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JUSTIFICATIVA 

  
Com o desejo de ajudar a nossos alunos a ser “bons cristãos e honestos cidadãos”, queremos através da Sociologia de campo no 

Parque Dom Bosco, levar a todos esses adolescentes e jovens, a viver uma experiência de acolhimento de crianças e adolescentes em 
“situação de vulnerabilidade” através da prática de valores humanos e cristãos.  

Este projeto inicia com os alunos fazendo uma experiência de voluntariado no Parque Dom Bosco, através do contato com as crianças e 
adolescentes de uma realidade social carente. 

Após este contato para conhecer a realidade do publico atendido pelo Parque Dom Bosco, o grupo planeja ações em parceria com a 
coordenação pedagógica do PDB e Colégio Salesiano de Itajaí, para atender às necessidades das crianças e adolescentes.  

As atividades podem envolver: música, arte, dança, teatro, dinâmicas, brincadeiras, momentos de diálogos e reflexões. O planejamento é 
construído utilizando-se a estratégia do PDCA, que mensalmente é “rodado” com os alunos.  

 
"Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo; e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas 

também àquele que me enviou” ( Evangelho de São Marcos 9, 37).  
 
 

OBJETIVOS  
▪ Desenvolver tolerância,  
▪ Aprender a ajudar os outros,  
▪ Sair da zona de conforto,  
▪ Trabalhar em equipe,  
▪ Compreender a realidade do outro,  
▪ Desenvolver a solidariedade humana,  
▪ Capacidade de interação com diferentes públicos,  
▪ Desenvolver a empatia entre todos. 
▪ Acolher e ser acolhidos. 

 

 
FOCO 
PEDAGÓGICO 

 
    Este projeto será um mutuo aprendizado, com trocas de experiências de vidas que se encontram desde diferentes realidades sociais, 
econômicas, afetivas, psicológicas e espirituais.          Cada encontro terá um momento de acolhida, momento de reflexão e oração, 
desenvolvimento do tema formativo, momento de pátio (assistência salesiana por parte dos alunos do CSI) conclusão das atividades com as 
crianças  e avaliação das atividades realizadas (professor + alunos do CSI).  Também nos focaremos está na formação de grupo, no protagonismo 
juvenil, na formação de lideranças, na vivência do carisma salesiano e na capacidade do jovem compreender-se como sujeito de sua caminhada 



formativa.   Esperamos que nossos alunos durante  este processo, consigam desenvolver a sensibilidade, a compaixão e resiliência diante de um 
mundo que nos apresenta tantos desafios e possibilidades. 
 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por 

meio da realização de práticas e produções científicas. 
 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com 
curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 
utilizando o apoio de tecnologias digitais. 
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, 
fatos e evidências para respaldar conclusões, 
opiniões e argumentos, por meio de afirmações 
claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, 
sempre respeitando valores universais, como 
liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade.  
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos 
e ideias resultantes de investigações científicas 
para criar ou propor soluções para problemas 
diversos.  

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e 
informações disponíveis em diferentes mídias. 
 
(EMIIFCHSA03)… Apresentar os diferentes pontos de vistas e posicionando-se mediante a argumentação com 
cuidado de citar as fontes de pesquisas. 
 
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e 
considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. 
 
(EMIFLGG03)… Utilizar diferentes fontes e recursos que sejam próprios para a idade dos adolescentes atendidos 
neste projeto. 
 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar 
intencionalmente recursos criativos para resolver 
problemas reais relacionados a temas e processos 
de natureza histórica, social, filosófica, política e 
cultural em âmbito local, regional, nacional e 
global. 

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional e global considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar com base em estudos e pesquisas em fontes confiáveis, informações sobre 
temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, 
nacional e global. 
 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 



Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar 
projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais diversas, 
identificando e incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.  
(EMIFCG08) Compreender e considerar a 
situação, a opinião e o sentimento do outro, 
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência 
para promover o diálogo, a colaboração, a 
mediação e resolução de conflitos, o combate ao 
preconceito e a valorização da diversidade. 
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou ambientais em nível 
local, regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela realização de ações 
e projetos voltados ao bem comum. 

(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, 
artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade 
humana e para o cuidado com o meio ambiente.  
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando 
adequadamente elementos das diferentes linguagens. 
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, 
nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 
(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, baseadas no respeito às 
diferenças, na escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.  
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade. 
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para 
estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, 
mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos 
pessoais e produtivos com foco, persistência e 
efetividade.  

(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente 
relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 
 
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, 
nacional e/ ou global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos 
humanos e a promoção da cidadania.  
 
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ ou global.  
 



(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo 
do trabalho, que orientem escolhas, esforços e 
ações em relação à sua vida pessoal, profissional 
e cidadã. 

(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

Ementa Uma experiência de acolhida mutua entre alunos do CSI e Crianças e Adolescentes do PDB, praticando o amor fraterno, a empatia e a 
solidariedade como “bons cristãos e honestos cidadãos” dentro do carisma e espiritualidade salesiana.  

Avaliação Planejamos avaliar de forma integral, formativa, corresponsabilizando o aluno convidando-o a se autoavaliar e colaborando de forma sincera 
com a avaliação dos seus pares. Além da avaliação da dinâmica interna do grupo, ocorre a avaliação do  projeto, a partir dos objetivos, 
habilidades e competências descritos.  Para que haja verdadeiro protagonismo é necessário que o aluno planeje cooperativamente, que 
execute o planejado, que avalie o alcance dos objetivos e que, por fim, proponha melhorias ao projeto. 
 
Para avaliar a participação de cada indivíduo no grupo o professor pedirá um informe escrito trimestral para cada aluno, onde os mesmo vão 
relatar como foi sua experiência. Semanalmente no final de cada encontro, o professor também fará as seguintes perguntas:  
● As tarefas foram cumpridas conforme planejado?  
● Quais atitudes colaboraram com o trabalho e quais precisam ser modificadas?  
● Quais práticas colaboraram com o trabalho e quais precisam ser modificadas?  
 
O professor fará o registro de suas observações e dá feedback para a equipe. 

Referências ● A Pastoral Juvenil Salesiana. Editora S.D.B. 2014.  
● Boletim Salesiano.  
●Manual da CF 2020. Editora CNBB. 2019 
● Bíblia Sagrada - Edição Pastoral. Editora Paulus. São Paulo. 2014  
● Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Versão Atualizada 2017): https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-
content/uploads/2017/06/LivroECA_2017_v05_INTERNET.pdf  
● Parque Dom Bosco: atualidades, informações e história,.http://www.parquedombosco.org/  
● Dinamicas para trabalhar valores. http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/trabalhandovalores/dinamica1.htm; 
https://demonstre.com/dinamica-para-trabalhar-valores/; 
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