer intervenção de sucesso... a qualidade do ser 

humano. O professor, o aluno, o funcionário da escola, nossos vizinhos, nossos colegas, 

familiares e nossos pares são quem faz toda a diferença.  

 

Contar com políticas públicas bem direcionadas e cumpridas por toda a comunidade ainda é, 

no nosso contexto, uma utopia . A reunião de pessoas que efetivamente querem preservar 

valores morais, éticos, exigir seus direitos e cumprir suas obrigações não são uma maioria mas 

são fortes o suficiente para empreender mudanças positivas e significativas.  

 

Ao longo dos seis anos de prêmio Construindo a Nação, as escolas têm nos ensinado que da 

união resulta a superação e este é o grande segredo para se construir um projeto de cidadania.  

 

Intervir no nosso contexto social, provocar reflexão e mudança, mesmo que pontual ou parcial 

deve ser o objetivo de cada cidadão brasileiro. Reunir, estudar, facilitar, proporcionar, 

empreender e supervisionar esta intervenção conjunta é o papel da escola. Formar cidadãos, 

formar brasileiros com conhecimento, discernimento e postura de participação.  

 

Dá trabalho ? Claro que dá. 

 

É difícil ? Não, eu te respondo.  

 

É um processo simplesmente maravilhoso ! É um sentimento de pertencimento, de fazer parte 

e de importância do seu trabalho, da eficácia de sua participação e um crescimento interior 

inigualável e insubstituível. 

 

Vamos ao processo.  

 

Como estruturar um projeto?  
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Com certeza, grande número de escolas já possuem ações voltadas às suas comunidades de 

entorno ou até mesmo junto ao seu público interno, mas, poucas destas ações estão 

sistematizadas.  

 

O roteiro que apresentamos abaixo, tem como objetivo direcionar seu raciocínio na formulação 

ou apresentação de seu projeto , o que facilitará a avaliação final de seus resultados e 

proporcionará a outras escolas o conhecimento de sua experiência.  

 

Este roteiro é enviado a cada escola que se inscreve no " Prêmio Construindo a Nação" e tem 

apresentado resultados muito positivos.  

 

Bom trabalho!  
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PPRRÊÊMMIIOO  CCOONNSSTTRRUUIINNDDOO  AA  NNAAÇÇÃÃOO  ––  22000099  

Roteiro Para Apresentação do Projeto de Cidadania 
 

��  DDaaddooss  ddaa  IInnssttiittuuiiççããoo::  

��  Nome da escola. 

��  Endereço completo. 

��  E-mail escola: 

��  E-mail diretor: 

��  Número total de alunos da escola: 

��  Número total de alunos na categoria em que se inscreveu 

(fundamental; médio ou EJA); 

��  Número Total de Alunos que participam do projeto: 

��  Nome do  diretor  titular. 

��  DDaaddooss  ddoo  PPrroojjeettoo::  

��  Nome do projeto. 

��  Natureza Prioritária da ação (saúde, filantropia, cultura, 

desenvolvimento de comunidade, esporte, meio ambiente, ou 

outras). 

��  Histórico do surgimento do projeto. 

��  Professor(a) responsável pela coordenação dos trabalhos. 

��  MMeettooddoollooggiiaa  UUttiilliizzaaddaa::  

��  Diagnóstico da situação trabalhada: 
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         Inclui definição da situação principal a ser trabalhada e que etapas 

foram seguidas para a análise e diagnóstico desta situação – estudos, 

pesquisas, bibliografias, análise de políticas públicas já existentes 

voltadas ao atendimento da situação, identificação de âmbito de poder 

público responsável (municipal, estadual ou federal) etc... 

��  Estabelecimento de objetivos. 

- Objetivos Principais; 

- Objetivos secundários. 

��  Planos de ação estabelecidos.  

- Refere-se ao planejamento do trabalho.(o que e de que forma 

fazer) 

��  Operacionalização do projeto. 

- Refere - se ao “fazer” propriamente dito – é o modo de operação do 
projeto. 

- Narre as ações e experiências dos alunos, professores e comunidade 
para o alcance dos objetivos finais. 

- Seja objetivo (a) nesta análise. 
 

��  PPaarrcceerriiaass  FFiirrmmaaddaass  ppaarraa  VViiaabbiilliizzaaççããoo  ddoo  

TTrraabbaallhhoo 

��  (Entidades da comunidade, outras escolas, empresas, 

órgãos do poder público que colaboraram no projeto). 

��  PPrroocceessssoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  ddee  RReessuullttaaddooss::  

��  Faça uma análise crítica do alcance dos objetivos; 

fatores positivos e negativos; 
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��  Quais os indicadores de avaliação utilizados; 

��  Utilização de dados estatísticos ou pesquisas de 

avaliação de resultados; 

��  Avaliação geral junto aos alunos participantes; 

��  Avaliação junto aos alunos, professores participantes e 

direção da escola. 

��  Avaliação geral da População Atendida. 

��  O trabalho e seus resultados foram enviados a algum 

órgão público? Qual e com que objetivo? 

��  AAnnáálliissee  DDooccuummeennttaall  

Este item se refere a todo tipo de documentação gerada pelo 

projeto. 

Anexe fotos, resultados de trabalhos, folhetos ou qualquer outro tipo de 

documento relativo à sua realização. 

��    
IImmppoorrttaannttee::  

Trabalhos enviados por e-mail NÃO serão aceitos. 
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PPRRÊÊMMIIOO  CCOONNSSTTRRUUIINNDDOO  AA  NNAAÇÇÃÃOO  ––  22000088  
IInnddiiccaaddoorreess  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  

Critérios Básicos utilizados pela comissão julgadora para 
Avaliação dos Projetos: 

��  Possibilidade de vivência social aos alunos; 

��  Mobilização da escola frente ao projeto; 

��  Contribuições para posicionamento crítico do aluno 

frente ao tema ou situação estudada e trabalhada; 

��  Possibilidade de ação junto à comunidade; 

��  Parcerias empreendidas visando alcance dos 

objetivos; 

��  Criatividade/ inovação – (no tema e na metodologia) 

��  Impacto social do projeto (em nº de beneficiados ou 

mudanças da postura pública do tratamento do 

problema); 

��  Perspectivas futuras do projeto: 

– Manutenção 

– Ampliação 

– Implementação de novas ações. 
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– Tempo de duração do Projeto desde sua concepção até sua 

avaliação, mesmo que ainda parcial. 

��  Avaliação Final da Ação Social Empreendida. 


