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Este resumo refere-se ao trabalho desenvolvido na disciplina de estágio em educação infantil 

e anos iniciais ll, durante o segundo semestre de 2013.Trata-se da apresentação de análises e 

reflexões do projeto de ensino que foi desenvolvido durante a disciplina e trabalhado na 

escola campo. O projeto foi elaborado para uma turma de EJA , do 3º e 4º ano, em uma escola 

da rede municipal de ensino localizada na cidade de Goiânia. O tema trabalhado com a turma 

foi Ética e Direitos Humanos, A escolha se deu por se tratar de um tema transversal, a partir 

do qual exploramos não só a leitura e escrita, como também temáticas presentes no cotidiano 

social. Através desse tema exploramos o conceito de justiça, igualdade e respeito ao próximo, 

tentando compreender os valores presentes na sociedade atual e em que medida eles devem ou 

podem ser modificados.  O projeto foi organizado em cinco aulas, nas quais trabalhamos  os 

seguintes temas: introdução à ética, ética e cidadania, direitos humanos, direitos da criança e 

do adolescente , direitos do idoso e direitos do homem e da mulher. Utilizamos como 

metodologia aulas expositivas, dialogando de forma dinâmica com os alunos, exploramos 

também os recursos tecnológicos cedidos pela escola na sala de informática, como o espaço 

para assistir vídeos que foram planejados para cada aula. As atividades foram organizadas de 

forma que fossem realizadas em grupo e de maneira bem participativa por parte dos alunos. O 

nosso projeto foi baseado nos PCN’s, o qual aponta que a  ética “é um dos temas mais 

trabalhados do pensamento filosófico contemporâneo, mas é também um tema que escapa aos 

debates acadêmicos, que invade o cotidiano de cada um, que faz parte do vocabulário 

conhecido por quase todos, ela interroga sobre a legitimidade de práticas e valores 

consagrados pela tradição e pelo costume”. Baseamos nosso projeto também no autor Adolfo 

Sanchez Vasquez, o qual mostra que a moral é uma forma do comportamento humano que se 

concretiza apenas quando as pessoas estão vivendo em sociedade. Segundo o autor, a 

definição de ética indica um caráter científico que corresponde à necessidade dos problemas 

morais. Ao desenvolver esse projeto com a turma pudemos avaliar que os resultados obtidos 

superaram nossas expectativas, uma vez que já conhecíamos o perfil da turma que estávamos 

trabalhando, sendo formada por sua maioria de alunos mais velhos e bem tímidos, com 

dificuldade de expressar-se diante dos demais alunos. Por esse fato nossa preocupação foi 

levar à turma situações que envolvessem esse diálogo participativo a partir de um tema atual e 

substantivo.. O desenvolvimento e a interação dos alunos foram gradativos e significativos, e 

foi notória a evolução da turma em relação à participação e realização das atividades 

propostas.   
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