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PROJETO JOVEM CIENTISTA ALLAMANIANO - 2019 
 

“CONSOLATA 70 ANOS DE COMPROMISSO COM A FÉ E A EDUCAÇÃO” 

- Subtema: Consolata ontem, hoje e sempre! A década de 60 iluminando a nossa história!  

- Turmas: 4ºs anos A, B e C. 

- Professoras responsáveis:  Lizza Marcia Corrêa; Fátima Manoela Pires; Maria Helena Souza.  

- Disciplinas relacionadas:  Ensino Religioso, Geografia, Arte, Língua Portuguesa, História, 

Educação Física, Ciências, Matemática, Empreendedorismo.  

                                               
 Justificativa:  

Motivados pela celebração do grande Jubileu de 70 anos do Colégio Consolata, que tem 

como com o tema “70 anos de compromisso com a fé e a educação” e pela “Campanha da 

Fraternidade” de 2019, cujo tema é: “Fraternidade e políticas públicas” e lema: “Serás libertado 

pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27), os 4ºs anos desenvolverão seu projeto interdisciplinar.  

A Campanha da Fraternidade nos propõe despertar nos alunos e na comunidade educativa 

a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em 

âmbito nacional, estadual e municipal. Concomitante, o grande Jubileu do nosso Colégio nos 

propõe que celebrar é dar aporte a toda ação educativa orientadora de conduta às gerações 

passadas, presentes e futuras, que apoiam as missões do Instituto das Irmãs Missionárias da 

Consolata. De acordo com o pensamento Allamaniano, a epistemologia da ação educativa pauta-

se pela missão, valores e visão de sociedade com bons cristãos, honestos cidadãos e excelentes 

profissionais. Sendo assim, nosso projeto une a grande Festa Jubilar à valorização da nossa 

identidade, pois celebrar o amor de Deus na história destes 70 anos é redescobrir o Carisma da 

Consolação como um dom do Colégio Consolata, abraçado com todos os povos e culturas de 

maneira atuante, com posicionamento político, transformador diante da realidade que nos rodeia.  

        Acreditamos que ao celebrar o Jubileu de 70 anos, faremos memória dos acontecimentos 

que marcam a História do Colégio Consolata, com especial destaque aos fatos ocorridos na 

década de 1960. Relacionaremos a preocupação das Irmãs Missionárias da Consolata com as 

políticas públicas no decorrer da história, indo sempre ao encontro dos desfavorecidos. Com 

certeza, tal projeto contribuirá para o fortalecimento dos laços de afeto que nos unem como 
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Comunidade Educativa, oportunizando a vivência do carisma Allamaniano e contribuindo para a 

concretização de nossa Missão como Colégio Católico.  

       E como tal, temos nossos fundamentamos no carisma Missionário Allamaniano; nosso 

Compromisso e Missão é apresentar novos caminhos e acreditar que a felicidade, sonhada por 

todos, pode ser semeada e também colhida no dia a dia. Acreditamos que o conhecimento 

acadêmico é a chave para as portas de um mundo mais justo e fraterno.  

 
 Objetivos Específicos: 

- Fazer memória e valorizar os 70 anos da história do Consolata, focando na década de 

1960; 

- Conhecer e valorizar o Carisma da Consolata no mundo missionário, estabelecendo 

relação com as políticas públicas existentes em alguns dos campos de Missão; 

- Reconhecer que as Missionárias da Consolata buscam agir onde as políticas públicas 

são deficitárias, e isso também se deu na História de fundação do nosso Colégio;  

- Participar das ações missionárias e das festividades do ano jubilar sentindo-se membro 

da “Família Consolata”; 

- Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da doutrina 

social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade;  

- Conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo 

Estado brasileiro; 

- Identificar Jesus como promotor da Justiça e motivador de políticas públicas adequadas 

à verdadeira promoção da vida e da dignidade humana, ontem e hoje; 

- Refletir sobre a importância da ética na formulação e na concretização das PP; 

- Reconhecer a sala de aula como um grupo social onde as leis/regras de 
comportamento e conduta devem ser seguidas para o bem comum. 

