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Introdução 

No ano de 2020 fomos desafiados a desenvolver as propostas de ensino de maneira 

remota, devido a pandemia do coronavírus. Com isso a Escola Municipal Pão dos Pobres 

Santo Antônio buscando se adequar a esta nova realidade desenvolve suas ações de forma 

colaborativa e interdisciplinar, planejando as ações de ensino com base no currículo 

emergencial do município de Santa Maria, que é realizado a distância, na qual as atividades 

envolvem além dos alunos, também as suas famílias. Nesse sentido, as professoras das turmas 

de 3º ano do Ensino Fundamental pensaram de forma coletiva em abordar os conhecimentos 

geográficos sobre o bairro onde a criança mora relacionando com os direitos humanos e os 

direitos das crianças. 

Objetivo 

Nosso objetivo consistiu em explorar os diferentes temas do conhecimento geográfico, 

desenvolvendo e utilizando processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social e econômico, visando formar cidadãos autônomos e 

críticos ao aprenderem sobre os seus direitos. 

Metodologia 

Para introduzirmos a temática: “Lugares de nossa vivência e suas necessidades”, 

pedimos que os alunos fizessem a leitura, a reflexão e a interpretação de um poema que 

abordava questões relacionadas ao bairro. Foi proposto também, que realizassem uma 

entrevista com algum parente ou morador do bairro apontando aspectos positivos e negativos 

com relação ao bairro onde moram, ou seja, o que precisaria ser melhorado dentro do seu 

bairro. Após, foi solicitado que realizassem a construção de uma maquete sobre o bairro onde 

moram com material reciclado. A partir disso, propomos ações sobre os direitos humanos e 

sobre os direitos das crianças e adolescentes. 

Resultados 

Ao trabalharmos sobre o bairro e os direitos humanos e das crianças pensamos ter 

oportunizado que os educandos valorizassem o lugar onde moram, percebessem as 

possibilidades de mudanças e também valorizassem a si mesmos, e aos outros, se percebendo 

como sujeitos e protagonistas da sua própria história, entendendo que todos nós precisamos 

conhecer e buscar nossos direitos para conquistar a plena cidadania, pois mesmo sendo 

crianças, eles podem ter consciência dos seus direitos, que são cidadãos que devem ser 

respeitados e valorizados. 

Conclusões  

Ao final deste trabalho percebemos que houve envolvimento e empenho dos alunos e 

das famílias que colaboraram com a proposta e contribuíram para que o aprendizado sobre o 

bairro e sobre os direitos humanos e direitos das crianças se efetivasse. Por fim, entendemos 

que é necessário que na escola a criança aprenda o valor do cuidado consigo mesmo e com os 

outros, e em consequência disso desenvolva sua responsabilidade social, na qual 

consideramos condição importante para formação de cidadãos autônomos e críticos. 

 

 


