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TEMA: EDUCAÇÃO E VALORES 

1. Sugestões de atividades para as escolas  

• Organizar Blitz Comunitária Educativa contemplando a participação de 
diferentes públicos da comunidade (responsáveis pelo Posto de Saúde, 
moradores mais antigos do Bairro, pais de alunos, servidores da escola, de 
empresas e demais agremiações). 

 

• Realizar uma política de valor em parceria com as famílias, ou seja, dar a 
oportunidade para que as famílias exerçam seu papel de agente na construção 
do desenvolvimento humano e da justiça social. Consultar Relatório de 
Desenvolvimento Humano – Políticas de Valor (www.penud.org).  

• Sugestões de perguntas: 

� Quais são as formas de participação da comunidade no âmbito da escola? 

� Quais são os problemas da comunidade local? Todos na comunidade têm 
acesso aos bens públicos? 

� A comunidade escolar conhece e valoriza os artistas locais? Identificam 
os representantes políticos e comunitários? 

� Quais os patrimônios materiais e imateriais da escola, da cidade, do 
bairro local?  

 
Trabalhando valores - sugestões de atividades 

� Expor o projeto e explicar como será trabalhado durante o ano letivo, através da 
dinâmica do jogo das virtudes. 

� Montar a escada dos valores para cada turma envolvida. 
� Assistir filmes que abordam a temática (A era do gelo). 

DIAS TEMÁTICOS DATA ENVIO PAUTA 

26/3/11 25/2/11 

06/5/11 08/4/11 

10/6/11 09/5/11 

28/8/11 20/6/11 

28/10/11 02/9/11 
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� Leitura de textos informativos e fábulas envolvendo os valores trabalhados. 
� Atividades referentes ao temas trabalhados, como: cruzadinhas, desenhos, 

produções textuais, interpretações, etc. 
� Utilizar música ambiente nas atividades. 
� Realizar dinâmicas, trabalhando reflexão e conscientização de valores, 

comportamento e atitudes. 
� Confeccionar murais que contemplem os valores da escola(Regimento/ 

Combinados). 
� Contextualizar através de conversas informais os acontecimentos do dia-a-dia. 
� Relatos de experiências positivas – atitudes de ajuda ao próximo. 
� Identificar, registrar e praticar outros valores, que adicionaremos às atividades e 

ao nosso dicionário.  
� Confeccionar Dicionário dos Valores – Montar um livrinho registrando o valor e 

o significado dele encontrado no dicionário. 
� Na escada dos valores, à medida que os objetivos forem alcançados pelos 

alunos, a turma que chegar primeiro no topo da escada, receberá como prêmio, 
uma tarde de cinema, pipoca e refrigerante(ou outra premiação que esteja de 
acordo com a realidade escolar). 

 

• Trabalhar o tema Educação e Valores com assuntos atuais que envolvam 
questões relativas à própria comunidade: 

� Atividade 1 – Pesquise os conceitos sobre a educação e valores da comunidade 
local, fazendo a analogia com os valores do Estado e País; 

� Atividade 2 – Crie textos, teatro, paródia, documentário demonstrando a 
importância da Educação e Valores; 

� Atividade 3 – A escola pode montar um torneio de talento com os pais e a 
comunidade (culinária, poesia, canto, esporte, arte, criações, confeccionar mural 
coletivo com a história da escola, do bairro, da cidade, do Estado etc); 

� Atividade 4 – Peça aos alunos que pesquisem os valores no âmbito familiar 
(brincadeiras dos mais velhos, músicas, cultura , etc); 

� Atividade 5 –Atividade 6 – Fazer uma oficina de talento comunitário e 
promover uma exposição de desenhos, pinturas, colagens e/ou registros 
fotográficos, que expressem os talentos locais. 

