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   A Superintendência de Ensino Médio, por meio da Gerência de Ensino
Médio/Coordenação Estadual de Protagonismo Juvenil propõe para a
semana do Dia do Estudante, o desenvolvimento do Projeto SuperAção na
Escola, a ser realizado, virtualmente, com o objetivo de mobilizar e articular
a comunidade educacional. Esta ação visa promover a reflexão sobre
interesses coletivos, o impacto positivo no clima escolar e ações que
contribuem com a formação integral dos estudantes colaborando com seu
projeto de vida. 

   Tendo em vista o momento de isolamento social, esta proposta baseia-se
em ações virtuais que serão realizadas envolvendo coletivo de jovens com a
participação das lideranças estudantis (Agente Jovem, Chefe de Turma e
Representante de Sala), equipe gestora, professores, funcionários e
comunidade local. As ações desenvolvidas serão voltadas à sensibilização e
à conscientização da comunidade escolar, fortalecendo, assim, o processo
educativo, cultural, social, esportivo, ambiental, direcionando olhares à
sustentabilidade, ao entretenimento e à qualidade dos espaços escolares. 

   A comunidade educacional será estimulada a empreender, virtualmente,
ações pedagógicas para que o SuperAção na Escola seja bem-sucedido,
assegurando a autonomia da instituição de ensino sobre o melhor formato
que responda ao desenvolvimento das ações para diminuir o abandono,
aumentar a proficiência e, principalmente, fortalecer a participação dos
estudantes nas aulas (presenciais e/ou remotas).

APRESENTAÇÃO 



     As ações do projeto virtual, SuperAção na Escola, darão especial atenção
às iniciativas no âmbito da comunidade escolar, promovendo o estímulo e a
busca de soluções pedagógicas para a melhoria da qualidade do ensino, o
gerenciamento das competências socioemocionais e o desenvolvimento da
formação integral dos estudantes. Contribuindo para a reflexão de que
“estudar vale apena”, o projeto SuperAção na Escola conscientiza e
sensibiliza os estudantes quanto à importância do sentimento de
pertencimento, do cuidado com a gestão das emoções, da boa convivência
entre a comunidade escolar, tornando a educação cada vez mais atraente
para o jovem, estimulando a permanência, a frequência às aulas e o
rendimento escolar.

Envolver a comunidade escolar nas ações educativas (virtuais)
estimulando o desenvolvimento das competências socioemocionais
(Autogestão, Amabilidade, Abertura ao Novo, Resiliência Emocional e
Engajamento com os Outros); 
Mobilizar os estudantes a ter foco nos estudos refletindo sobre o tema
“estudar vale a pena”; 
Aplicar atividades que incentivem os estudantes a melhorar seu Plano
de Rotina Escolar, o seu estado físico e emocional; suas habilidades
artísticas e culturais e a boa convivência entre os jovens, educadores e
toda a comunidade escolar. 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVOS 

SuperAção 
nas 

Escolas



Ampliar a convivência social entre a comunidade escolar e local por meio
da tecnologia; 
Divulgação e valorização da prática do trabalho em equipe de todos os
envolvidos no projeto; 
Promoção de gestão de autoconhecimento; 
Mudanças positivas nas práticas pedagógicas das aulas remotas,
contribuindo para melhoria do aprendizado e compromisso dos
estudantes; 
Maior participação das ações: culturais virtuais, práticas esportivas de
jogos pedagógicos online, cidadania, meio ambiente, sustentabilidade,
saúde e entretenimento virtual. 

   A metodologia será voltada às múltiplas
formas de mobilização e articulação do
protagonismo juvenil com foco na formação
integral dos estudantes. As ações
desenvolvidas estão detalhadas no Projeto
SuperAção na Escola, sendo importante o
envolvimento do grupo gestor e das lideranças
estudantis, a partir da realização de duas ou
mais reuniões online para o planejamento,
incluindo o cronograma e temas voltados para
atividades socioemocionais, culturais, artísticas,
esportivas, saúde, entretenimento, meio
ambiente e sustentabilidade. 

    As propostas das atividades apresentadas neste projeto, abre espaço
para que sua realização tenha o envolvimento de educadores e estudantes,
sendo que a participação nas atividades, está aberta para toda a
comunidade escolar. 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

METODOLOGIA 



   A primeira reunião online será destinada à formação da equipe de
planejamento, com a definição clara dos papéis de cada integrante da
equipe, podendo agregar outras pessoas no desenvolvimento das ações
virtuais do projeto, observando as habilidades de cada uma, colaborando na
coordenação e execução das tarefas. É importante que todos conheçam
suas responsabilidades e a dos demais integrantes da equipe. 

   É necessário, na primeira reunião, incentivar o protagonismo juvenil e o
envolvimento dos jovens no planejamento das ações, que deverão ser
pautadas nos temas propostos, a partir do levantamento da realidade
escolar. As Lideranças Estudantis (Agente Jovem, Chefe de Turma e
Representante de Sala) conversarão com os professores e estudantes para
organizar os temas e as ações a serem desenvolvidas no projeto (virtual)
SuperAção na Escola.  

   Definida a equipe de trabalho, o cronograma e os temas durante a
primeira reunião virtual, esse será o momento para elaborar o planejamento
das ações com base na definição dos papeis de cada um e suas atribuições.
Esta primeira parte do planejamento não é definitiva, pois é provável que
novas ideias possam surgir nos próximos dias.  
   A equipe de planejamento sistematizará estratégias, a fim de assegurar
que as atividades sejam realizadas dentro do tempo programado. Outro
ponto importante, é definir a data para realização do SuperAção, que será
em um dia, definido entre o período de 9 a 20 de agosto de 2021 e ainda,
planejar o passo a passo da execução de cada atividade. 
  Para que o SuperAção seja um sucesso, é importante que todos os
estudantes e professores saibam o que vai acontecer no dia, logo, a
comunicação, a divulgação ampla torna-se uma ação necessária neste
processo.

