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Introdução

Sejam bem-vindos ao segundo 
encontro do projeto “Esse rio é 
meu”, que tem o objetivo de iniciar o 
planejamento de ações de intervenção 
no rio mais próximo à escola. Se tudo 

correu como o planejado, neste encontro 

vocês já:

• Realizaram a visita ao rio

• Fizeram o diagnóstico

• Compartilharam o resultado na plataforma

Hoje estamos começando a segunda 

etapa do projeto: elaborar e implementar 

o plano de ação de intervenção no rio. 

Vamos refletir sobre oportunidades para 

que crianças e adolescentes aprendam 

fazendo e sejam protagonistas do 

processo de revitalização de seu rio. Nesse 

planejamento, a relação das atividades 

com os assuntos previstos para o ano 

letivo deve ser destacada e fortalecida.

Assim como no primeiro encontro, 

sugerimos que vocês acessem agora 

a plataforma e assistam, juntos, ao 

vídeo que preparamos especialmente 

para explicar os objetivos deste 

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

esserioemeu/ (cliquem em Projeto – 

Etapas – Planejamento). 

É importante reforçar que este material 

foi produzido para orientar suas atividades 

ao longo do projeto e pretende colaborar 

no seu fazer pedagógico. 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  |  20 minutos

É frequente chegar a uma reunião com 

muitas coisas na cabeça, pensando nas 

atividades que estão pendentes ou em 

compromissos que estão por vir. Nesse 

momento de sensibilização vamos cuidar 

do alinhamento do grupo de modo que 

todos se direcionem para o mesmo 

foco e tenham uma atenção plena uns 

aos outros tendo como referência duas 

perguntas que cada um deve responder:

• Se você pudesse adquirir uma nova 

  habilidade em um instante, qual seria 

  e por quê?

• 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  |  50 minutos

1ª atividade | Avaliar as atividades 

realizadas com os/as alunos/as 

(15  minutos)

Nesse momento de estudos vamos 

avaliar coletivamente e na troca em 

grupo as experiências que vocês tiveram 

com seus alunos na Etapa 1: sentados em 

círculo cada professor/a escolhe um/a 

colega para comentar suas respostas 

para as seguintes perguntas:

1. O ponto alto das atividades com meus 

alunos foi...

2. O momento em que esbarramos em 

alguma dificuldade foi...

Quem comentar deverá dar sua opinião 

e/ou contribuir com ideias e sugestões 

para as respostas do colega. Caso 

prefiram, a pessoa para comentar pode 

ser o/a professor/a que estiver sentado 

ao seu lado. 

Procurem anotar os comentários porque 

podem ser úteis para o planejamento 

desta fase.

2ª atividade | Vídeo seguido de debate 

(35 minutos)

Acessem o link abaixo para assistir 

ao vídeo da web série “Mares limpos” 

(duração: 13 min e 35 seg).

Mares Limpos é um projeto da ONU Meio 

Ambiente que chegou no Brasil em 2017 

com objetivo de reduzir os impactos dos 

plásticos descartados nos oceanos. Com 

duração de cinco anos, o projeto quer 

contribuir para um cenário diferente da 

estimativa de que em 30 anos vamos ter 

mais plástico do que peixes nos oceanos. 
A campanha quer influenciar a agenda 
global sobre o assunto, mobilizar governos, 

ativistas, empresas e a sociedade civil 

para conscientizar sobre a necessidade de 

reduzir os plásticos descartáveis e banir 

as microesferas em produtos de higiene 

e cosméticos. O projeto também apoia o 

Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar 

do Ministério do Meio Ambiente. 

Depois do vídeo vamos debater em torno 

de perguntas importantes. Habilitem no 

YouTube as legendas do vídeo pois há 

trechos de entrevistas que não estão em 

português: https://www.youtube.com/

watch?v=S-nWpZgUNTc

Fontes

•https://www.menos1lixo.com.br/

mares-limpos

• h t t p s : // n a c o e s u n i d a s . o r g /

lancamento-nacional-da-campanha-

m a r e s - l i m p o s - e - d e s t a q u e - d a -

semana-mundial-do-meio-ambiente/

Depois do vídeo é o momento de debater 

e trocar ideias coletivamente. Sugerimos 

algumas provocações a seguir, mas o 

grupo pode debater outras questões que 

tenham sido mobilizadas pelo vídeo.

• Para o grupo, qual seria um fator de 

motivação para conseguir a adesão da 

comunidade escolar ao projeto?

• Como engajar as pessoas a fazerem 

parte da mudança que elas querem ver 

no mundo?

• Troquem experiências sobre vivências 

em projetos transformadores.

• Vocês acreditam no poder da escola 

em motivar as pessoas para agirem 

coletivamente em prol de uma causa?

https://www.menos1lixo.com.br/mares-limpos
https://www.menos1lixo.com.br/mares-limpos
https://nacoesunidas.org/lancamento-nacional-da-campanha-mares-limpos-e-destaque-da-semana-mundial-do-meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/lancamento-nacional-da-campanha-mares-limpos-e-destaque-da-semana-mundial-do-meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/lancamento-nacional-da-campanha-mares-limpos-e-destaque-da-semana-mundial-do-meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/lancamento-nacional-da-campanha-mares-limpos-e-destaque-da-semana-mundial-do-meio-ambiente/
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Hora de Agir  |  45 minutos

O vídeo que vimos na seção anterior 

falou sobre o poder do indivíduo 

que, motivado pelo amor, é capaz de 

transformar a sua realidade. Em cada 

caso mostrado, diferentes estratégias 

foram usadas: mobilização boca a boca, 

acionamento de instituições e seções 

do poder público, mutirões, programas 

educativos, divulgação na imprensa etc. 