 

2) Sugestões de atividades especiais (facilitadas pelos núcleos e/ou parceiros): 

 

� Organizar uma gincana de pais 

� A gincana consiste em pontuar o grupo que conseguir reunir a maior quantidade 
de pais na participação em reuniões, acompanhamento aos filhos nas atividades 
escolares e eventos da escola (essa aferição pode ser com uso de fichas de cores 
variadas que serão pontuadas e entregues aos alunos/pais em forma de bônus); 

� Diretores, professores e voluntários deverão conseguir envolver toda a 
comunidade para participar dessa gincana. Os alunos deverão ter participação 
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ativa, e os gestores da escola deverão coordenar a brincadeira, criar suas regras 
e, também, cuidar da divulgação nos espaços comunitários; 

� Organizar um festival/mostra apresentações de música, teatro e dança etc; 

� Organizar campanha de revitalização de horta e jardim da escola. Criar uma 
campanha publicitária sobre o tema. Os alunos, com o apoio de professores e ou 
voluntários, devem criar as mensagens que serão veiculadas e produzir as peças; 

� Os materiais podem ser expostos no mural da escola, divulgados na rádio 
comunitária ou ainda transformados em folhetos a serem distribuídos na 
comunidade; 

� Encontro com artistas plásticos, artesãos, restauradores e historiadores para 
conversar sobre suas experiências ou história da arte, e realizar oficinas para 
alunos e comunidade para demonstrar técnicas e processos;  

� Visitas, com apoio de parcerias locais, de alunos, educadores e voluntários a 
museus, monumentos, locais históricos, galerias de artes, ateliês etc;  

� Com a orientação de voluntários e educadores, alunos podem produzir 
(equipamento de vídeo doméstico) um documentário sobre os valores e 
educação da comunidade (história, costumes, hábitos e expressões artísticas, 
modo de vida etc.) e exibir à comunidade (Tvs na escola, telão externo...) no Dia 
Temático; 

� Fechar parcerias com universidades e demais instituições para que alunos do 
ensino médio conheçam os cursos da área de ciências humanas e tenham 
palestras de orientação profissional com professores; 

� Organizar, a partir da realização de entrevistas, feitas pelos alunos, um banco de 
depoimentos, um centro de memória da localidade. Propõe-se a elaboração de 
um questionário com o qual possam entrevistar pessoas idosas da família, 
amigos ou conhecidos. Podem ainda planejar uma visita a um asilo para realizar 
algumas entrevistas. Além do nome, data de nascimento e outros dados pessoais. 
Sugerimos também que se estimule o relato de algum acontecimento da história 
do Brasil ou do mundo, do qual o entrevistado tenha participado ou que tenha 
marcado sua vida.  

3) Sugestões de atividades especiais (facilitadas pelos núcleos e/ou parceiros): 

� Organizar um evento alegre e festivo, com a participação de pais, professores, 
alunos e pessoas da comunidade, no qual todos são convidados; 

� Contemplar a participação dos cursistas do Profuncionários nos projetos de 
parcerias; 

� Convidar especialistas para falar sobre a importância da parceria entre a escola e 
comunidade, como também sobre Educação e Valores. 

 

4) Sugestões de atividades para as escolas 

� Realizar uma pesquisa, com apoio de professores e voluntários, que envolva os 
diversos segmentos e séries da escola, para investigar como os pais e 
comunidade local desejam participar das atividades da escola; 
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� Sugerimos que os alunos sejam divididos em grupos, cabendo a cada qual uma 
das seguintes tarefas: 

1) visitar o órgão e parceiros instigando-os a  conhecerem a escola  e 
participarem das atividades extra- curricular; 

2) realizar (através de pesquisa na internet, contato telefônico ou visita) um 
levantamento dos parceiros que poderão contribuir com a unidade escolar. 
tipo e da quantidade de resíduos gerados em um hospital, supermercado, 
escola e residência, examinando também se eles realizam separação dos 
resíduos e/ou fazem reciclagem. 

� Organizar uma oficina de curta metragem,solicitar o apoio das empresas de 
comunicação local; 

� Preparar uma oficina de brincadeiras da infância dos pais e moradores; 

 

� Criar fantoche de material reciclado e montar uma apresentação retratando os 
valores atuais e de outras décadas; 

� Criar uma campanha de conscientização e mobilização, buscando envolver toda 
a comunidade para a importância da contribuição de cada um na construção de 
um ambiente mais saudável;  

� Poderiam ser confeccionados cartazes e/ou faixas com dicas/mensagens, sobre a 
parceria entre família e escola; 

 

� Promover oficinas de confecção de objetos, a partir de materiais reaproveitados 
(confecção de cestas com canudos de jornais, trabalhos artesanais com garrafas 
Pet, sabonetes de glicerina, embalagens para presentes etc.), através da 
articulação com instituições parceiras e/ou artistas plásticas; 

 

6) SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

A escola tem um papel cada vez mais importante a desempenhar na promoção da 
saúde, devido à abrangência desse tema, que é definido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de enfermidade". 