1ª REUNIÃO – DEFINIÇÃO DE PAPÉIS E TEMAS 

2ª REUNIÃO – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 



    Sabemos que estudar não é fácil, que
exige atenção, dedicação e muito esforço.
Por isso estar motivado é tão importante,
porque ajuda o estudante a superar tudo
que o distrai do seu foco. Pensando
nesse momento de excepcionalidade em
que estamos vivendo, de ensino remoto, 

    A partir da apresentação do vídeo, o educador poderá dialogar com os
participantes sobre esta macrocompetência socioemocional e as
competências: determinação, organização, foco, persistência e
responsabilidade, que estão relacionadas à capacidade de persistir, de
comprometer-se com responsabilidade e de se organizar para gerenciar
compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos no planejamento da rotina
escolar com foco no projeto de vida do estudante. 

AÇÕES PEDAGÓGICAS COM METODOLOGIAS
ONLINE 

MEUS ESTUDOS E O PLANO DE ROTINA ESCOLAR

  É neste sentido que apresentamos aos estudantes protagonistas,
atividades que os façam refletir e desenvolver o potencial de tesouros
guardados dentro de cada um e muitas vezes esquecidos ou não aflorados. 

Objetivo: Incentivar sobre a importância do desenvolvimento da autogestão
para a elaboração do seu Plano de Rotina Escolar contribuindo em sua
formação integral e no sucesso do seu projeto de vida.

apresentamos a atividade “Meus Estudos e Plano de Rotina Escolar”, que
terá início com a apresentação do vídeo Autogestão, proporcionando assim,
a abertura de um espaço para debates e reflexões que contribuirão para
subsidiar o planejamento do Plano de Rotina Escolar com a turma.  

Metodologia: 
Vídeo 01 - Importância da rotina de estudos, com duração de 9min.22 seg.
Disponível em: https://portal.educacao.go.gov.br/ensino_medio/autogestao-nos-
estudos/
Vídeo 02 - Autogestão, com duração de 3 minutos e 18 segundos. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YQlcvJYxaMI 



    Após assistirem ao vídeo, o professor deverá promover uma conversa
com os estudantes acerca do conteúdo. Para isto, será necessário observar
que cada tópico se alinha a uma microcompetência socioemocional e sua
aplicabilidade no Plano de Rotina Escolar. Sugerimos as questões abaixo
para que os estudantes possam refletir e analisar quais são os pontos fortes
e em que ele precisa ter mais atenção ao elaborar seu Plano de Rotina
Escolar. 

Determinação - Define-se pelo quanto nos esforçamos para conseguir
alcançar o nosso projeto de vida. Pressupõe dar o melhor de si e desafiar-se
para atingir um objetivo. 

O que estou fazendo para continuar persistente

perante os desafios e obstáculos?

Organização - Está relacionada a organizar o tempo e as atividades, bem
como planejar etapas necessárias para se atingir uma meta e gerenciar
compromissos futuros de acordo com o seu projeto de vida. 

Como você organiza sua rotina de escolar?

Foco e persistência - São competências essenciais em momentos
desafiadores. Ajudam a manter a calma e a estar atento à qualidade das
informações que estamos consumindo e ao objetivo que pretendemos
alcançar. O foco no objetivo aumenta a motivação pessoal e orienta o
estudante para que não se perca quando enfrentar situações que dificultem
sua busca no alcance do seu projeto de vida e na sua formação integral. 



Durante meus estudos consigo manter uma

rotina? Como avalio minha gestão do tempo?

Responsabilidade - Implica em gerenciar a nós mesmos a fim de
conseguirmos realizar as nossas tarefas organizando as rotinas de estudo e
participando ativamente das atividades propostas. Ter responsabilidade
significa que buscamos fazer o que é melhor para nós mesmos. 

No dia a dia consigo seguir meu plano de rotina e

os meios para atingi-los? Como gerencio as

distrações? 

    Todas essas questões são importantes para analisar como está o nível de
desenvolvimento atual do estudante nas competências de autogestão. Elas
trazem evidências concretas sobre quais são os pontos fortes relacionados à
autogestão e quais são aqueles que ainda precisam ser desenvolvidos pelos
estudantes e aplicadas em seu plano de rotina escolar na busca do seu
projeto de vida. 

   Sugerimos a ferramenta Canva (https://www.canva.com/), gratuita, que
ajudará o estudante a construir um plano, por meio do planner, agenda,
planilha, caderno, roteiro, anotações, isto norteará sua rotina escolar.  
    É importante que haja participação de todos os estudantes durante a live.
E também que cada um reflita sobre os desafios da vida estudantil
encontrados até aqui, busque auxílio quando necessário para transpor as
barreiras que vão surgindo, principalmente neste momento de isolamento
social.  Muitas vezes nós deixamos de tentar ou de persistir simplesmente 

https://www.canva.com/


por não acreditar em nossas capacidades ou pelo medo do fracasso. Por
outro lado, aqueles que apresentam um plano de rotina de estudo, crenças
saudáveis sobre si e uma autogestão elevada, tendem a persistir mais nos
desafios, mesmo tendo alguns fracassos pelo caminho. Nossa viagem para
um destino de sonho e de sucesso apresenta inevitavelmente alguns
obstáculos e dificuldades. No entanto, não devemos ficar na sombra dos
obstáculos, mas sim com o olho no objetivo. Este foco no objetivo aumenta a
motivação pessoal e orienta o estudante para que não se perca quando
enfrentar situações que dificultem sua busca para realizar seu projeto de
vida. 
Avaliação: Agora convidamos vocês estudantes a avaliarem como estão
preparando seu Plano de Rotina Escolar. 

Neste momento estou assim: 

Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão.

Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa

rica, pois possui o maior de todos os capitais: a sua

inteligência. Invista nela. Estude! – Augusto Cury 



RECONHECER E COMPREENDER AS METÁFORAS
ATRAVÉS DA MÚSICA

    Metáfora no dicionário significa uma figura de linguagem em que há uma
transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma
comparação não explícita. As metáforas são muito usadas no nosso dia a
dia, estão presentes em textos, artigos, poemas, músicas, nas expressões
linguísticas e artísticas.