Tendo em mente essas possibilidades, 

vamos partir para o planejamento 

da sequência de atividades que será 

realizada ao longo do 2º bimestre. Nesta 

seção, vocês irão elaborar o plano de 

ação para intervenção no rio. Para isso, 

considerem dois pontos importantes:

• Troquem informações sobre os 

planejamentos de cada turma 

para, desse modo, garantir a 

complementaridade das atividades, 

identificar a chance de praticar a 

interdisciplinaridade e a integração 

entre as turmas. 

• Tenham em mente que todo o processo 

de trabalho será socializado e deverá 

culminar em uma mostra para a 

comunidade das atividades realizadas 

pela escola no fim do ano. Planejar a 

melhor forma de expressar para todos/

as o que viram no decorrer do estudo 

é essencial para expressar a riqueza de 

habilidades envolvidas no processo.

1ª atividade (20 minutos) | Façam uma 

rodada em que cada professor/a opina 

sobre como cada área norteadora do 

conhecimento e cada disciplina podem 

efetivamente colaborar no planejamento 

desse projeto de intervenção no rio. 

Ouçam os colegas com uma escuta 

atenta para que seja possível dar mais 

vitalidade e significado ao planejamento 

que vocês irão elaborar a seguir.  

Para embasarem a opinião de vocês, 

sugerimos que usem o Quadro orientador 

do planejamento de atividades do 

projeto relacionadas com a Base Nacional 

Comum Curricular e identifiquem aquelas 

que fazem sentido para o planejamento 

de seu ano.

2ª atividade (30 minutos) | Momento 

para planejar a sequência de atividades. 

Selecionem um contexto significativo 

a ser problematizado com base no 

Diagnóstico realizado na Etapa 1. 

Sugere-se que o contexto escolhido 

seja relacionado a um desses subtemas: 

Poluição, História e Pertencimento, 

Enchentes e Desabamentos.

Para pensar as ações de intervenção, 

vale a pena conferir as propostas do 

Quadro orientador do planejamento de 

atividades do projeto relacionadas com a 

Base Nacional Comum Curricular. Vocês 

encontrarão sugestões inspiradoras. 
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A seguir, destacamos elementos importantes para o planejamento dessas ações.

Para iniciá-lo, elaborem a pergunta problematizadora central do plano de 

ação, considerando o diagnóstico realizado na Etapa 1. Por exemplo: na etapa 

1 vocês perceberam que moradores mais velhos são mais conscientes sobre a 

necessidade de limpeza do rio, pois já viram o rio, que hoje é poluído, limpo e 

próprio para banho. A pergunta problematizadora poderia ser: De que forma o 

resgate da história do rio pode mobilizar a comunidade do entorno a atuar em 

sua preservação?

É essencial que o planejamento mostre quem, onde, quando e como as 

atividades serão realizadas e o porquê, de forma que não se perca o foco do 

projeto e, especialmente, o alcance das aprendizagens esperadas.

Verifiquem se haverá integração com outra turma. Em um mesmo ano, cada 

turma pode ter um tipo de ação diferente e complementar. Por exemplo: o ano 

quer abordar relatos de moradores com a memória do rio e sua importância 

para a comunidade. Nesse caso, uma turma pode se ocupar de fotografar as 

pessoas envolvidas e legendá-las enquanto outra turma fica responsável pela 

elaboração do texto escrito, organizando os relatos dos moradores. 

Proponham o tempo de duração para cada atividade, porém observem que 

na prática, a duração dos projetos nos diferentes anos da escola poderá ser 

diferenciada entre eles, envolvendo diferentes períodos de tempo de acordo 

com o trabalho previsto no planejamento.

Apresentem o uso de fontes de informação em diferentes formas e suportes, 

incluindo os digitais e tecnologias assistivas para favorecer a inclusão.

Procurem propor o registro do projeto usando diferentes recursos técnicos e 

diferentes linguagens. 

Lembrem-se de planejar os momentos de avaliação no processo das 

atividades, não deixando para avaliar somente no final de tudo. Pensem em 

atividades com produtos intermediários e na autoavaliação de conhecimento, 

mas também em habilidades sociais e emocionais. É importante identificar e 

definir os indicadores para a avaliação da aprendizagem.

Procurem a integração com toda a escola, procurando saber o que os outros 

anos estão planejando e se é possível planejar atividades integradoras. 
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Momento de Avaliar  |  10 minutos

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?

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 3 e 4. 

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 – Assoreamento & enchentes e Poluição da água 

dos rios

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 ASSOREAMENTO E 

ENCHENTES e a outra sobre POLUIÇÃO DA ÁGUA DOS RIOS.
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NA PLATAFORMA

Assim como na Etapa 1, vocês também devem acessar 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 terceiro encontro!

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

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