Portanto, saúde engloba saneamento básico, água tratada, condições de trabalho 
e moradia, o lazer, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a 
prevenção da violência e do uso de drogas, acompanhamento à gestante e à criança em 
seus primeiros anos de vida, e também ter felicidade, alimentação saudável e relações 
bem construídas com os outros.  

Isso significa que a luta pela saúde na escola e na comunidade envolve atenção à 
qualidade de vida em todos os aspectos. E, nesse caso, a escola possui um papel 
relevante na disseminação de informações e orientações para que a comunidade 
compreender suas atuais condições e atuarem no sentido de melhorá-las. 

 

5.1-  Sugestões de atividades para as escolas 
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� Em um primeiro momento, faz-se necessário realizar um diagnóstico para 
identificar, por exemplo, os principais aspectos de saúde na comunidade escolar, 
as condições do ambiente da escola e externo (valões, lixões etc.), os problemas 
de saúde mais relatados e os recursos de saúde do bairro (importante: caberá a 
cada escola identificar os itens que irão compor este diagnóstico, com base na 
sua realidade local). 

� Buscar apoio de profissionais da área de saúde (médicos, fisioterapeutas etc.) 
para um bate-papo na escola com a comunidade sobre a importância de se ter 
hábitos saudáveis, os riscos decorrentes da prática incorreta ou excessiva de 
exercícios, entre outros assuntos;  

� Convidar profissionais para abordar a questão da alimentação em quanto valor. 

� Promover discussões sobre saúde, drogas, doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), orientação sobre alimentação, higiene etc.;  

� Reunir pais, professores, lideranças comunitárias, entre outros, para discutir 
quais os impactos dos problemas ambientais na saúde humana e como preveni-
los; 

� Mobilizar alunos, professores e voluntários para efetuarem um levantamento de 
como anda a saúde e a qualidade de vida na escola e na região onde ela está 
inserida; 

� Os dados que irão compor este diagnóstico podem ser obtidos através de 
entrevistas com pessoas da comunidade (lideranças comunitárias, p.ex.), 
registros fotográficos, pesquisas com os responsáveis etc; 

� O Dia Temático pode servir como momento para apresentar os dados reunidos 
neste diagnóstico à comunidade, como também para uma reunião com órgãos 
representativos da comunidade (Associação de Moradores), agentes de saúde 
para discutir acerca dos problemas, como também suas causas e soluções, 
estabelecendo prioridades e planejando ações; 

� Orientar e apoiar os alunos na realização de uma pesquisa interna, que revele 
quais assuntos os discentes têm mais interesse e que, portanto, merecem ser mais 
discutidos. Com essa informação, os profissionais da escola e/ou voluntários 
podem buscar parceiros (médicos, bombeiros etc.) e planejar atividades; 

� Realizar uma pesquisa com os alunos sobre: a poluição decorrente das atividades 
agrícolas; o que pode ser feito para reduzir o uso de agrotóxicos e fertilizantes na 
agricultura; e quais as medidas que podem ser adotadas para controlar a erosão 
dos solos e reduzir os processos de assoreamento dos rios, lagos e lagoas; 

� Montar um grupo de teatro para difundir na escola os conhecimentos e 
conteúdos importantes sobre saúde (dengue, piolho, desnutrição, drogas direito 
humano, etc.); 

� Organizar, com apoio dos voluntários, junto às fichas dos alunos, uma seção de 
informações de saúde que contenha os registros das vacinações e dos principais 
problemas de saúde de cada um e sua ocorrência na escola; 

�  Desenvolver uma campanha de sensibilização, visando conscientizar os alunos 
sobre a importância de tornar o ambiente escolar mais saudável, com atitudes 
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simples, como, por exemplo, não jogar lixo no chão, não pichar as dependências 
da escola; 

� Promover campanha de doação de sangue no bairro, mobilizando possíveis 
doadores de sangue para banco de sangue do hospital próximo à escola;  

� Implementar mecanismos de encaminhamento e/ou prestação de serviços  
médicos e odontológicos;  

 

 

 

 

Observação: 

� Considerando que a saúde e as condições de vida são fatores que influenciam de 
maneira direta o desempenho escolar, podem ser buscadas parcerias com 
serviços públicos de saúde, ONGs, universidades, entre outros, para realização 
de oficinas e palestras destinadas a orientação de alunos e pais, como também 
para realizar atendimentos de baixa complexidade e fornecer encaminhamento 
aos casos mais complexos; 