    Após contextualização do tema e diante do cenário atual de pandemia do
coronavírus, que causou grandes impactos na sociedade e particularmente
na área educacional, transformando o modelo tradicional do processo ensino
aprendizagem, conectando professores e estudantes ao mundo digital,
transformando aula presencial em online; apresentamos a ação “Reconhecer
e Compreender as Metáforas Através da Música”. Esta ação que deverá ser
aplicada no sentido de melhorar o emocional dos estudantes, oportunizando
aos jovens o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, bem como a
valorização e pertencimento do espaço da escola. Buscando enfatizar a
importância do estudo e da escola na formação do ser humano, com foco na
formação integral do estudante (sendo formação social, esportiva,
ambiental, de sustentabilidade, entretenimento e cultural) nesta ação,
aconselhamos que a cultura musical seja envolvida e trabalhada com mais
enfoque para que o estudante tenha condições de enfrentar os desafios e
superá-los, de se conhecer e reconhecer no mundo, de conhecer e
reconhecer o outro e que tenha uma educação que faça sentido e desperte o
espírito de resiliência emocional frente às dificuldades da vida,
desenvolvendo as habilidades de tolerância ao estresse, autoconfiança e
tolerância à frustração.

   A aprendizagem se torna vulnerável e falha devido às fragilidades
socioemocionais, sendo assim faz-se necessário essa construção de
confiança e autoconfiança dentro do ambiente educacional. Requer também
a prática do diálogo, engajamento, a inserção e fortalecimento do
protagonismo juvenil, identificação dos problemas e resoluções plausíveis
com vistas às práticas e aprendizagem significativas. 



Objetivo: Valorizar e incentivar o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais com foco nas competências da Resiliência Emocional,
tolerância ao estresse e autoconfiança, valorizando o pertencimento ao
espaço escolar, a partir da reflexão de músicas que contextualizam a
atualidade e perspectivas de dias melhores.

Metodologia: Considerando o atual momento que é desafiador e as
especificidades de cada estudante, buscamos trabalhar as competências
socioemocionais, a gestão das emoções, o autoconhecimento e a resiliência
emocional para reconectar esse estudante ao mundo, assegurando que vale
a pena acreditar em um futuro melhor e que a vida ainda tem sentido.  

   Para desenvolver esta ação, propomos apresentação de música que
ressignificam o momento, permitindo a conexão, a criatividade e a
construção de conhecimento, sendo que cada período da história é
representado por uma música que o identifica, porém sabemos que existem
canções que são atemporais, isto é, podem ser escritas em um determinado
momento transmitindo uma mensagem daquela época e/ou podem
transcender o tempo; nesse sentido percebemos que existem várias músicas
que traduzem nossa realidade atual. 

   Enquanto linguagem artística, a música pode despertar os mais nobres
sentimentos e revelar o enorme potencial que o ser humano tem em si.
Muitos estudiosos reconhecem que a música desenvolve a mente humana,
promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar e o
desenvolvimento do raciocínio ou questões reflexivas. Além de despertar as
emoções, a música alcança a alma e ameniza a dor. 

    Percebemos que neste momento de isolamento social, nossas habilidades
emocionais estão sendo colocadas à prova o tempo todo, onde precisamos
saber lidar com insegurança, medo, ansiedade e tantas outras, neste sentido
indicamos duas músicas, (Me Conta da Tua Janela, de Anavitória e Enquanto
Houver Sol, dos Titãs) para serem apresentadas aos estudantes.



   A música Me Conta da Tua Janela, foi composta em 2020 por Ana
Caetano no período de isolamento social, e retrata a saudade, angústias,
ansiedade e apreensão que a pandemia do coronavírus trouxe à sociedade,
mas também traz uma mensagem positiva. 
   A música Enquanto Houver Sol foi composta por Sérgio Britto que é
compositor, cantor, instrumentista e integrante da Banda Titãs, sendo
lançada no ano de 2003 com uma mensagem otimista de dias melhores e
de esperança. Porém, atualmente, nesse período de pandemia, o músico
publicou em seu Instagram uma versão ao piano da música para agradecer a
todos que estão na linha de frente cuidando dos afetados pelo vírus. Esta
música reflete atualmente as emoções de nossa sociedade. 

Propomos a realização de uma Roda de Conversa com os estudantes
desenvolvendo as etapas abaixo:

Apresentar um vídeo de como eram as aulas antes e como está sendo
agora, enfatizando que mesmo com as dificuldades enfrentadas todos
estão remando e enfrentando tudo juntos, ou seja, estão aprendendo e
vencendo, como mostra as letras das músicas 01 e 02: “Pra gente se
lembrar da força que é alguém do lado e Quando não houver mais
solução/Ainda há de haver saída” temos muito a sonhar e a realizar. 

Exibir vídeo das músicas 01 e 02, uma no primeiro momento e outra no
final, promovendo um diálogo entre estudantes, sobre questões de
resiliência e esperança. 

Para o debate, contextualizar as músicas com os dias atuais. Sugerimos
abaixo algumas perguntas norteadoras, o professor poderá planejar
outras questões para desenvolver a ação.



Convidar os estudantes para escrever pensamentos ou provérbios a
partir da reflexão das letras das músicas, contextualizando o que
esperam do futuro e o que consideram como dias melhores. 

Música 02: Enquanto Houver Sol, dos Titãs. 
A- Qual sentimento que a música Enquanto Houver Sol desperta em nós? 
B- Após ouvir essa canção e fazer uma reflexão, como você completaria
esses versos: “Enquanto houver sol/Ainda haverá ...” 

   Para finalizar a atividade, o professor poderá propor
aos estudantes realizarem um #TBT em suas redes
sociais e também no Facebook Solta o Verbo Agente
Jovem - GO,  acesso em:
https://www.facebook.com/groups/agentesjovensgo/  
 com imagens que eles têm da escola, com os amigos
na escola, em eventos que já participaram
presencialmente, trazendo um pouco das boas
lembranças do espaço físico escolar, das aulas, rodas
de conversa, ações e projetos presenciais.
Representando a importância e a identificação que
esses estudantes têm com o ambiente escolar que
serão levados para a vida. 

