PROJETO – 3° BIMESTRE/2017
O termo cidadania refere-se à prática de direitos e deveres exercidos pelos cidadãos que compõem a sociedade. No
entanto, ser cidadão é, antes de tudo, participar do andamento e desenvolvimento social em todas as suas esferas:
político, social e humano.
O conjunto de valores e ética social também é fundamental para uma sociedade justa e igualitária, o que é construído a
partir da infância em suas relações familiares. Ao conviver em sociedade, o indivíduo deve prezar sempre o bem social,
sendo assim, regras de convivência são de suma importância para o bom funcionamento da coletividade.
Atualmente, é evidente que muitos valores essenciais ao corpo coletivo estão deturpados, levando à uma sociedade
fragilizada e carente de ações que favoreçam o bem de toda a população.
Buscando a reflexão sobre as atuais condições sociais em que vivemos, o Colégio PLANTE desenvolverá o projeto
“Cidadaneando: no compasso da política”, oferecendo diversas atividades em que os alunos poderão vivencias situações
em que o exercício de sua cidadania é fundamental, além de, a partir de atividades práticas, entender o quanto certas
noções básicas de convivência são importantes ao bem comum.
Dessa forma, atente-se ao nosso planejamento e às atividades que deverão ser realizadas pelos nossos alunos:
1. PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS OFERECIDAS PELO COLÉGIO





Palestra da marinha do brasil (ingresso na carreira militar e concurso de redação) – fund ii e ensino médio
Palestra “ofensas e difamações de pessoas através das redes sociais” – fund ii e ensino médio
Palestra “função da câmara frente ao governo municipal” – ensino médio
Vivências “nossa identidade – respeito às diferenças e formação de valores” – ensino fundamental

2. GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA
Divisão dos alunos do fund ii e ensino médio em 4 equipes, sendo que cada uma deverá realizar as seguintes atividades:






Os alunos deverão criar uma coreografia a partir de uma música “cidadã” que será determinada pela coordenação
Campanha solidária – “meias que viram cobertor” – os alunos deverão fazer arrecadação de meias velhas, as quais
serão doadas para a organização puket/ meias do bem, que serão transformadas em cobertor destinadas à
doação à pessoas carentes.
Quiz – toda equipe deverá destinar dois alunos do ensino médio para responder um quiz sobre a história do brasil
Artes plásticas – as equipes deverão apresentar uma pintura em tela tamanho
utilizando aquarela a partir
do tema “brasil, mostra a sua cara”.

3. CULMINÂNCIA
No dia 11 de setembro, realizaremos a culminância do nosso projeto, em que os alunos apresentarão seus trabalhos e
participarão de uma gincana esportiva em nosso colégio. As atividades serão:




Abertura da culminância com coreografias;
Apresentação das artes plásticas e quiz;
Gincana esportiva – jogos cooperativos com foco no desenvolvimento de regras, respeito e valores.

Na certeza de contribuir para a formação da cidadania de nossos alunos,
Atenciosamente,

Coordenação.