� Articular, com  representantes da área de saúde, uma parceria para seus 
profissionais (médicos, nutricionistas, ortopedista etc.) irem a escola para um 
bate-papo com a comunidade sobre a importância de se ter hábitos saudáveis, os 
riscos decorrentes da prática incorreta ou excessiva de exercícios, entre outros 
assuntos; 

� Identificar parceiros que possam organizar oficinas de culinária para 
profissionais da escola, pais e/ou alunos, trazendo receitas com o melhor 
aproveitamento dos alimentos disponíveis (folhas, talos, cascas, ossos); 

� Buscar construir parcerias com universidades para que acadêmicos e/ou 
professores possam atuar, voluntariamente, na escola para orientar os alunos a 
escovarem de maneira correta os dentes e aplicar flúor. 

� Como parte de um processo educativo, seria interessante tentar mobilizar as 
crianças a se tornarem multiplicadores daquilo que é ensina na escola, passando 
as orientações recebidas para seus irmãos. 

� A escola pode tentar obter junto a algum parceiro local a doação de escovas, 
pastas e soluções fluoretadas. 

 

� Convidar profissionais como paisagistas e/ou arquitetos para ajudar as 
dependências da escola a ficarem mais bonitas e agradáveis, através de projetos 
de meio ambiente, estimulando o plantio de flores e árvores;Organizar um grupo 
de trabalho, envolvendo diversos atores da comunidade escolar e também 
parceiros, para fazer o cadastramento de detergentes e produtos de limpeza 
doméstica, e verificar quais os impactos deles para o meio-ambiente. 

� Convide os alunos a pesquisar quais os produtos de limpeza mais utilizados em 
sua residência. 
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� Consolide a s informações trazidas pelos alunos e monte uma lista dos produtos 
mais utilizados. 

� Com a ajuda do professor de Ciência/Química ou de um voluntário (necessário 
que ele tenha formação na área) identifique para os alunos a composição 
química descrita na embalagem (por exemplo, detergentes costumam conter 
fosfato, que, em rios e lagos, pode ocasionar o aumento do número de algas, 
que, como consomem oxigênio, podem provocar a mortandade de peixes). 

� A partir desses dados, os alunos podem fazer uma pesquisa para verificar: os 
componentes químicos existentes nos produtos são biodegradáveis? Quanto 
tempo a natureza precisar para degradar esse produtos? Eles causam algum 
desequilíbrio para natureza? Implicam em riscos de saúde para as pessoas? 

Obs.: Essas informações podem ser obtidas em sites das instituições 
de defesa do consumidor, ou ainda no site do Ministério do Meio 
Ambiente. 

� Pode-se convidar um especialista para conversar com os alunos sobre o tema. 

� Além disso, os alunos podem fazer uma campanha para sensibilizar a 
comunidade a usar de maneira mais racional os produtos de limpeza, para 
diminuir seus impactos, e para dar preferência a produtos biodegradáveis. 

� Organizar uma campanha, envolvendo parceiros e comunidade, para sensibilizar 
as pessoas da importância de dar a correta destinação ao lixo. O lixo jogado em 
ruas e rios agrava o problema das enchentes e contribui para proliferação de 
insetos e animais transmissores de doenças. 

� Os alunos podem pesquisar sobre as conseqüências que o lixo descartado de 
maneira inadequada pode ter sobre o meio ambiente, sobre a saúde da 
comunidade, o lazer, enfim, o cotidiano das pessoas. 

� Com as informações levantadas, a escola pode convidar professores, alunos e 
pessoas da comunidade para uma ampla discussão sobre as possíveis soluções. 
Como essas situações podem ser evitadas? Como diminuir seus impactos? 

� Preparar materiais (panfletos, faixas etc.) com dicas – por exemplo, “Não jogue 
lixo nas ruas”, “Reutilize materiais e embalagens”, “Não queime o lixo” – para 
ser distribuídos a comunidade. 

 

 

 

Não se esqueça: relate as ações desenvolvidas por sua escola nos dias temáticos 
através do site do Projeto Amigos da Escola, por e-mail 
(amigosdaescola@tvglobo.com.br), ou ainda pela secretaria de educação de sua 
região.  

 
 
 
 
 