   Poderá ser proposto também que os estudantes realizem o Dia D de
mensagens que transmitam esperança, superação e confiança de dias
melhores, através de suas redes sociais, no Facebook Solta o Verbo Agente
Jovem – GO (#diasmelhoresvirão). Esta atividade poderá impulsionar e
contagiar com este espírito de otimismo e esperança não só a sociedade
escolar como também toda a comunidade local, desencadeando a vontade
de continuar a lutar em busca de dias melhores para a sociedade e sua
própria vida. 

Música 01: Me Conta da Tua Janela, de Anavitória. 
A- Qual reflexão se faz da música com os dias atuais? 
B- No verso: “Eu fiz essa canção, amigo/Pro mundo inteiro se curar”, como
você vê a cura do mundo? 



Me Conta da Tua Janela - Anavitória 

Passa aqui depois das seis? 
Sei lá, 'to com saudade de te encontrar 
É que aqui em Sampa 'tá quieto demais 
E as minhas paredes parecem fronteiras 

Se não der, tenta ligar 
A gente resume a distância 
Me conta da tua janela 
Me diz que o mundo não vai acabar 
Me conta da tua janela 
E me diz que o mundo não vai acabar 

Daqui, eu vi o tempo parar 
Pra gente se lembrar da força que é alguém do lado 
Pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa 
E os dias são contados pra gente viver 

Se o tumulto perdurar 
Acalme esse teu peito aflito 
Te fiz essa canção, amigo 
Contigo é que eu quero cantar 
Eu fiz essa canção, amigo 
Pro mundo inteiro se curar 

Daqui, eu vi o tempo parar 
Pra gente se lembrar da… 

Fonte: LyricFind 

Música 01: Me Conta da Tua Janela, de Anavitória, com duração de 3
minutos e 22 segundos. Segue link para o acesso ao vídeo com a letra da
música: https://www.youtube.com/watch?v=eI5ATtqFygU 



Enquanto Houver Sol 
Titãs 

Quando não houver saída 
Quando não houver mais solução 
Ainda há de haver saída 
Nenhuma ideia vale uma vida 

Quando não houver esperança 
Quando não restar nem ilusão 
Ainda há de haver esperança 
Em cada um de nós, algo de uma criança 

Enquanto houver sol 
Enquanto houver sol 
Ainda haverá 
Enquanto houver sol 
Enquanto houver sol 

Quando não houver caminho 
Mesmo sem amor, sem direção 
A sós ninguém está sozinho 
É caminhando que se faz o caminho 

Quando não houver desejo 
Quando não restar nem mesmo dor 
Ainda há de haver desejo 
Em cada um de nós, onde Deus colocou 

Enquanto… 

Música 02: Enquanto Houver Sol, dos Titãs, com duração de 3 minutos.
Segue link para acesso ao vídeo com a letra da música:
https://m.letras.mus.br/titas/77518/ 



    Através de versos e estrofes a poesia mostra o que se sentiu em um
determinado momento e espaço do tempo. Ricardo Reis afirma que “a
poesia é uma música que se faz com ideais” e que traduzimos por palavras.
Portanto, a poesia faz com que compreendamos as ideias, os pensamentos
e os sentimentos das diferentes épocas em que foram produzidas. A
produção poética registra um acontecimento vivenciado pelo autor
preservando a identidade do seu povo. Torna-se um instrumento de reflexão
sobre os acontecimentos da vida. Ao ter intimidade com a poesia,
aumentamos o nosso prazer pela leitura de textos poéticos, possibilitando a
construção de nossos próprios poemas. A prática de leitura permite ao
estudante desenvolver uma percepção mais rica da realidade, descobrir
outros mundos, outras emoções e sensações. 

JORNADA POÉTICA

      A cultura tem um importante papel no processo de aprendizagem, pois é
essencial para que os estudantes desenvolvam seu repertório cultural,
estejam preparados para lidar e aprender com a diversidade que socializa
todo processo educacional, na missão de formar indivíduos críticos. A poesia
e a música são ferramentas importantes neste processo, sendo uma maneira
especial de linguagem, com ritmo, musicalidade e rimas, proporcionando
prazer na leitura, despertando no leitor os valores étnicos; aguçando
sensações; enriquecendo a percepção; aprimorando as emoções. A poesia e
a arte é a fala da alma, do sentimento que mexe com o ser humano, marca o
tempo e o pensamento da época em que foi escrita. 

   Ao incentivar os estudantes no que se
refere a leitura de poemas, direcionada a
compreensão da história, dos contextos
literários, poderá contribuir com a produção
poética de cada um, propiciando a
externalização de seus sentimentos e,
sobretudo, a ampliação dos conhecimentos
relativos à produção de textos e à oralidade. 



   Esses momentos poderão acontecer nas aulas dos componentes
curriculares, de forma remota, possibilitando que na sequência aconteça o
sarau virtual. É importante que os professores utilizem o que a internet
proporciona, como ferramenta no auxílio ao conhecimento através da
pesquisa. Além dos poemas apresentados, ofereça aos estudantes outras
opções, para que todos possam participar de forma efetiva.  É muito
importante que nessa metodologia os estudantes percebam que cada artista
é o porta voz de acontecimentos em um determinado tempo, onde as
palavras servem de reflexão sobre algo que tenha acontecido em uma
determinada época.

Objetivo: Incentivar os estudantes quanto ao interesse na produção de
poesias e de músicas, possibilitando expressar o que estão sentindo.  

Metodologia: Sugerimos que seja apresentada na roda de conversa virtual
bibliografias de poetas com suas produções artísticas. Procure dar liberdade
para que os estudantes possam escolher poemas de outros autores, ou
produções de poesias realizadas por eles. Mostrar a eles que o objetivo
desta atividade é ampliar o entendimento da linguagem poética,
direcionando ao estudo da metáfora. Para iniciar, sugerimos algumas
perguntas que podem ser feitas aos estudantes sobre o que eles sabem do
tema: 

O que é metáfora para você?
Como reconhece o emprego desta
figura de linguagem?  
Como você distingue a linguagem
subjetiva da linguagem objetiva? 
Em que se difere a linguagem de
um texto científico da linguagem
de um poema? 
Alguém da turma já escreveu um
poema? Qual? Em que momento
da sua vida? 



