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Neste resumo apresentamos reflexões acerca do projeto de ensino desenvolvido no primeiro 

ano do ensino fundamental no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE-

UFG) durante o segundo semestre de 2013. O projeto teve como objetivo trabalhar o tema 

transversal pluralidade cultural, e dentro dessa temática abordamos a ideia da convivência na 

diversidade, chamando atenção dos alunos para questões como preconceito, inclusão, bulling, 

respeito, amizade e valores humanos. O projeto organizou-se em sete regências, e em cada 

aula trabalhamos temas que possibilitassem noções de igualdade, como dignidade e 

tolerância, valorizando a diversidade cultural. Nosso projeto foi permeado pela leitura e 

escrita, com base na literatura e produção de texto. Como metodologia de trabalho, utilizamos 

para o desenvolvimento das aulas a leitura e a discussão de livros de literatura infantil e outros 

gêneros textuais. Ao elaborarmos nosso projeto, utilizamos estratégias que possibilitassem ir 

além das questões disciplinares, dando abertura ao novo, adequando, sendo suscetível a 

mudanças, com intenção de atender e transformar a realidade dos alunos. Na primeira e 

segunda aula trabalhamos a história “Menina bonita do laço de fita”, enfocando o respeito às 

diversidades, na terceira e quarta aulas a história “Daniel no mundo do silêncio”, a partir da 

qual trabalhamos o tema inclusão e a importância de se entender as limitações. Na quinta aula 

apresentamos a história “Pinote, o fracote e Janjão, o fortão”, destacando a questão do bulling. 

Na sexta aula a nossa história de apoio foi “O Jacarezinho egoísta” e o desenho animado 

“Meu Amigãozão - este lugar é meu”. Nesta aula trabalhamos o egoísmo e suas implicações. 

Na sétima regência exibimos o filme “Turma da Mônica - Folia no Clube e a Tirinha 

Mafalda”, destacando a importância da amizade. Com relação ao envolvimento da turma, 

consideramos que atingimos nosso objetivo, que era fazer as crianças compreenderem que a 

pluralidade é essencial na garantia da liberdade de escolha individual. Assim como aponta 

Jussara Hoffmann, a avaliação é um processo mediador permanente, com troca de mensagens 

e significados, um processo interativo, dialógico, com encontros e confrontos de ideias entre 

educador e educandos. Em nosso trabalho pedagógico tentamos trabalhar com estratégias que 

levassem os alunos a pensar, refletir de maneira significativa, analisando a sociedade, a 

comunidade escolar e familiar, resgatando os valores humanos. Desta maneira, a avalição se 

organizou a partir das necessidades  e possibilidades dos alunos, dando condições de se 

engajarem na busca de novos conhecimentos.  Avaliamos, de maneira geral, que o tema 

escolhido é extremamente importante, embora tenhamos tido pouco tempo para o seu 

desenvolvimento. Compreendemos que a temática da pluralidade cultural deve fazer parte de 

todo o trabalho desenvolvido na escola.  Ainda assim, acreditamos que os alunos aprenderam 

os conteúdos propostos, atendendo as nossas expectativas.  
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