  

 Conteúdos trabalhados: 

 

a) Ensino Religioso: 

- Campanha da Fraternidade 2019 – contextualização do tema; 

- Movimentos populares da década de 1960; 

    - Jesus e seus discípulos; 

    - Livro paradidático: Carta à prefeita – do autor Fernando Carraro - Visita do autor: Fernando 
Carraro;  

    - Entrevista com ex-alunos. 

b) História: 
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- Desenvolver algumas aulas temáticas sobre fatos marcantes da história do Brasil na década de 

1960; 

- Organizar um painel de fotos com personalidades dos anos 1960; 

- Criar uma linha do tempo com os acontecimentos principais dos anos 60 no Brasil. 

c) Geografia: 

- Croqui da fachada do Colégio Consolata e do entorno na década de 1960.  

d)   Língua Portuguesa: 

- Pesquisar a biografia de Hélio Oiticica e de cantores/compositores da Jovem Guarda; 

- Explorar algumas letras de músicas da Jovem Guarda por meio de paródia, cordel, histórias em 

quadrinhos, dentre outros focos linguísticos. 

e)   Empreendedorismo:  

- Principais empreendedores dos anos 1960. 

f) Matemática:  

- Gráficos com dados sobre a população e a economia do Brasil e da cidade de SP, na década de 

1960.  

 g)  Arte: 
- Estudo da obra de Hélio Oiticica;   

- Releituras; 

- Movimento Pop Art; 

- Moda nos anos 60; 

- Coreografia da Festa Junina. 

h) Ciências:  

- Grandes descobertas da década de 1960. 

 

 Estratégias/procedimentos:  

- Atividades, em grupo e individuais, em sala de aula, no salão Plus e Laboratório de Informática; 

- Utilização dos livros didáticos como apoio; 

- Pesquisas em diferentes fontes; 

- Trabalho no laboratório de Informática: pesquisas e vídeos históricos; 

- Releitura do Cartaz da Campanha da Fraternidade;  

- Vídeos: Hino da CF 2019 - Vídeo da CNBB;  

- Entrevistas com ex-alunos; 

- Hino do Colégio Consolata; 

- Pesquisas em diferentes fontes; 

- Leitura de livros paradidáticos sobre o tema; 
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- Visita do autor Fernando Carraro para palestra/bate-papo sobre o livro Carta à prefeita e Quem 

Ama Partilha: Café Literário; 

- Estudo da vida e obra de Hélio Oiticica;   

- Desenvolvimento de coreografias típicas e/ou releituras em diferentes momentos do ano letivo; 

- Participação nas ações Missionárias, promovidas em parceria com a equipe de Pastoral do 
Colégio.  
 
 

 Avaliação: 

- Observação da postura do aluno durante as aulas, no desenvolvimento de cada uma das 

atividades; 

- Autoavaliação em todos os trabalhos;  

- Avaliações M1, M2 e Globais das disciplinas envolvidas de acordo com os planejamentos 

trimestrais à medida que os conteúdos forem desenvolvidos nos livros didáticos. 

 
 Duração e etapas do Projeto:  

- 1º trimestre: sensibilização e trabalhos em sala de aula e laboratórios de Ciências e Informática; 

Momento Cívico das turmas. Coreografia da Festa Junina; 

- Saída Cultural em Abril: *a decidir. 

 
- 2º trimestre: continuidade das atividades do 1º trimestre com: 

- Finalização dos Trabalhos para exposição no espaço Cultural;  

- Visita do autor Fernando Carraro.  

 
 Apresentação do PROJETO de 2019 no ESPAÇO CULTURAL, em setembro, para toda 

a Comunidade Educativa. 