   Sugerimos iniciar a aula remota com a música “Metamorfose Ambulante” -
Raul Seixas e letra de Lourdes Duarte. Na sequência solicite a turma que
façam uma reflexão sobre o poema ou a música, e exponham o que
entenderam. Proporcione uma discussão no sarau virtual com os
estudantes, para que percebam os universos (tempo e espaço), em que os
artistas produziram. O que os incomodava? Quais eram suas aflições e
desassossegos? E, agora, neste momento, quais são as aflições e
desassossegos da atualidade? 

  Planeje um momento para que os estudantes escolham poemas e se
prepararem para declamá-los. Permita que os estudantes ensaiem os textos
escolhidos, para que em data marcada, organizem um sarau virtual para se
apresentarem. 

   Outra opção é disponibilizar aos estudantes poesias bucólicas. São
poesias que faz parte do movimento literário compreendendo as poesias
literária, originada na Grécia, com o poeta Virgílio e os Idílios de Teócrito de
Siracura. No bucolismo, o ideal é cantar a beleza da vida no campo. Com
costumes de vida tranquila em contato com a natureza sem referência ao
meio urbano. O personagem sai da cidade e encontra-se no campo, no que
se refere a poesia pastoril. Propomos então, que desenvolvam atividades
com os estudantes nesse estilo poético, pois de modo geral, refere-se à
exaltação da natureza e seus cenários, na poesia e na prosa, possibilitando
a ampliação do conhecimento.  

   Ao final, sugerir aos estudantes que os poemas de sua autoria, após a
apresentação aos professores, sejam postados no Facebook Solta o Verbo
Agente Jovem GO https://www.facebook.com/groups/agentesjovensgo,
ou, também, possam criar um blog do Projeto Sarau Virtual para publicarem
os poemas autorais. 



Depois de Tudo 
De tudo ficaram três coisas... 

A certeza de que estamos
começando... 

A certeza de que é preciso
continuar... 

A certeza de que podemos ser
interrompidos 

antes de terminar... 
Façamos da interrupção um

caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro! 
 

Fernando Sabino , O Encontro
Marcado.

Sugestão de material: livros e sites de poesias. (Leitura e Música)                 
https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/conteudo/SEDUC/EducaS
atos/2_ano_atividades_lp.pdf 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18835  

https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48317/ 

https://www.pensador.com/poemas_natureza_sementes/ 

https://www.pensador.com/poemas_sobre_a_natureza_fernando_pessoa/ 

https://www.pensador.com/autor/fernando_sabino_in_encontro_marcado/ 

https://durasletras.com/2018/08/10/as-bucolicas-de-virgilio-narrativas-da-
poesia-da-terra-e-do-amor/ 

A máscara
Escrevo sempre tendo a máscara no

rosto;
sim, essa máscara à antiga moda
veneziana, longa, de testa baixa,

como um grande focinho de cetim
branco.

sentado à mesa e levantando a
cabeça, contemplo-me no espelho, de
frente e de três quartos, e vejo esse
perfil infantil e bestial que eu amo.

Oh, que um leitor, meu irmão, a quem
eu falo através da máscara pálida e

brilhante, venha depor um beijo longo
e lento sobre a testa apertada e essa
face tão pálida, a fim de calcar mais
fortemente sobre o meu esse outro

rosto perfumado e oco.

Carlos Drummond de Andrade,
Poesia Traduzida.



    Todos nós, temos a capacidade de nos adaptarmos a mudanças, mesmo
as mais drásticas, isso requer formas, atitudes e alternativas diferentes para
fazermos as coisas que fazíamos cotidianamente ou modificar nossa rotina.
Mudanças tem um lado benéfico, porém, podem afetar nossas emoções e
sentimentos, provocando efeitos positivos e também negativos. Somente
identificando nossas emoções é possível gerenciá-las, desenvolvendo
resiliência para podermos lidar com situações adversas.  

  A atividade física constante e sistemática, ajuda nosso organismo a
combater e a evitar uma série de problemas de saúde, inclusive fortalecendo
nosso sistema imunológico. O INCA – Instituto Nacional do Câncer, destaca
entre os vários benefícios da atividade física, a ajuda no controle de doenças
crônicas, a contribuição para o bom estado geral da saúde, além de
contribuir para manter a saúde mental, proporcionando prazer, sensação de
bem-estar e relaxamento. A relação entre atividade física, saúde e
longevidade é comprovadamente importante para manter a qualidade de
vida dos seres humanos, principalmente neste momento de pandemia e
isolamento social. Sendo assim, para conseguirmos manter uma rotina de
atividade física é necessário termos autoconsciência, autogestão e sermos
capazes de tomar decisões responsáveis. 

   Em virtude da necessidade do
isolamento social, ocasionada pela
Covid-19, alguns estudantes
apresentaram níveis de stress, de
ansiedade, nervosismo, desânimo e
momentos difíceis. Levando em
consideração o momento atual, onde
se faz necessária a utilização de
recursos tecnológicos, como as mídias
digitais e outros, sugerimos, então,
algumas atividades, em grupo e/ou
individual, que poderão ser realizadas
todas de forma remota ou virtual.

SAÚDE FÍSICA E MENTAL



     As atividades que sugerimos têm por objetivo trabalhar a mente e corpo,
por meio de leituras e posteriormente, reflexões sobre o estado emocional
de cada um. Assim, propomos, que todos participem das sessões de
atividades físicas virtuais e de atividades motivacionais, por meio de vídeos,
visando o relaxamento e a ativação motora do organismo. É importante
cuidar da nossa saúde mental, para evitarmos problemas como ansiedade,
depressão, síndrome do pânico, entre outros. As mudanças na nossa rotina,
foram rápidas e drásticas, isto causou impactos em nossas vidas,
provocando consequências que, infelizmente, em alguns casos foram graves
e fatais.

