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Introdução

Olá! Sejam bem-vindos ao encontro da 

terceira etapa do nosso projeto. 

Esperamos que neste momento vocês já 

tenham:

• Realizado o diagnóstico do rio (Etapa 1).

• Definido a participação das áreas de 

conhecimento no projeto, formulado 

uma questão problematizadora e 

desenvolvido atividades com os alunos 

a partir dela (Etapa 2).

Hoje vocês irão avaliar as ações de 

intervenção que já foram realizadas na 

Etapa 2 e entender como elas podem 

ganhar ainda mais força e visibilidade.  

Confiram as orientações completas 

para este encontro, acessando agora a 

plataforma e assistindo, juntos, ao vídeo 

que explica os objetivos dele: http://

multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/ 

(cliquem em Projeto – Etapas – Ação). 

É importante lembrar que este material é 

orientador de atividades e não representa 

o seu planejamento, que precisará se 

alinhar com o planejamento curricular. 

Cada roteiro tem atividades previstas 

para 2 horas de duração e está organizado 

em seções com tempos de duração para 

cada uma delas.

Tenham um ótimo encontro!

Para Iniciar  |  15 minutos

Algo tão simples como fazer uma 

pergunta no início de uma reunião ou 

antes de uma nova atividade pode 

colaborar para aproximar as pessoas e 

aumentar a receptividade para o assunto 

que será tratado. A ideia nesse momento 

de sensibilização pode ser, também, 

“quebrar o gelo” e aproximar os/as 

professores/as. As perguntas para iniciar 

o encontro de hoje são:

• Pensando na sua semana de 

trabalho ou na vida pessoal, qual foi 

o fato mais vibrante e positivo dessa 

semana?

• Minha expectativa para o encontro 

de estudos que está começando 

agora é...

http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/
http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/
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Tempo de Construir  |  35 minutos

1ª atividade: avaliar as atividades realizadas 

com os/as alunos/as (10 minutos)

Vamos avaliar coletivamente e na troca 

entre vocês, as atividades realizadas com 

os alunos ao longo da Etapa 2. Sentados 

em círculo cada professor/a compartilha 

com o grupo suas respostas para as 

seguintes perguntas:

1. O ponto alto das atividades com meus 

alunos até aqui foi...

2. Penso que ficou faltando informações 

e materiais sobre...

2ª atividade: sistematizar as ações realizadas 

(25 minutos)

Para que vocês consigam visualizar o que 

já foi feito até aqui, propomos que o grupo 

sistematize as ações realizadas nas Etapas 

1 e 2. Essa atividade irá contribuir para 

organizar a mostra da escola, que deverá 

ser feita envolvendo toda a comunidade e 

será assunto do 4º encontro.

Sugerimos o quadro a seguir, mas fiquem à 

vontade para fazer a sistematização como 

acharem melhor. Aproveitem o momento 

também para fazer o levantamento 

dos registros (fotos, entrevistas, vídeos, 

pesquisas etc.) feitos até aqui.

ANO ENVOLVIDO NA ATIVIDADE 8º ano

ASSINALE OS SUBTEMAS 

ENVOLVIDOS

Poluição

História e Pertencimento

Enchentes e Desabamentos

O QUE IDENTIFICAMOS NA FASE 

DE DIAGNÓSTICO

Vimos que o rio está muito sujo de lixo 

doméstico, as pessoas jogam um pouco de 

tudo dentro dele. Observamos também que 

quase não há vegetação em suas margens.

NOSSA PERGUNTA 

PROBLEMATIZADORA FOI

Como conscientizar e mobilizar os 

moradores do entorno do rio para 

contribuírem com a recuperação e 

preservação do rio?

CONTRIBUIÇÃO DAS 

DISCIPLINAS DE ACORDO COM 

O PLANEJAMENTO CURRICULAR 

(BNCC)

Geografia: Pontos de referência/Condições de 

vida nos lugares de vivência

História: As diferentes formas de organização 

da família e da comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de amizade
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Hora de Agir  |  60 minutos

Nesta seção, vocês irão pensar em ações 

que deem continuidade e fortaleçam as 

ações da Etapa 2. Discutam: as ações 

que foram pensadas (e, esperamos, 

implementadas) contribuíram para uma 

intervenção positiva no rio? O que mais 

pode ser feito para que a escola alcance 

resultados positivos tanto para o rio 

quanto para os alunos e a comunidade do 

entorno? É possível ir além? 

NOSSA AÇÃO

Nos comprometemos a colaborar na 

revitalização do rio a partir da sua limpeza 

e do plantio de árvores em seu entorno, 

envolvendo a comunidade.

O QUE

Organizar um dia de mutirão de limpeza do rio 

e plantio de mudas de árvores no seu entorno.

Em parceria com a Associação de Moradores, 

vamos conscientizar os moradores para que 

não joguem o lixo no rio.

COMO

Elaboramos um folder com orientações para 

o descarte correto do lixo que será impresso e 

distribuído pela Associação de moradores.

Escrevemos uma carta para a empresa de 

limpeza urbana solicitando o recolhimento do 

lixo que será retirado do rio no dia do mutirão 

com a comunidade.

Visitamos o Jardim Botânico e conseguimos 

a doação de árvores adequadas à região que 

serão plantadas no dia do mutirão de limpeza.

