1. APRESENTAÇÃO

A Secretária da Educação apresenta o Projeto Mobiliza RN, que tem por objetivo:
realizar ações por meio de temáticas que abordam: Meio Ambiente; Alimentação; Deficiência
intelectual e múltipla; Idoso e Consciência Negra. As ações visam discutir as temáticas
articuladas ao conteúdo nas diversas áreas do conhecimento. Temas estes que estão sendo
vividos pela sociedade em seu cotidiano e necessitam ser abordados em sua importância de
conscientização humana.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto Mobiliza RN, em suas ações norteará temáticas que são essenciais para a
sociedade. Temas que obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade
contemporânea, como um eixo unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas,
devendo ser trabalhado de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado
das aulas. O que importa é que os alunos possam construir significados e conferir sentido
àquilo que aprendem, além do objetivo de contemplar algumas das metas do Plano Municipal
de Educação, como a Meta 2 – universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a
população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME em sua estratégia 2.7 que
ressalta: Disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequações do calendário escolar de acordo com a realidade local, a
identidade cultural e as condições climáticas da região.
As ações do projeto Mobiliza Rio Negrinho retratam temas que envolvem um aprender
sobre a realidade, na realidade e da realidade, preocupando-se também em inferir na
realidade para transformá-la. O papel da escola no projeto visa facilitar, fomentar e integrar

ações de modo contextualizado, para que a educação constitua o meio de transformação
social. O Projeto Mobiliza RN conta com 5 ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo
de 2018. São elas: Você tem fome de que? ; Gincana Meio Ambiente; Semana da pessoa
com deficiência intelectual e múltipla; Idoso; Consciência Negra. Os temas fazem parte de
atividades diárias em sala de aula, ações que visam agregar discussões, abrangendo temas
sociais, de maneira a significar os conhecimentos socialmente acumulados pela humanidade.
Diante do exposto, o desenvolvimento das ações, oportunizarão que escola,
professores, pais e alunos efetivem o conhecimento trabalhado em seu dia-a-dia e façam de
seu mundo um mundo melhor.

3. AÇÕES

3.1 Você tem fome de quê?
Essa ação prevenirá que a obesidade infantil, a qual foi diagnosticada e acompanhado
o estado nutricional dos estudantes pelas nutricionistas do nosso município no ano de 2017,
conforme resolução FNDE 26, 17/06/2013, que ressalta as competências do nutricionista
lotado no setor de alimentação escolar. Destacando os alimentos que ingerimos tanto fora
quanto dentro da escola, pois segundo a lei n. 11.947, de 16/06/2009 entende-se por
alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua
origem, durante o período letivo.
Destacando o a alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para
o crescimentos e desenvolvimento dos alunos e para melhoria do rendimento escolar, em
conformidade com a faixa etária e o estado de saúde dos educandos, apoiada na lei n.
11.947, de 16/06/2009.

Bem como, o Plano Municipal de Educação aponta a necessidade do desenvolvimento
metas e estratégias que abordem o assunto como as Metas número 1, 2, 4, 7 e 19 nas
estratégias 1.24, 2.9, 2.17, 2.18, 4.21, 7.28, 7.29, 7.30, 19.15 e 19.16 todas descritas no
referido plano.

3.2 Gincana Meio Ambiente
Visa o desenvolvimento de atividades em Educação Ambiental, na aquisição de
conhecimentos e conscientização da importância de conhecer e educar para preservar. Bem
como, realizar propostas que explorem reflexões e ações que contribuam com o Combate
com a Dengue. Que vem infectando as pessoas e os deixando doentes, bem como causando
morte.
Com os trabalhos desenvolvidos pretende-se que seja realizado intercambio entre as
Escolas e CMEIs, buscando mudança de atitudes mediante as reflexões, ações e
direcionamentos dos resultados.
Dentro do Plano Municipal de Educação esta ação contempla as Metas número 1, 2, 7
nas estratégias 1.19, 2.8, 2.12, 7.28 e 7.30 descritas no referido plano.

3.3 Semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla
A lei de 05/03/2013 de Eduardo Barbosa, institui a semana Nacional da pessoa com
deficiência intelectual e múltipla, o qual visa o desenvolvimento de conteúdos para
conscientizar a sociedade sobre suas especificidades. Tem como finalidade contribuir para a
formação integral dos estudantes na reflexão sobre a prevenção, promoção e atenção à
saúde.
Dentro do Plano Municipal de Educação esta ação contempla as Metas número ,1, 2,4
e 7 nas estratégias 1.11, 2.6, 2.8, 2,14, 4.4, 4.9, 4.12, 4.15, 4.17, 4.19, 7.28, 7.29 e 7.30
descritas no referido plano.