   O medo e o excesso de preocupação, são na maioria dos casos, os
grandes culpados por provocar uma série de pensamentos obsessivos e
negativos, além de sentimento de culpa e irritabilidade. Os pensamentos
negativos influenciam e contribuem para o desequilíbrio emocional, podendo
ser agravado por meio de alterações no sono, levando a casos de insônia,
que além dos efeitos nocivos na saúde mental e emocional das pessoas,
também prejudicam a capacidade de aprendizagem e memorização. Por
conta disso, manter o controle emocional e a rotina saudável requer muita
força de vontade e disciplina que podem ser desenvolvidos através da
autoconsciência, da autogestão e da nossa habilidade de nos relacionarmos,
ou seja nossa amabilidade. Dessa forma poderemos manter o foco,
mantendo nossa determinação e autoconfiança, além de ajudar a lidar
melhor com as mudanças, nos torna capazes de superar e adaptar às
transformações necessárias para passarmos por essas situações e
vencermos todos os desafios. 

    O primeiro vídeo é a palestra: “10
Técnicas para proteger sua mente na
quarentena” com o Dr. Marco Antônio
Abud – Neurocientista e Psiquiatra/USP,
com duração de 19’43’’. Disponível em:
https://youtu.be/n-opdKwh0gQ



     O segundo vídeo é uma animação, e tem como tema central situações do
dia a dia que envolvem habilidades socioemocionais, como autoconsciência,
autogestão, consciência social e habilidades de relacionamento. Esse curta
de animação tem como título: Fragmentos – Para Pensar Habilidades
Socioemocionais, é uma animação com duração de 03’10’’:
https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg 

    Nesse terceiro vídeo  https://youtu.be/UAVUBr-t_-A  o mediador, terá
um passo a passo com sugestões que poderão usar na forma virtual, para
conduzir ou realizar a atividade proposta. Sugerimos que assistam ao vídeo
“Dinâmica para falar sobre as emoções”, com a Psicóloga Renata Melo,
duração de 07’15’’. 

FALANDO SOBRE AS EMOÇÕES

Público participante: estudantes de ensino médio parcial/ pais ou
responsáveis/ professores. Esta atividade será um momento em que todos
os participantes poderão falar e refletir sobre seus sentimentos e emoções
em determinadas situações. 

Metodologia: Todos os participantes, menos o mediador, terão em mãos um
papel e uma caneta. Será solicitado a todos que escrevam em qual situação
ou acontecimento eles sentem: alegria, medo, raiva e tristeza. É importante
que seja dado um tempo para que todos escrevam. No próximo momento o
mediador perguntará ao grupo sobre a resposta de cada um, dando um
tempo para que todos possam falar. Depois, com a ajuda do mediador,
todos farão uma reflexão expondo seus sentimentos e emoções nesse
momento difícil, pelo qual estamos passando. 

Objetivo: Estimular o estudante a refletir sobre seu papel, suas atitudes no
ambiente onde vive e de que forma ele poderá contribuir para melhorar esse
ambiente ajudando aqueles que precisam.



ATIVIDADE FÍSICA EM CASA

Público participante: estudantes de ensino médio parcial/ pais ou
responsáveis/ professores. A atividade consiste basicamente em uma série
de exercícios com a finalidade de alongar, relaxar, tirar o foco dos problemas
do cotidiano e manter o corpo ativo nesse período de isolamento social. 

Metodologia: O professor de Educação Física organizará uma série de
exercícios em que será possível a participação virtual dos estudantes, pais
ou responsáveis e demais educadores, independentemente da idade ou
gênero, pois a proposta é de que todos participem virtualmente, para
promover a união do grupo. Esses exercícios poderão ser executados em
qualquer ambiente. Trabalharão membros inferiores e superiores, costas,
peitoral e abdômen, com um nível de exigência leve, para que todos tenham
condições de participar sem nenhum comprometimento. O tempo médio de
duração da série de exercícios poderá ser de trinta minutos. 

Objetivo: Promover saúde através de atividades físicas, onde o corpo ficará
ativo e o envolvimento de mais pessoas motivará uma convivência social
mais saudável, mesmo que de forma virtual. 

   O link abaixo é um vídeo que poderá servir como sugestão aos
mediadores, para o planejamento dessa atividade. Vídeo: “Exercícios com
crianças em casa” - do canal: Eu incentivo à Saúde - com a professora
Giselle Suardi. Duração de 03’41” https://youtu.be/5XdsbJo7vbA

    Seguem outros vídeos com sugestões de atividades físicas com o objetivo
de promover e estimular uma rotina corporal mais ativa e saudável:  

 Atividades físicas para adolescentes com 21’37” e duração: https:
//youtu.be/7FYAvGOvVEk 

 Atividades físicas com dança, duração 22’16”:
https://www.youtube.com/watch?v=FVGkzCSoDpg&feature=youtu.be

  Atividades Físicas para pré-adolescentes e adolescentes ao ar livre ou em
área aberta, seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pela
OMS, com duração de 16’41”:  https://youtu.be/JeyvnG3kXLk 



PREVENÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA QUARENTENA 

Público participante: estudantes ensino médio parcial/pais ou
responsáveis/professores. 

Objetivo: Perceber o quanto os participantes se sentem estressados e
sobrecarregados com tantas informações, às vezes desencontradas e
contraditórias, sobre a pandemia e como se proteger. 

Metodologia: A atividade contará com a exibição de vídeos e posterior
reflexão sobre os conteúdos. 
Sugestões: 

O primeiro vídeo de um psiquiatra que fala sobre dez maneiras de
protegermos a nossa mente desse bombardeio de notícias sobre a
pandemia e sobre a crise de saúde pela qual o mundo inteiro está
passando: “10 Técnicas para proteger sua mente na quarentena” com o
Dr. Marco Antônio Abud – Neurocientista e Psiquiatra/USP. Duração de
19’43’’. Disponível em: https://youtu.be/n-opdKwh0gQ 
O segundo vídeo é uma entrevista da Dra. Alessandra Martini de
Oliveira, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP), sobre a saúde mental versus pandemia, com duração de 09’22”
Disponível em: https://youtu.be/oYbZCs3da5g 
O terceiro vídeo fala de forma descontraída sobre algumas “dicas” de
como manter e melhorar a nossa saúde mental. Vejam 04 dicas para
melhorar sua saúde mental sem precisar ir ao psicólogo, com duração de
05’39”. Disponível em: https://youtu.be/CrwRwgNJIMU 
O quarto vídeo traz sugestões de como se manter ativo trabalhando ou
estudando em casa com disciplina e foco para não se entregar ao
ostracismo, à rotina, à ansiedade e à depressão. Duração de 11’47”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CCjwirWG_Ok

    Logo após assistirem aos vídeos sugeridos, os estudantes poderão refletir
e debater sobre os temas abordados e apresentados e de que forma essas
informações são uteis ou não para suas vidas neste atual momento mundial. 



