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PROJETO

ITAQUI TEM SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA
A proposta deste projeto é pautada na importância da convivência solidária. Os
estudos de filosofia e sociologia apontam existir em nossa sociedade uma tendência
muito forte do individualismo, essa competição marcada pela luta de classes, reforça as
desigualdades, fomentando injustiças levando a uma verdadeira segregação.
Acredita-se que há uma diminuição deste sentimento quando salientam no
âmbito escolar valores em sua formação para viver de forma democrática.
É neste sentido que surge a necessidade de trabalhar a solidariedade na escola e
sala de aula, sendo a escola um espaço importante de construção da democracia, onde se
devem orientar alunos a discernirem direitos e deveres, vivenciando os princípios
democráticos.
Dessa forma pensou-se nesse projeto como meio de praticar a solidariedade
humana, levando os alunos, professores, pais e comunidade escolar a se sensibilizar
com as condições do próximo.
O tema é bastante pertinente e na apostila da disciplina de filosofia da 2ª série do
ensino médio (volume 2) na situação de aprendizagem “O envelhecimento na sociedade
contemporânea” o que embasa o projeto e auxilia no seu desenvolvimento.
OBJETIVOS:
Conscientizar os jovens da necessidade do cuidado com o outro e a importância de
se construir um mundo mais justo e fraterno.

PROCEDIMENTOS:
1º PASSO: Realiza-se uma leitura compartilhada com os alunos nas aulas de
filosofia do Estatuto do Idoso pág. 6, 7 e 8 do caderno do aluno, em seguida é lido
também o Texto 2 – Envelhecer com dignidade e texto 3 – Perfil da população idosa
no Brasil pag. 8 e 9 do caderno do aluno, filosofia, volume 2.
2º PASSO: Realiza-se um debate sobre o tema.
3º PASSO: Organiza-se uma visita ao Lar da Terceira Idade Padre Longino em Mogi
Guaçu.

4º PASSO: Após a visita é realizado com os alunos uma reflexão sobre a visita e o
aprendizado que obtiveram.

AVALIAÇÃO: A avaliação é contínua durante todas as etapas do projeto.

FOTOS DA VISITA REALIZADA DIA 12/08/2016

Responsáveis pelo projeto: Professor Coordenador Adriana Trevisan do Prado e
professora Sueli Rotta Espogino.