ONDE Na área do rio que fica próxima à escola

QUANDO
Ao longo do 3º bimestre. O dia do mutirão 

aconteceu no sábado, ao final do 3º bimestre.

Nós acreditamos que sim! Com o material 

coletado até agora, como ultrapassar 

os muros da escola e chegar em outros 

cenários sociais? Que tipo de ação pode 

ser feita para mobilizar o poder público 

e representações comunitárias como 

Associação de Moradores ou outras da 

sociedade civil? É possível disseminar 

as ações do projeto através da redação 

de cartas para colunistas de jornais, 
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do contato com redes de televisão ou 

ainda em meios de comunicação da 

comunidade? É possível dar visibilidade 

através das redes sociais ou mesmo no 

site da prefeitura?

Identifiquem nas sugestões a seguir o que 

é factível, considerando o planejamento 

curricular de vocês: 

• Acionar o poder público para divulgar o 

que é preciso fazer em relação ao rio e 

pressionar a ação das secretarias;

• Participar de ações de ONGs ligadas 

à conservação de rios para divulgar e 

fortalecer movimentos comunitários;

• Contatar a imprensa de rádio, escrita 

ou televisiva para dar visibilidade às 

propostas de intervenção da escola;

• Criar blog e divulgar as demandas e ações 

de vocês em redes sociais, por meio de 

textos, fotos, filmes, entrevistas, entre 

outros.

• Elaborar material informativo, cartilha 

ou folder para a comunidade a fim de 

orientar quanto ao descarte de resíduos; 

• Organizar feiras com estandes para 

apresentação de experimentos 

realizados e das representações 

(maquetes, modelos, cartazes e outras); 

• Organizar oficinas simples a serem 

ministradas pelos alunos que mostrem, 

por exemplo, a potabilidade da água 

recolhida no rio, as doenças associadas 

e como evitá-las;

• Organizar exposição de fotos ou vídeos 

sobre o projeto para a comunidade;

• Organizar, como um programa de TV, 

vários quadros apresentados pelos 

alunos com os achados de sua pesquisa: 

entrevistas, reportagens, danças e/ou 

músicas, entre outros.

• Lançar jornal periódico sobre questões 

de interesse comunitário; 

• Divulgar medidas implementadas pelas 

autoridades após ações do projeto; 

• Organizar e realizar atos simbólicos como 

Gincana, Abraço ao Rio, ou Corrente 

de Amigos da Água ou similares para a 

mobilização da comunidade e da mídia; 

• Promover rodas de conversas e contação 

de histórias.

Sugerimos também que vocês busquem a 

integração com toda a escola, procurando 

saber o que os outros anos estão realizando 

para que vocês juntem forças. 

Lembrem de planejar os momentos de 

avaliação no processo das atividades, 

não deixando para avaliar somente no 

final de tudo. Pensem em atividades 

de autoavaliação de conhecimento e 

de habilidades sociais e emocionais, 

identificando os indicadores para a 

avaliação da aprendizagem.
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Momento de Avaliar  |  10 minutos

ENQUANTO ISSO, NA SALA DE AULA...

Uma das maiores preocupações deste projeto é que ele seja articulado com os 

conteúdos curriculares, por isso elaboramos recursos que podem apoiar o trabalho 

em sala de aula, considerando as peculiaridades de cada segmento. Confiram e façam 

o download na plataforma!  

EI: HQs EI 5 e 6. 

Que tal um pouco de fantasia para abordar os temas relacionados ao 

projeto de forma mais lúdica? Os professores da Educação Infantil contam 

com as aventuras da Turma do Planeta para isso! 

EF I: HQs EFI 5 e 6 

Aventuras dessa turma um pouco mais elaboradas poderão render bons 

debates e atividades para professores e alunos do primeiro ao quinto ano 

do EF.  

EF II: Fichas Desafio – Pertencimento e Preservar ou Conservar

Professores deste segmento podem contar com as Fichas Desafio para 

conectar o projeto ao currículo escolar. Elas trazem sugestões de atividades 

por ano, a partir de um tema único relacionado à fase do projeto. São duas 

fichas para este encontro: uma delas é sobre PERTENCIMENTO e a outra 

sobre PRESERVAR OU CONSERVAR.

Este é o momento final do encontro de 

estudos e planejamento. Vamos fazer 

um levantamento das lições aprendidas, 

pensar no que foi bom, o que não 

funcionou tão bem e ver se chegamos 

aos resultados que esperávamos. Para 

isso, cada professor pensa e depois, 

compartilha com o grupo completando 

as frases “Que bom que.../Que pena 

que.../Que tal se...” 

Veja o exemplo abaixo:

• Que bom que conseguimos começar  
   e terminar no horário!

• Que pena que nem todos os professores  
   puderam participar desse encontro.

• Que tal propor um novo horário e tentar  
   conseguir a presença de todos?
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NA PLATAFORMA

Já sabem, né?  Acessem a plataforma http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/ para 

preencherem o formulário desta etapa.  

O formulário tem os mesmos campos:

Nome da escola:

Nome do rio: 

Ano escolar: 

Etapa do projeto:

Descobertas mais valiosas nessa etapa:

Principais atividades realizadas com os estudantes: 

Link do drive para fotos (até 5): 

Preencham o formulário antes do quarto encontro!

Obrigada pela participação ativa e pela colaboração.
Até o próximo encontro!

http://multirio.rio.rj.gov.br/esserioemeu/