COLETÂNEA DE CARTAS - PRODUÇÃO DE E-BOOK 
   Para esta proposta de atividade, iniciaremos com a apresentação de um
breve texto do Cardeal Tolentino Mendonça (2020), pelo qual afirma que:

“Em meio à emergência que estamos vivendo, não podemos esquecer o
elevado  testemunho humano que estão dando todos os que prestam
assistência. Eles são heróis  dessa história coletiva. E milhões são aqueles que,
de maneira anônima, e com um  extraordinário sentido de abnegação, mantêm
fábricas e escritórios abertos, continuam  produzindo alimentos e outros bens
indispensáveis supervisionam a segurança e,  naturalmente, lutam na
vanguarda por todos nós nos hospitais”.

    A ESCOLA, com seus “heróis”, que mesmo em tempos tão singulares, de
maneira ímpar e totalmente inovadora continuam a linda e abençoada
missão de ENSINAR. De acordo com a internet*, palavra ebook, muitas
vezes escrita como e-book, significa eletronic book, ou simplesmente livro
eletrônico. Trata-se de um conteúdo digital em forma de texto, que tem
como objetivo trazer uma informação mais completa sobre determinado
assunto. Resumindo, o ebook é um livro em formato digital, que pode ser
lido em qualquer equipamento eletrônico, como computador, smartphone,
Iphone, e-reader (leitor de livro digital, como o Kindle) ou Tablet.  

  Vivemos e vivenciamos um momento único na história do planeta Terra em
decorrência da Pandemia Covid-19. Momento de medo, incertezas, dor e
para amenizar e equalizar um pouco dessas angústias que invadiram nossas
vidas, sem nossa permissão, propomos a produção de uma coletânea de
cartas como o tema “Escreva uma carta a um amigo ou familiar, contando
sobre sua experiência da Covid-19”.  

  O resultado dessa atividade será a produção de um E-book com a
coletânea dessas cartas. Resultado que se efetiva como ferramenta de
interatividade do estudante com a comunidade escolar, onde este terá a
oportunidade de apresentar e explorar sua capacidade criativa numa
produção literária que vai tratar de fato e diversificadamente das suas
emoções.

Público participante: estudantes de ensino médio parcial. 



Tema do Ebook: “Escreva uma carta a um amigo ou familiar, contando sobre
sua experiência da Covid-19”. 

Objetivo: Aflorar no estudante a competência socioemocional: Abertura ao
novo - imaginação criativa; ampliando e valorizando a criatividade e a
inovação no universo da escrita trazendo informações relevantes sobre os
assuntos da atualidade, perpassando essencialmente pela amplitude do
cunho emocional. 

Metodologia: Ciente da persona/público participante fica fácil definir o tema
do ebook. O primeiro passo para elaboração de um ebook é definição do
tema, depois pensar na estruturação de uma pauta para o material, o que é
fundamental para sua produção qualificada.  No título e na descrição do
material deixem claro que tipo de valor o leitor pode absorver ao realizar a
leitura do livro eletrônico. É crucial contar com uma estrutura que facilite o
processo, a começar pela elaboração de uma pauta/capítulo contendo o
título e os subtítulos que devem compor o material, além de resumir o que
deve ser abordado. Onde cada capítulo poderá consistir em uma redação de
cada estudante (relatos e vivências de fatos positivos e correlatos à
pandemia; histórias impactantes, de superação, de ternura, de fortaleza, de
solidariedade, dentre outros).  

   É importante fundamentar as ideias, fazendo uma boa pesquisa na
internet sobre o que já foi escrito e o que há de mais novo na discussão do
tema sobre o qual será abordado.  A linguagem a ser empregada para
envolver o leitor deve ser clara, o que depende das características da
persona.  Se for preciso inserir links para blog posts ou outras páginas da
unidade, isso deve ser destacado com antecedência, de modo a facilitar a
fluidez do texto. 

    O e-book poderá ser ilustrado com fotos e desenhos.  Atentar para
autoria e descendência de fotos e imagens, que tenham a devida
autorização de uso. O formato do e-book mais viável é PDF. Usar a
formatação tradicional da ABNT. E a divulgação acontecerá por meio de
redes sociais e outras mídias correlatas.



escolha do formato do E-book (PDF ou Epub); 
formatação, diagramação (cuidado com a ortografia); 
definição de autoria (quem é ou quem são os autores ou a escola
autora); 
registro da obra; 

definição de persona (público); 
definição do tema e produção do conteúdo; 
colaboração de designer gráfico ou alguém hábil para a confecção do E-
book; 
definição do programa a ser utilizado para criação (Power Point,
Canva/Template, Canvas, InDesign Adobe); 
organização e estruturação dos tópicos, do livro coletânea de cartas; 
ilustração com fotos; 

Os estudantes irão escrever ficticiamente uma carta (redação) para um
parente, amigo, abordando como quiser sua experiência da Covid-19,
atendendo o que o tema exige (“Escreva uma carta a um amigo ou
familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19); 
Para participar, o estudante deverá seguir a orientação do professor
e/ou gestão escola; 
As redações apresentadas deverão ser cartas, recentes, inéditas e
argumentativas (do gênero textual carta e do tipo textual
argumentativa), apresentadas em forma de carta alinhada ao padrão, ou
seja, conter os três componentes de base de uma carta: local/data,
fórmulas de cortesia/de saudações e assinatura; 
As cartas deverão ter: título, limite mínimo e máximo de linhas, letra
cursiva legível ou texto digitado. (e-book online que dá poder coletivo de
edição https://www.canva.com/); 
A coletânea dessas cartas irá compor o e-book, ficando a edição a cargo
da dinâmica particular de cada unidade escolar; 
Cada uma das cartas poderá compor um tópico ou, um capítulo do e-
book. 

