
 

 

Colégio Anglo-Brasileiro/Projeto Social 2014/Cristina da Fonseca Abrunhosa 

 

Colégio Anglo-Brasileiro 
Rua Mangalô, n° 156 Colina A 
Patamares, Salvador/Bahia 
CEP: 41680-380 
Tels: 33672173 / 33674510 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2014 

 

Projeto Social 
Do 6° ao 9° ano EFII 



 

 

2 

 

SUMÁRIO 
 

1. JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 3 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 4 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 4 

3.1. Geral. .................................................................................................................. 4 

3.2. Específico . .......................................................................................................... 4 

4. METODOLOGIA ...................................................................................................... 5 

5. PLANNING .............................................................................................................. 6 

6. RECURSOS .............................................................................................................. 7 

6.1. Material .............................................................................................................. 7 

6.2. Humano .............................................................................................................. 7 

7. AVALIAÇÃO ............................................................................................................. 7 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................ 7 

ANEXO……………………………………………………………………………………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

 

Tomando como base o referencial teórico Ensinar para a Compreensão – EPC, a 

realização de um projeto social no âmbito escolar deve promover ao aluno 

discussões sobre ética e cidadania. Educar para a cidadania, no aspecto social, 

pressupõe ao aluno compreender-se enquanto pessoa que possui direitos e 

deveres, levando-o a respeitar os valores e as diferenças culturais existentes na 

sociedade. 

 

Neste contexto, o Projeto Social 2014 busca contribuir na formação de alunos 

dentro de uma “nova ética”, ética essa capaz de fazê-los romper com a lógica da 

exclusão presente na sociedade, ou seja, fora da "ética de mercado". Educar para 

uma “nova ética” significa buscar do aluno o não aceitamento das injustiças sociais, 

lutar contra a indiferença e defender os direitos humanos dentro de uma 

perspectiva de transformação social.  

 

O filósofo e educador colombiano Bernardo Toro ressalta algumas aprendizagens e 

convivências que são contempladas quando uma escola desenvolve um projeto 

social:  a comunicação, a interação, a decisão em grupo dentre outros. Cabe assim 

ao Projeto Social do Anglo, proporcionar estas situações de aprendizagens, de 

convivências, em que valores como respeito mútuo, solidariedade, justiça, 

igualdade e inclusão social sejam experienciados e apropriados pelos alunos.  

 

Assim o Projeto Social 2014, na continuidade aos trabalhos sociais que veem sendo 

desenvolvidos no Colégio Anglo-Brasileiro desde 2005 e na tentativa de formar cada 

vez mais alunos-cidadãos, passa a assumir uma nova metodologia, planejamento e 

logística. Parte-se do pressuposto de que todo projeto deve provocar rupturas, sair 

da zona de conforto para arriscar-se na tentativa de atingir um estado melhor do 

que o presente. 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral: Educar o aluno para a cidadania, contribuindo na sua 

aprendizagem e compreensão enquanto pessoa portadora de direitos e 

deveres a serem exercidos e praticados na sociedade em que vive. 

3.2.  Específico: Propiciar debates, discussões e experimentações onde o 

aluno possa vivenciar e refletir sobre valores como a igualdade, justiça e 

exercício da cidadania. 
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4. METODOLOGIA 
 

A metodologia do Projeto Social no ano de 2014 será aplicada uniformemente para 

todo o Ensino Fundamental II, porém o que diferencia de uma série a outra são os 

tipos de abordagens sobre um determinado tema, conforme o nível de 

escolaridade.  

Os encontros acontecerão sob a orientação da coordenadora do Projeto Social – 

Anglo Social - durante os estudos dirigidos. Será reservado um estudo dirigido a 

cada 15 (quinze) dias para cada turma durante um semestre. Nesses encontros 

serão debatidos, discutidos temas estreitamente relacionados ao “educar para a 

cidadania” onde ocorrerão igualmente:   

 

 Palestras com representantes de diferentes instituições sociais: inclusivas, 

assistencialistas, privadas, ONG;  

 Visitas a instituições setorizadas: voltadas para portadores de necessidades 

especiais, de capacitação profissional, escolas públicas, de reciclagem, de 

apoio ao portador da AIDS, creches repouso para idosos entre outras. 

