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Ser Brasileiro é...

Projeto realizado pela professora Geisla Corrêa Schander,  professora de
História do III Ciclo diurno, junto à turma C14.

O trabalho teve como proposta pedagógica a discussão da identidade atual
dos brasileiros, a partir do olhar dos adolescentes: como eles enxergam a si
mesmos  num  país  em  processo  de  transformação  e  com  um  excesso  de
informações  globalizadas.  Para  tanto,  foram  trabalhados  conceitos  como
cidadania, identidade, cultura e Pátria.

O projeto foi desenvolvido entre agosto e setembro de 2014.

Os conhecimentos desenvolvidos durante a realização do trabalho foram: 

- História da Independência do Brasil 
- Movimentos Sociais no Brasil Atual
- O jovem e as Mídias - a linguagem pós-internet.

Os  alunos,  depois  de  trabalharem  com  os  temas  propostos,  foram
desafiados a traduzir, em linguagem "virtual", o que é ser brasileiro. 

A  turma decidiu  fazer  cartazes  com dizeres  significativos  e  “sessões  de
fotos”  para  registrar  seus  sentimentos  em  “ser  brasileiro”  e  montou  um
roteiro, junto à sua professora, para apresentar os resultados. Escolheu fazer
uma apresentação digital, usando o editor de vídeo Movie Maker.

A  realização  da  apresentação digital  foi  feita  por  um grupo de  alunos:
Guilherme e Gustavo da Conceição, Jaderson de Freitas, Matheus da Silva e
sua professora, Geisla C. Schander.

No transcorrer do processo, com  a parceria pedagógica da professora Ana
Lúcia Pompermayer e do aluno monitor voluntário Luis Felipe Leal, os alunos
citados  frequentaram,  por  um  período  de  4  horas,  em  turno  inverso,  o
Laboratório de Informática, quando a apresentação foi ainda mais elaborada,
até chegar no formato final, a partir do roteiro já decidido pela turma e sua
professora de História. 

Para a elaboração do trabalho, utilizou-se uma máquina fotográfica digital 



simples, cartazes desenhados, a bandeira, a internet para pesquisas, edição de
imagens e textos através do editor de vídeo Movie Maker.

 
Alunos da turma C14 que participaram do Projeto:

Andrielle Oliveira da Silva - 15
Anna Thereza Vargas Graciliano - 13
Beatriz Raquel dos Santos Tavares - 16
Bruno Fernando de Vargas Vidal - 14
Debora Souza Lussana - 12
Evellin Cristhine Souza de Moura - 12
Gabriel Antunes Bicca - 13
Gabriela Girelli dos Santos - 12
Gabriele Caetano Nunes - 14
Guilherme da Conceição - 13
Gustavo da Conceição - 13
Israel Antônio Santos Santos - 13
Jaderson Airton Oliveira de Freitas - 14
Joshua dos Santos Strauss - 14
Kamila Reze Lucas - 13
Ketlin Thalia Brum Cavalheiro - 13
Matheus da Silva - 13
Paola Francine Pereira Machado - 15
Rafaela Brasilia Nolasco - 13
Stefanie Alves Vilanova – 14
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Luis Felipe Souza Leal - 16


