
Parcerias – Projetos e Programas 2019 

PROJETO: PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência.
PARCERIA: Polícia Militar
PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º s Anos
CRONOGRAMA: 1º Semestre: 7 Escolas/ 2º Semestre: 6 Escolas

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Programa de educação preventiva ao uso de drogas.

Objetivo

•  Orientar através de técnicas centradas na resistência à pressão
dos  companheiros  ao  experimento  de  drogas,  ensinando  as  crianças
dizerem não às drogas, mostrando o mal que está por detrás dela.  O
programa  conta  com  policiais  competentes  que  buscam  através  do
respeito, amizade e a confiança desenvolvendo atitudes positivas em
relação às autoridades e as leis.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se
de  conhecimentos  e  experiências  que  lhe  possibilitem  entender  as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao
exercício  da  cidadania  e  ao  seu  projeto  de  vida,  com  liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.



PROJETO: Corteva e Ascana na Escola
PARCERIA: ASCANA/ CORTEVA – Associação dos plantadores de cana do Médio Tietê…
PÚBLICO ALVO: 5º s anos
CRONOGRAMA: Mês de setembro /outubro e novembro

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Conhecer para respeitar e saber usar.

Objetivo

• Refletir  através  de  palestras,  estudos  em grupo,  promovendo
conceitos de crescimento sustentável da atividade agrícola. 
Desenvolver a cidadania, a conscientização preservacionista, segurança
na aplicação de defensivos agrícolas e qualidade de vida ao trabalhador
do campo.
Avaliação

• Como resultado,  premia  a  melhor  redação  e  desenho  com a
abordagem  do  tema:  “Meu  herói  o  agricultor”  dos  alunos  de  cada
unidade escolar, o melhor de todas as escolas e a escola em qual este
aluno está inserido.

10. Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos,  sustentáveis  e
solidários.



PROJETO: Jardim Sensorial 
PARCERIA: Secretaria de Meio Ambiente/ SAAE 
PÚBLICO ALVO: Educação Infantil Etapa I e II
CRONOGRAMA: 1º semestre

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Estudo do meio.

Objetivos:

• Identificar os principais grupos em que se divide o reino das
plantas;
• Entender a importância da preservação das áreas verdes;
• Respeitar e proteger a fauna e flora do nosso planeta.

10. Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos,  sustentáveis  e
solidários.



PROJETO: Agenda Ambiental 
PARCERIA: Secretaria de Meio Ambiente 
PÚBLICO ALVO: Ed. Infantil; Ens. Fund. I (4ºs anos) e Ensino Fundamental II  (6º anos). 
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Tema transversal: meio Ambiente.

• Visitas monitoradas: Parque Paradão, Parque do Povo e usina 
de lixo.
• Palestras nas escolas com o tema: Água
Obs. Agenda de comemoração com temas relacionados a preservação
do meio ambiente.

10. Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos,  sustentáveis  e
solidários.

PROJETO: COOPRÓLEO
PARCERIA: Secretaria de Meio Ambiente 
PÚBLICO ALVO: Todas as escolas
CRONOGRAMA: Ano Letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Coleta de óleo descarte de pilhas em pontos específicos 
10. Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos,  sustentáveis  e
solidários.



PROJETO: FILLP 
PARCERIA: Secretaria de Cultura e LWART
PÚBLICO ALVO: Todos alunos e professores da Rede Municipal e Comunidade
CRONOGRAMA: Setembro

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

 Acesso à cultura.

Objetivos:

• Valorizar  a  cultura  em  suas  diversas  manifestações  como:
Teatro,  dança,  exposição  de  obras  literárias,  conhecendo  autores  de
livros regionais, músicas…
• Divulgar  nossa  cidade  como  capital  nacional  do  livro  a
comunidade e região.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.



PROJETO: Trovadores Urbanos
PARCERIA: Secretaria de Cultura e LWART
PÚBLICO ALVO: Professores Educação Infantil, monitores Cultural e seus Coordenadores
CRONOGRAMA: março/ junho 

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Formação  através  de  04  oficinas  para  educadores;  com duração  de
1h30'.

•  Afinando  o  afeto  –  Sarau  sobre  memória  afetiva  com
trovadores urbanos.
•  Música e meditação no escuro.
•  FUXICOCOMXICO – música e aprendizado com fuxico.
•  Dança Circular – Com Maria Eugênia Anjos, coreografias em
roda, com músicas celebrativas de vários países.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.



PROJETO: Khan Academy
PARCERIA: Khan Academy 
PÚBLICO ALVO: Alunos do 3º aos 9º anos
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Apoio ao Currículo de Matemática:

• Videoaulas de matemática na plataforma de exercícios online,
cada  aluno  avança  no  seu  próprio  ritmo,  assistindo  aos  vídeos  e
resolvendo os exercícios correspondentes. 
Os professores monitoram a aprendizagem de cada estudante em tempo
real,  permitindo  um  planejamento  de  aulas  personalizadas,
considerando as dificuldades e demandas individuais e posta atividades
de avanço ou complementares.

