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Introdução

Olá! É com muito entusiasmo que 

chegamos no momento de organizar a 

mostra de tudo que fizemos ao longo 

deste ano.   

Na quarta e última etapa do projeto, 

vocês irão organizar o evento em que 

compartilharão com a escola e com a 

comunidade o resultado das atividades 

incríveis que foram realizadas ao longo 

do ano para o projeto “Esse rio é meu”. 

Além de compartilhar, o momento é 

propício para comprometer a todos com 

a continuidade e permanência das ações. 

Assim, é necessário pensar no evento 

como um momento que vai além 

da exposição e encará-lo como uma 

oportunidade para a comunidade 

construir uma ação transformadora e 

duradoura. Com essas possibilidades 

de pensar e agir vamos alcançando as 

mudanças desejadas.

No evento, estudantes de todos os turnos, 

professores, professoras, funcionários 

e a população em torno da escola – 

estarão juntos para conhecer, debater e 

tomar atitudes de modo a garantir que 

seja recuperada a vitalidade do rio e seu 

entorno. Isso contribui para mudar nosso 

lugar, nosso país e o mundo.

Desejamos um ótimo encontro! 

Para Iniciar  |  15 minutos

Vamos seguir nesse momento inicial 

procurando nos alinhar na mesma 

sintonia e conhecer as expectativas de 

quem está presente à reunião. 

Esta sensibilização no início da reunião 

estrutura o encontro entre as pessoas. 

É uma oportunidade de organizar o 

pensamento e direcionar a energia para 

a atividade.

• Lembrando de seus alunos e das 

atividades realizadas no Projeto 

esse rio é meu, conte brevemente 

a atividade que, na sua opinião, 

merece destaque. 

• Minha expectativa para o encontro 

de estudos que está começando 

agora é...
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Tempo de Construir  |  50 minutos

1ª atividade (10 minutos): Avaliar as 

atividades realizadas com os/as alunos/as

Que atividades avaliativas vocês realizaram 

com seus alunos durante o processo de 

construção do conhecimento a respeito 

do rio próximo da escola? E os resultados 

da produção desse bimestre, como vocês 

avaliaram com os/as alunos/as?

Sentados em círculo cada professor/a 

compartilha com o grupo suas respostas 

para completar a seguinte frase: Uma 

atividade avaliativa de processo que fiz 

com os/as alunos/as foi...

2ª atividade (40 minutos): Sistematizar as 

ações realizadas na Etapa 3 e trocar ideias 

sobre a mostra

Dividam esta atividade em dois 

momentos:

Momento 1 | Relatem as conquistas 

realizadas na Etapa 3:

• O que vocês conseguiram avançar em 

relação às ações de intervenção? Houve 

alguma nova conquista para compartilhar?

• Conseguiram desenvolver alguma das 

ações sugeridas no Encontro 3?

• O que está acontecendo com os outros 

anos? Houve troca de experiências e 

envolvimento de toda a escola?

Se acharem que é o caso, retomem e 

completem o quadro usado no encontro 

anterior para sistematizar as ações 

realizadas.  

Momento 2 | Troquem ideias sobre 

diferentes formatos que podem ser 

explorados na mostra. Com base nas 

experiências de cada um em outras 

mostras e considerando o que foi 

produzido e conquistado no projeto, 

como as informações podem ser 

passadas para o público de uma forma 

criativa e que chame atenção? Pensem 

também que esta é uma oportunidade de 

criar consciência ambiental e mobilizar o 

público presente na mostra para ações 

perenes em relação ao rio.
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Hora de Agir  |  50 minutos

Nesta seção, vocês irão planejar estratégias 

que estreitem os laços entre a escola e a 

comunidade a fim de convidar e integrar 

a ação da escola com outras pessoas e 

com outras organizações e agentes de 

mudanças. O evento é a culminância de 

um processo de trabalho que deve ter 

continuidade, assim a escola se abre e se 

conecta com a comunidade.

Planejamento e organização são a chave 

para elaborar um evento de sucesso. 

1. Trabalho dos/as estudantes: criar 

categorias para os trabalhos. Por exemplo: 

trabalhos que necessitam da apresentação 

dos/as estudantes, trabalhos que ficarão 

expostos em mural, trabalhos que são 

apresentações coletivas e precisam 

acontecer no palco ou pátio. 

2. Organização do espaço: adequar 

as atividades dos/as estudantes aos 

espaços disponíveis na escola. Se haverá 

apresentação de talentos, por exemplo, 

o pátio ou auditório da escola deve ser 

reservado. Salas de aula podem ser 

organizadas com apresentação de temas 

em comum. A biblioteca pode expor livros 

sobre o tema, os murais expor trabalhos.

A identificação dos espaços também 

é especialmente importante para que 

os convidados se movimentem com 

autonomia. 

3. Envolver a equipe escolar: uma boa 

estratégia para o sucesso do evento 

é envolver toda a equipe escolar. É 

importante que vocês combinem como 

envolver direção e coordenação no plano 

do evento. Se a coordenação ou a direção 

puderem participar das atividades desse 

roteiro já é meio caminho, especialmente 

para que se possa garantir uma data 

alinhada com o calendário escolar, caso 

não esteja lá. 

A direção contribui muito pois sabe 

como organizar possíveis demandas de 

trabalho com os demais funcionários e 

organizar os horários de cada profissional. 