Os sábados letivos também poderão ser reservados para esses encontros. 

Ao final de cada semestre escolar, será atribuída ao aluno uma nota no boletim, o 

que poderá favorecê-lo na bolsa por mérito.  

Como reconhecimento da participação e comprometimento do aluno, no final do 

aluno letivo, será celebrada uma cerimônia apontando o “aluno destaque” de cada 

turma, com entrega de certificado. 
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5. PLANNING 
 

  TÓPICO GERADOR: Educar para o Exercício da Cidadania 

DATA SÉRIE  METAS DE COMPREENSÃO 

 6° ano  Ao final do semestre, o aluno deverá compreender: 

 O conceito de preconceito e suas diferentes formas: 
religioso, racial, social, de gênero dentre outros;  

 A diferença entre preconceito e discriminação. 

 Manifestações específicas de preconceito (contra o idoso, a 
pessoa portadora de necessidades especiais, o índio, o 
menor delinquente) no seu dia-a-dia. 

Vivência: visita a um asilo,  um orfanato 

 7° ano Ao final do semestre, o aluno deverá compreender: 

 O conceito sustentabilidade e suas implicações; 

 A relação entre sustentabilidade e solidariedade; 

 A constituição e atuação de uma determinada ONG. 

Vivência: visita à ONG Paciência Viva 

 8° ano Ao final do semestre, o aluno deverá compreender: 

 O conceito de comunidade (senso-comum/ no campo 
sociológico); 

 Os diferentes tipos de comunidades (objetivos, 
características...) na sociedade;  

 Somos uma “comunidade Anglo”?!; 

 As ações comunitárias e sua importância; 

 A atuação de uma Associação de Moradores. 

Vivência: visita a uma associação de bairro 

 9° ano Ao final do semestre, o aluno deverá compreender: 

 Os conceitos de ética e moral; 

 Como agir eticamente no ambiente acadêmico; 

 O sentido do exercício da cidadania; 

 O que são direitos e deveres; 

 Noções introdutórias sobre o Projeto “Nós e o Estado”. 

Vivência: visita ONG de capacitação profissionalizante, uma 
creche carente 
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6. RECURSOS 
 

6.1. Material: O Projeto Social 2014 não requer nenhum recurso material 

específico, além dos materiais utilizados normalemente em sala de aula: 

retroprojetor, quadro, caderno para anotações. Porém, para as visitas em diferentes 

instituições, será necessário a utilização de um ônibus para locomoção.  

6.2. Humano: O Projeto Social 2014 conta com a presença de alguns 

palestrantes a serem convidados ao longo do ano letivo, de acordo com a 

possibilidade do calendário e logística do Colégio Anglo como um todo. 

 

7. AVALIAÇÃO 
 

Ao longo de todo o ano letivo, o Projeto Social 2014 efetuará 2 (dois) tipos de 

avaliação. O primeiro refere-se ao aluno numa contínua observação à sua 

participação nas atividades desenvolvidas. A segunda avaliação diz respeito ao 

andamento do Projeto. A coordenadora e supervisora do Projeto se encontrarão a  

cada 15 (quinze) dias aproximadamente (como já vem ocorrendo), de preferência às 

terças-feiras, para analisar o prosseguimento das ações e atividades do Projeto, 

bem como tomar decisões em situações imprevistas (ou não).  

 

    BIBLIOGRAFIA 
 

REIS, João : Cidadania na Escola: Desafio e Compromisso. Inforgeo 15 

GODOTTI, Moacir: Escola cidadão , 4ª Ed. , São Paulo, 1997 

WISKE, Martha Stone e colaboradores: Ensino para a compreensão, Penso, SP, 2007. 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

I – Gráfico: Educar para a Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