3.4 Idoso
O dia do Idoso é marcado pela assinatura da lei n. 10.741, a qual está em vigor hoje.
Este dia representa um desafio para a sociedade que deve criar desde a tenra idade formas

de “amparar” melhor os idosos. O Conselho Municipal do idoso objetivando sensibilizar a
sociedade para as questões do envelhecimento, onde esta ação é natural da vida de qualquer
ser humano, destaca a importância de se retratar essa temática nas Unidades Escolares para
que se possa conhecer e aprender a respeitar o idoso.
Dentro do Plano Municipal de Educação esta ação contempla as Metas número 1, 2 e 7 nas
estratégias 1.12, 2.8, 2.9 e 7.22 descritas no referido plano.

3.5 Consciência Negra
O dia da consciência negra contempla a estratégia 2.8 do Plano Municipal de
Educação que diz: Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais,
a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para livre fruição dos alunos dentro e
fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação
difusão cultural. Também contempla a meta 7 em sua estratégia 7.24 e 7.28 descritas no
referido plano.
Fechando assim o círculo de reflexões de alguns dos vários temas que podem ser
abordados em sala de aula. A importância da data está no reconhecimento dos
descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira bem como a
abordagem para reflexão do racismo, da discriminação, da igualdade social, a da inclusão do
negro na sociedade, a cultura afro-brasileira, dentre outros.

4. METAS
✓ Desenvolver temas de relevância no município de Rio Negrinho, a conforme
previsto no calendário escolar do ano de 2018;
✓ Apresentar o projeto Mobiliza Rio Negrinho e suas ações.
✓ Definir com as unidades as estratégias a serem usadas para a execução das
ações;
✓ Anexar as datas das ações do Projeto Mobiliza Rio Negrinho no plano de ação
das Unidades de Ensino;

✓ Desenvolver a consciência coletiva de que o estudo de diversos temas é um
processo que depende da ação conjunta de professores, estudantes e pais;
✓ Fortalecer o saber que é construído nessa prática;
✓ Desenvolver os temas junto com os alunos, aprimorando-os como cidadãos;
✓ Estimular o desenvolvimento intelectual dos alunos, proporcionando atividades
diversificadas;
✓ Entender o processo histórico-cultural dos valores na sociedade, sejam eles
morais, culturais entre outros, podendo assim participar do processo de
transformação social;
✓ Cumprir as ações do projeto Mobiliza Rio Negrinho em sua totalidade,
promovendo reunião para planejar, dividir tarefas e fazer avaliações e
replanejamentos em conjunto com os segmentos da unidade escolar;

5. CRONOGRAMA

AÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

Você tem fome de quê?

Fevereiro de 2018

Noite de encerramento maio

Gincana Meio Ambiente

Junho de 2018

Agosto de 2018

Semana da pessoa com
deficiência intelectual e
múltipla
Dia do Idoso

21 de agosto de 2018

28 de agosto de 2019

24 de outubro 2018

05 de novembro 2018

Consciência Negra

20 de novembro 2018

20 de novembro de 2018

6.AVALIAÇÃO

A avaliação no Projeto é contínua, no sentido de estar atentos às ações de todos na
escola, tendo em vista o cumprimento dos objetivos nos diferentes âmbitos da vida escolar
de modo a obter-se a reflexão conjunta e individual da prática dos professores, e equipe em
geral, e a maior riqueza possível de aprendizagens dos alunos.

A escola irá acompanhar e analisar o desempenho dos trabalho através de diferentes
instrumentos aplicados em diferentes momentos do projeto. Cada instrumento é constituído a
partir das demandas surgidas na prática pedagógica diária e serve para caracterizar os
pontos relativos a avanços, a metas já alcançadas ou a serem ainda desenvolvidas
A escola tem como formas de avaliação a observação, o registro sistemáticos do
desenvolvimento dos alunos, considerando os diversos trabalhos propostos e tendo em vista
o acompanhamento do desempenho em relação aos objetivos traçados para cada etapa da
escolaridade, assim como a busca de melhores formas de intervenção no sentido concretizálos tal.
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