A coordenação pode cuidar dos aspectos 

pedagógicos do evento como as 

exposições dos trabalhos das crianças 

e a organização das apresentações. É 

importante que todos tenham clareza 

do que será feito no evento e como deve 

desempenhar seu papel para que todos 

estejam seguros das suas atribuições.

A presença da equipe de direção ou 

coordenação é especialmente importante 

porque um evento como este pode 

necessitar de algum recurso para papel 

para impressão, tintas nos cartuchos, fita 

crepe, entre outros.

4. Comunicação interna e com a 

comunidade: A comunicação do evento 

precisa ser clara e acessível para todos. 

Neste aspecto é válido já ir avisando com 

antecedência a comunidade através de 

cartazes no portão, bilhetes ou lembretes 

no blog ou site da escola que podem 

ser elaborados pelos/as alunos/as. Uma 

sugestão é dividir as atividades por ano. 

Por exemplo: o 5º ano pode elaborar os 

cartazes a serem fixados na entrada e nos 

demais espaços coletivos da escola/o 6º 

ano fica responsável pela confecção dos 

convites que serão entregues às famílias 

e outros convidados/o 7º ano assume a 

divulgação em redes sociais, no site da 

escola ou prefeitura/etc.
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Organizem uma lista de convidados 

externos, lembrando das pessoas e de 

instituições que participam da comunidade 

como a associação de moradores, ONGs, 

entre outras organizações. A imprensa 

também é muito bem-vinda porque 

colabora na visibilidade do evento.

5. Parcerias com a comunidade local: 

pode ser interessante acrescentar na 

programação alguma atividade com 

apresentação pessoas talentosas da 

comunidade: cantores/as, coral, artistas 

circenses. A presença de artistas pode servir 

de chamariz para atrair público, além de 

uma excelente estratégia de mobilização 

que é a causa ambiental e cuidado com o 

rio que se pretende revitalizar.

Liste as pessoas que foram ouvidas 

em entrevistas durante o processo de 

intervenção e identifique quem poderia 

compartilhar seu conhecimento com a 

comunidade.

Outra ideia é verificar se há alguém que pode 

ser convidado para dar alguma palestra, 

conversar sobre o assunto seguindo um 

modelo de conferência ou mesa redonda. 

Em geral, a presença de especialistas em 

assuntos ambientais pode atrair a imprensa 

para divulgação da causa abraçada pela 

comunidade a partir da iniciativa da escola.

Ações voltadas à saúde, higiene e bem-

estar social também podem ser boas 

estratégias de mobilização.

Há pais e moradores da comunidade que 

podem colaborar com a montagem da 

mostra? Então conte com mais esse apoio e 

convide-os para colaborar nesse momento!

6. Materiais que viabilizam o evento: 

materiais essenciais para a realização do 

evento. 

Façam uma lista de tudo que será 

necessário providenciar desde os mais 

simples aos mais complexos como caixas 

de som, por exemplo.

7. Montagem do evento: quem organizará 

cada espaço do evento e quem mais 

precisa ser mobilizado para ajudar nisso.

8. Avaliação do evento: organizem 

um breve formulário para conhecer as 

opiniões das famílias e dos funcionários 

de modo que sirva para aprimoramento 

dessas atividades: organização do 

evento, qualidade das atividades, horário 

de funcionamento, comunicação e 

divulgação das atividades, dentre outros. 

A seguir sugere-se um quadro para ajudar 

na organização:

O QUE PRECISA 
SER FEITO 

QUEM VAI 
FAZER

COMO VAI 
FAZER

QUANDO VAI 
FAZER

LEMBRAR 
DE...
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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 7 e 8. 

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 7 e 8 

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 – Divulgação científica e Fake News: aprendendo 

a diferença e Importância e uso ético das TDICS

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 

Divulgação científica e Fake News: aprendendo a diferença e a outra 

sobre e Importância e uso ético das TDICS. 

Neste último momento da reunião, 

vamos fazer um levantamento das lições 

aprendidas ao longo dos encontros, 

pensar no que foi bom, o que não 

funcionou tão bem e ver se chegamos 

aos resultados que esperávamos. Para 

isso, cada professor pensa em 1 frase 

que seja representativa de seu processo 

de trabalho ao longo dos meses para 

compartilhar com o grupo.

Para finalizar desejamos que o evento seja 

um marco importante no abraço à causa 

das águas, tão essencial para a vida em 

nosso planeta. Ressignificar a experiência 

da aprendizagem escolar é mais do que 

saber onde o rio nasce, seu caminho e 

onde deságua. Trata-se de saber sua 

história, seu significado e os problemas 

que ele enfrenta. Todo o rio na realidade é 

uma história riquíssima, um tesouro onde 

está guardado o patrimônio imaterial da 

vida de um lugar – qualquer lugar.

“A educação com e através de causas 

presume romper o rigor das disciplinas 

em caixinhas separadas e por meio 

de metodologias interdisciplinares 

levar crianças e jovens a adquirirem 

os conteúdos curriculares, enquanto 

descobrem que também podem mudar o 

mundo.” Silvana Gontijo
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NA PLATAFORMA

Não deixem de compartilhar o resultado da mostra na plataforma http://multirio.rio.

rj.gov.br/esserioemeu/, preenchendo 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): 

Obrigada pela participação ativa e pela colaboração.

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

