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RESUMO: 
Este resumo é resultado de um projeto que aborda a importância dos valores na escola 
para formação do caráter dos alunos, para que assim possamos colaborar na formação 
de uma sociedade melhor, mais justa e mais humana por meio dessas crianças. Foi 
realizado durante o 5º e 6º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Goiás. Foram observadas e regidas aulas na Escola Municipal de Tempo Integral 
Marechal Ribas Júnior localizada na Vila Redenção, Goiânia – Goiás. As regências 
ocorreram no turno matutino, na turma do 2° ano do fundamental I. A sala possui 30 
alunos matriculados. Os mesmos estão na faixa etária de 7 a 8 anos. Nosso projeto 
aborda os seguintes valores: bondade, respeito, justiça e responsabilidade. Escolhemos 
esse tema devido problemas constante de violência, intolerância, invasão do espaço do 
outro, desrespeito e injustiça, constates no cotidiano das crianças em sala de aula. 
Algumas crianças veem de uma realidade conturbada e esses valores, muitas vezes, não 
são trabalhados em suas casas e nas famílias, então percebemos e acreditamos que 
podemos, apesar de o tempo de duração do estágio ser pequeno, podemos contribuir 
fazer a diferença na vida dessas crianças para que elas possam ser a diferença no mundo 
em que vivemos. Acreditamos na educação e cremos também que na escola fazemos 
parte da participação da construção do caráter das crianças e visando estas 
possibilidades escolhemos o assunto, que a principio parece ser sem importância e fácil 
de ser abordado, mas é algo muito complexo, rico e engrandecedor, tanto para as 
crianças quanto para nós professoras regentes. 
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