5.  Compreender,  utilizar e  criar  tecnologias digitais  de informação e
comunicação  de  forma  crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas
diversas  práticas  sociais  (incluindo as  escolares)  para  se  comunicar,
acessar  e  disseminar  informações,  produzir  conhecimentos,  resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.



PROJETO: JOELP/JOELPIN
PARCERIA: Secretaria de Esportes 
PÚBLICO ALVO: Ed. Infantil e alunos do Fundamental I e II
CRONOGRAMA: Junho/julho

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Jogos interescolar:
 
Objetivos: 

• Fortalecer  regras  de  convivência,  cooperação,  respeito,
valorizando o outro e a si mesmo através das mais variadas práticas de
esportes.

9.  Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e  a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e  de grupos sociais,  seus  saberes,  identidades,  culturas  e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

PROJETO: GIRA MUNDI
PARCERIA: Secretaria de Cultura/ LWART e ALIC.
PÚBLICO ALVO: Etapa II 
CRONOGRAMA: Junho

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

A importância da Água

• público-alvo 4ºs 5ºs e 6ºs anos.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.



PROJETO: ERA UMA VEZ…Brasil
PARCERIA: LWART
PÚBLICO ALVO: 8ºs anos
CRONOGRAMA: março a novembro

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Apoio ao Currículo de História e Cidadania 

O projeto é dividido em três etapas, a saber:

• Etapa FATOS HISTÓRICOS

• Etapa CAMPUS

• Etapa INTERCAMBIO

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências,  incluindo  a  investigação,  a  reflexão,  a  análise  crítica,  a
imaginação e a criatividade,  para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses,  formular  e  resolver  problemas  e  criar  soluções  (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural



PROJETO: Faça Acontecer
PARCERIA: LWART
PÚBLICO ALVO: 6º ao 9º s anos
CRONOGRAMA: Lançamento 19/08, para público 19/10.

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Protagonismo Jovem em ações sociais e humanas. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se
de  conhecimentos  e  experiências  que  lhe  possibilitem  entender  as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao
exercício  da  cidadania  e  ao  seu  projeto  de  vida,  com  liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.



PROJETO: Hora do Conto
PARCERIA: Lwart/ Secretaria de Cultura/ ALIC
PÚBLICO ALVO: Professores/Alunos
CRONOGRAMA: A definir

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

• Facilitar  a descoberta do contador de histórias que reside em
nós.

• Sensibilizar  todos  que  se  interessam  pela  arte  de  contar
histórias;

• Transmitir  valores  através  das  histórias;  desenvolver
habilidades,  por  meio  de  observação  e  prática,  que  lhe
possibilitem contar suas histórias;

• Promover leitura;…

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes  contextos  e  produzir  sentidos  que  levem ao entendimento
mútuo.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.



PROJETO: Splash
PARCERIA: Lwart/ Secretaria de Cultura/ ALIC
PÚBLICO ALVO: 4º s Anos
CRONOGRAMA: Março

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

• Promover apresentação Circense e teatral com uma divertida e
completa aula sobre Água. 
Espetáculo sobre sustentabilidade. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes  contextos  e  produzir  sentidos  que  levem ao entendimento
mútuo.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.



PROJETO: DENGUE 
PARCERIA: Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Educação
PÚBLICO ALVO: Todos os alunos
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Desenvolver ações de prevenção e orientações contra a proliferação do
mosquito da Dengue – Aedes aegypti.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comum
que  respeitem  e  promovam  os  direitos  humanos,  a  consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.

PROJETO: NASF nas Escolas 
PARCERIA: Secretaria de Saúde e Educação
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ens. Fund. II
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Abordar temas de interesse do publico jovem para que eles  possam
conhecer  a  importância  do  autocuidado  e  prevenir  transtornos
psíquicos característicos da fase de transição. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se  na  diversidade  humana  e  reconhecendo  suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com
elas.



PROJETO: Aprendendo a conviver com o Trânsito
PARCERIA: Secretaria do Trânsito e Educação
PÚBLICO ALVO: Todos os alunos
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Desenvolver  Trabalhos  preventivos  no  espaço  escolar,
contribuindo  com  o  exercício  da  cidadania  em  respeito  às
especificidades do trânsito e para a adoção de comportamento
mais adequado e solidário. 
Objetivo:
Envolver os alunos no convívio com a comunidade em relação
ao trânsito e suas imprudências, educando para a vida.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.

PROJETO: Sempre Volei
PARCERIA: Secretaria de Esportes
PÚBLICO ALVO: Alunos dos 4º e 5º anos
CRONOGRAMA: Ano letivo

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS BNCC

Desenvolver alunos na modalidade esportiva Voleibol através de
treinos em aulas semanais no ambiente escolar.  As atividades
são  monitoradas  por  estagiários  de  educação  fisica,  que
desenvolvem  a  referida  modalidade  esportiva  em
desenvolvimento fisico dos alunos como também colaborando

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e
emocional, compreendendo- se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.



para o trabalho de cooperação e trabalho em equipe. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.


