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“Respeito e Valorização aos Idosos!”

Professora Maria Bernardete Chaves 

Identificação da turma:  Alunos do  Projeto de Educação Ambiental (II e  III Ciclos) 

Alunos envolvidos:  Alexsandra da Rosa Rodrigues  (11 anos),  Ana Clara Ferreira  (10
anos), Christine F. L. Kervalt  (13 anos), Fernanda da Silva Pereira (11 anos), Gabriel
Pereira Reginatto (12 anos), Jean Damião N. da Silva (11 anos), Jéssica Aparecida N.
da Silva  (11 anos), Kellyane V.  de Magalhães  (14 anos), Kevin Moralles Nunes  (11
anos), Luiz  Carlos  V.  da  Rocha  (10 anos), Maria  Eduarda  P.  Rodrigues  (12  anos),
Tatiele Geraldo Leite (15 anos).

Proposta pedagógica orientadora da produção:
Período de desenvolvimento da atividade: junho a outubro de 2014

Objetivos: Desenvolver um projeto sobre um tema de interesse dos alunos, utilizando
recursos audiovisuais (fotografia, filmagem e música) para registro do processo e
divulgação do trabalho.

Habilidades  desenvolvidas  com  a  atividade  proposta:  leitura,  escrita,  pesquisa,
entrevista,  observação,  planejamento,  organização  do  espaço,  criatividade,
concentração, trabalho coletivo, expressão oral e visual.

Características  cognitivas  exigidas  dos  alunos  para  a  realização  da  atividade:  ler,
escrever, observar, planejar, criar, debater, organizar, trabalhar em equipe.

Conteúdo: Resgate de brincadeiras e brinquedos da infância de diferentes gerações,
os direitos dos idosos.

Desenvolvimento da atividade: o projeto foi desenvolvido em sala de aula. 

Recursos de apoio: câmera fotográfica, aparelho de som, computador.

Estratégias  de  acompanhamento:  discussões  e  análise  do  processo  de
desenvolvimento do projeto, com intervenções durante os registros e as gravações.

Considerações sobre a proposta:  Os alunos tiveram a oportunidade de realizar  um
trabalho onde eles  eram autores  e  atores.  Com isto,  as aulas  se  tornaram mais
dinâmicas,  tratando  de  um  assunto  escolhido  por  eles.  Todos  os  envolvidos
construíram muitas aprendizagens!
            A “visita” do grupo de idosos que formam o “Coral do Asilo Padre Cacique”
foi riquíssima. 
           Os registros de todos os momentos envolveram várias habilidades, visando
ao vídeo que deveria ser  montado. Foi  uma experiência que exigiu o esforço de
todos nós. Temos ainda muito a aprender...
           Agradecemos esta oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho!
           


