
1 
 

 
 

  

Projeto Jovem Allamaniano 2022 
COLÉGIO CONSOLATA: 

 
EDUCA COM AMOR, SEMEIA IDEIAS, VIVENCIA VALORES E CONCRETIZA SONHOS! 

 

Subtema: Equação e Educação. 
 
Ano/Sala: 8° ano B. 

Educadora: Genusa Sato. 
 

Justificativa: A importância da educação para a inclusão social aborda questões como o 
equilíbrio em relação às diferenças sociais e para uma participação igualitária dos cidadãos.  

Muitas são as diferenças sociais, mas com respeito e vontade política o Brasil pode equacionar 
este problema desde que torne a educação uma prioridade. 
 
A vantagem que muitas vezes se esquece diante desse tipo de desafio é a oportunidade de 
crescimento pessoal para toda sociedade, pois quanto mais igualitária a educação melhor a 
sociedade. 
 
Objetivos: Tendo como princípio a formação humana e cristã dos alunos (A Campanha da 
Fraternidade convida, por meio de seu texto-base de 2022: “Fraternidade e Educação”), o projeto 
do 8º ano B promove a reflexão entre estudantes, educadores e famílias sobre a importância da 
Educação, por meio de experiências e vivências integradoras.  
Propostas: projeto maker, pesquisas, problematizações, discussões e reflexões, visando um 
trabalho de conscientização, as turmas irão discutir o conceito de educação inclusiva, conhecer 
a importância do saber a fim de propor novas práticas para o nosso convívio enquanto 
comunidade educativa, família e sociedade.  
 
Conteúdos trabalhados: 

 
Os alunos farão em grupos a construção manual de uma balança de dois pratos que simboliza a 
equação em Matemática e a necessidade de igualar o direito à educação em nossa sociedade. 

Estratégias, procedimentos, duração e etapas do projeto: 
 

- Março: Apresentação do projeto às turmas.  
- Abril: Realização de pesquisas referentes ao tema.  
- Maio: Apresentação de trabalhos escritos sobre o tema em estudo e trabalho manual. 
- Junho: Como será nosso stand? Estruturando nossa exposição.  
- Agosto: Saída cultural; preparação da exposição. 
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- Setembro: Ensaios.  
- Outubro: Apresentação. 

 
* Expor as pesquisas e informações colhidas ao longo do projeto a fim de promover a 
conscientização de alunos, pais e comunidade quanto à importância da inclusão em nossas 
relações interpessoais e com o meio em que vivemos.  

. 
Materiais necessários: Tecidos coloridos, alfinetes, mesas, tomadas, color sets coloridos, 
barbante e cola quente.  

 
Avaliação:  
- Participação durante as aulas destinadas ao projeto; 
- Desempenho nas pesquisas, trabalhos escritos e atividades propostas; 
- Envolvimento e interesse diante de tudo que esteja relacionado ao projeto; 
- Espírito de cooperação e trabalho em equipe; 
- Desempenho durante a apresentação final do projeto. 
 
Anexos:  
 
 

 
 

 
 

 

    


