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INTRODUÇÃO: O conceito de cidadania global tornou-se tão importante que atualmente 

está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Ou seja, um conceito ligado à identidade que ultrapassa barreiras políticas e 

geográficas – muito mais ligado ao princípio de humanidade e sobrevivência planetária. Nesse 

sentido, entende-se que educar para essa cidadania significa desenvolver práticas pedagógicas 

que promovam conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de que as novas gerações 

necessitam para se construir um mundo mais pacífico, justo, solidário e sustentável. O vínculo 

da realidade local e regional com a mundial e a busca de soluções para os problemas que 

desafiam a humanidade, ligados fundamentalmente a pobreza, a fome e as questões 

ambientais, é uma das características dessa nova cidadania. Aliado a essa fundamentação, o 

surto da pandemia de COVID-19 acelerou a exigência para as novas formas de convivência e 

relações sociais. Os protocolos sanitários ainda não permitem o retorno integral das escolas. 

Portanto, ações são necessárias para o atendimento das demandas impostas às comunidades. 

Incorporando a perspectiva da cidadania e da sustentabilidade, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Junto ao CAIC “Luizinho de Grandi”, situada no Bairro Lorenzi, município de 

Santa Maria, RS, referência na região em que se encontra, busca ressignificar seus vínculos 

com a comunidade. Para tanto, o conceito de sustentabilidade em promoção, se orienta na 

valorização, cuidado e conservação da vida. 

OBJETIVOS: As práticas que estão sendo desenvolvidas pela Escola CAIC no ano de 2020, 

se organizam no Projeto: Escola e Comunidade: práticas sustentáveis e cidadãs. O objetivo 

geral é desenvolver ações que promovam a sustentabilidade social dos estudantes 

matriculados na Escola e de suas famílias no contexto de pandemia. Dentre os objetivos 

específicos se encontram: aprimorar o ensino remoto, garantindo o atendimento pedagógico 

adequado às necessidades de cada estudante; realizar levantamento de famílias para o 

recebimento de cestas básicas; criar espaços de diálogo com a comunidade, adaptados aos 

protocolos de pandemia, para compreender quais são suas reais necessidades. Conforme a 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC) cabe aos sistemas de ensino, assim como as 

escolas, incorporar ao currículo a abordagem de temas que afetam a vida humana, 

preferencialmente de forma transversal e integradora. Sob essa orientação e preocupada com o 

enorme impacto do surto da pandemia de Covid 19 na sua comunidade, a Escola CAIC 

intensifica uma abordagem pedagógica articulada com o social.  

METODOLOGIA: As etapas de realização do projeto envolveram levantamento junto à 

comunidade escolar de suas reais necessidades. A partir desse panorama inicial, foram 

organizadas estratégias voltadas para a sustentabilidade social. A Escola mediou as 

necessidades apontadas pelas famílias, procurando suprir demandas na área de alimentação, 

considerando as situações de vulnerabilidade e transformações no mundo do trabalho. Já no 

aspecto pedagógico, ocorreram adaptações de metodologias, materiais e recursos, levando em 

consideração o contexto do ensino remoto e acesso da comunidade às tecnologias e internet.  

RESULTADOS: Explorando os vínculos da sustentabilidade e da cidadania contemporânea 

com os temas locais e planetários, o projeto segue em andamento e na busca de novas ações 

inovadoras e abrangentes, capazes de preparar os estudantes para os desafios do milênio. 

 