ORIENTAÇÕES:

PASSO A PASSO PARA A CRIAÇÃO DE UM E-BOOK:



escolha da plataforma de distribuição; 
divulgação (quais as mídias e perfis).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

autorização do uso de imagem*; 
autorização de utilização de imagens (Direitos autorais*).

*Em caso de menores de 18 anos, os pais ou responsáveis deverão assinar
os documentos. 

LINKS ÚTEIS: 

https://www.youtube.com/watch?v=I-F17lnN9zg 

https://www.youtube.com/watch?v=mH-Rb-S0V7g 

https://blog.hotmart.com/pt-br/criar-ebook/  

https://rockcontent.com/blog/como-criar-um-ebook 

https://www.jornaldamadeira.com/2020/03/23/cardeal-tolentino-

mendonca-o-poder-da-esperanca-para-vencer-o-medo-da-pandemia/ 

ESPAÇO DE CRIATIVIDADE VIRTUAL

   No ambiente escolar encontramos
uma pluralidade de
talentos/habilidades. Cada indivíduo
tem suas características e
peculiaridades, cada um possui algum
tipo de talento. A convivência diária
na escola pode ampliar a percepção
dessas habilidades, pois reconhecer,
valorizar e apreciar os talentos dos
estudantes é muito importante para o
crescimento e formação integral dos
mesmos. 



    A atividade proposta é a realização de uma live com os estudantes para
estimulá-los a conhecer e desenvolver seus talentos, culminando em
apresentações artísticas. Nesta ação a escola poderá oferecer ao estudante
momentos para desenvolver a macro competência socioemocional Abertura
ao Novo e a competência Interesse Artístico: aprender a valorizar as
diferentes expressões artísticas; ampliar e tornar democrático o repertório
cultural e estético dos estudantes; estimulá-los a experimentar diferentes
linguagens artísticas (artes visuais, dança, teatro, música, literatura) e a
desenvolver a habilidade de apreciação das artes.

Metodologia: Realização de uma live  com os estudantes com a temática
“Talentos”. A escola escolherá o aplicativo que será utilizado e repassará o
link para todos os participantes, com data e horário. A  live poderá começar
com a acolhida dos estudantes (Boas-vindas) e uma apresentação,
explicando como será a atividade Espaço de Criatividade. Na sequência será
apresentado um vídeo motivacional sobre o tema habilidades e talentos.
Sugestões: 

1 - Vídeo sobre aptidões, talentos e habilidades, com Luciano Magno de
Macedo, duração 10:31. 

2 - Vídeo sobre como descobrir seu talento principal de forma rápida,
Você Top, duração 4:13. 

3 - Vídeo sobre como usar o Dom que você tem, por Nando Pinheiro,
duração 3:09. 

4 - Vídeo sobre talento e superação - Tocando violão com os pés, Paulo
Steluti, duração 1:49.  

5 - Vídeo da Associação de pintores com a boca e pés, duração 2:00.
https://www.youtube.com/watch?v=l4Pm8HHjE5c 

       https://youtu.be/iXZnPoyQIVY  

       https://www.youtube.com/watch?v=6GcgdbF7KDk 

       https://www.youtube.com/watch?v=LZS4frvGF9o 

       https://www.youtube.com/watch?v=6KEOnNBBfEo 

Objetivo: Envolver os estudantes em atividades culturais proporcionando
que descubram e desenvolvam seus talentos, suas habilidades, estimulando
o potencial artístico dos mesmos



    Após o vídeo convidar os estudantes a refletirem sobre algumas questões
propostas abaixo:  

Qual seu talento? Você tem utilizado seu talento? 

Você acha importante desenvolver suas habilidades artísticas? De que
forma a cultura tem influência em seu projeto de vida? 

Qual atividade artística desperta seu interesse? 

Você consegue perceber as diversas formas de linguagem e apreciar
manifestações artísticas?

    Na sequência, abrir espaço online para apresentações artísticas e culturais
variadas preparadas anteriormente pelos estudantes para serem
apresentadas nesse momento. Os estudantes devem ser previamente
preparados e sensibilizados a demonstrarem seus talentos e suas
habilidades.  

   Enfim, esta ação tem um sentido todo especial, com o propósito de
estimular a cultura juvenil no ambiente escolar proporcionando aos
estudantes positividade e foco no processo de aprendizagem. Este
conhecimento ajudará a ampliar a visão dos jovens em relação a diversidade
cultural existente na nossa sociedade, melhorar a autoestima, a convivência,
o sentimento de pertencimento à escola e de valorização pessoal.  



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO
   Este cronograma de atividades consiste numa sugestão flexível e dinâmica
de ações propostas para a realização do projeto virtual SuperAção na
Escola, que serão realizadas de 09 a 30 agosto de 2021. 

AVALIAÇÃO 
    A avaliação do projeto virtual SuperAção na Escola será feita através do
formulário Forms disponível no link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=8ZLlZ4GWmkK6qZUI_f13gJvi8inOSIdBi5NljEv7aXdURVowUVdXVD
MyR1M1SVczVjBLTjIxRkJMTi4u 

   Após o desenvolvimento do projeto, via educação remota ou educação
tecnológica, todos os educadores responsáveis pelo desenvolvimento das
ações propostas no projeto, na unidade escolar entrarão no link acima e
responderão o formulário que estará aberto no período de 09 a 30 de
agosto de 2021. 

    A coordenação pedagógica da escola poderá realizar uma reunião virtual
com as equipes para avaliar o processo do planejamento e execução das
ações, verificando a efetividade e o impacto pedagógico e formativo que
este projeto proporcionou aos estudantes no envolvimento virtual com a
comunidade escolar e local. 
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