
                                                                                                                  
 

 

Fundação Aury Luiz Bodanese – FALB 

Rua João Martins, 219 D, Bairro São Cristóvão | CEP: 89803-901 | Chapecó/SC | www.falb.org.br | (49) 3321 3235 

Região de Chapecó/SC: Darcivana Squena (turminhasc@falb.org.br) 

Região de Porto Alegre/RS: Samara Arsego Guaragni (turminhars@falb.org.br) 

 

PRÊMIO ESCOLA CIDADÃ 2017  

 

 

2) Responsável pelo Projeto para o Prêmio Escola Cidadã: 

Nome completo: Viviane Thiel Cardoso 

E-mail: viviiithiel@gmail.com 

Telefones: (49) 9 9957-2171 / (49) 9 9154-2171 / (49) 2049-9489 

Função ou disciplina: Educação Financeira e Sustentabilidade 

 

3) Abrangência do Projeto:  

Público alvo: 

1) Instituição de Ensino: 

Nome da Instituição de ensino: EBM NOVA AURORA 

Endereço completo: 

Linha Serraria Reatto, Avicooper I, Distrito de Marechal Bormann, Chapecó (SC) 

E-mail: viviiithiel@gmail.com  

Mídias (Facebook / Site): 

https://www.facebook.com/viviane.thiel 

https://www.youtube.com/channel/UCk7P44z2w1IxpiVSmiqaGmQ 

Telefones para contato: (49) 9 9957-2171 / (49) 9 9154-2171 / (49) 2049-9489 

mailto:viviiithiel@gmail.com
mailto:viviiithiel@gmail.com
https://www.facebook.com/viviane.thiel
https://www.youtube.com/channel/UCk7P44z2w1IxpiVSmiqaGmQ
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Projeto desenvolvido com as turmas do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, pais e equipe de 

apoio da Fundação Aury Luiz Bodanese. 

Quantidade de alunos envolvidos: 50 alunos 

Quantidade de professores envolvidos: 

2 professores, sendo 1 da disciplina de Educação Financeira e 1 da disciplina de 

Sustentabilidade. Também fizeram parte, a Coordenação Pedagógica da Instituição. 

 

4) Detalhamento do Projeto:  

Título do Projeto: 

Os Tapeceiros da EBM Nova Aurora: Tecendo Tapetes do Bem. 

Objetivo geral do projeto: 

Promover a expressão criativa através do reaproveitamento de materiais alternativos na 

confecção de tapetes, que possibilitem ao aluno, o desenvolvimento de noções financeiras, por 

meio da compra de materiais e suprimentos e criação e construção dos mesmos, visando o 

consumo consciente da matéria-prima – o tecido, bem como a sua comercialização a fim de que 

seu lucro seja revertido em melhorias na estrutura física do espaço escolar. 

Objetivos específicos do projeto: 

 Promover a reflexão sobre a responsabilidade de cada um com relação à questão da 

educação financeira; 

 Viabilizar ações de reaproveitamento de materiais no espaço escolar (roupas de lã em más 

condições de uso, restos de tecidos, sacos de nylon e ráfia) a fim de reduzir custos na 

produção dos tapetes; 

 Fortalecer a relação escola-comunidade tanto no processo de produção quanto na 

comercialização dos tapetes confeccionados pelos alunos no espaço escolar dentro das aulas 

das disciplinas de Educação Financeira, Sustentabilidade e ainda do Programa Educação 

Integral com objetivo pedagógico; 

 Propiciar aos educandos o acompanhamento direto e atuante no processo de elaboração da 

Ação entre Amigos (rifa) e dos tapetes confeccionados durante o período de realização do 
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projeto, por meio de comissão organizadora composta pelos alunos do 5º ano; 

 Viabilizar a revitalização de melhorias na Escola em ações coletivas com a comunidade 

escolar por meio de mutirão. 

Justificativa do projeto: 

Justificativa do projeto (justificar o que levou a instituição optar por tal tema abordado no 

Projeto. Qual circunstância foi percebida como problema, podendo ser amenizado ou sanado 

com o desenvolvimento do projeto): 

O crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade dependem da ação de educar financeira 

e socialmente os cidadãos, ensinando-os a controlar seus recursos e a respeitar seu orçamento 

e ambiente. Contudo, mais do que instruir sobre como administrar seus bens, a educação 

financeira promove uma mudança de comportamento e de velhos hábitos com relação ao uso 

do dinheiro e ao desperdício de materiais que podem ser reaproveitados que podem ser 

revertidos em benefícios para si mesmo. A partir disso, a escola tem o objetivo de promover 

ações que potencializem o desenvolvimento de competências sociais de uma forma lúdica, 

prazerosa e que desperte na criança, a consciência para ações cotidianas. 

Observando que em nossa comunidade ainda persiste a problemática quanto ao descarte 

correto de materiais sem utilidade, que dentre os diversos tem-se as roupas velhas que já 

não servem para doação e que segundo os alunos, costumam ser queimadas ou descartadas 

no meio ambiente. Por este motivo, sentiu-se a necessidade de desenvolver ações com os 

alunos que pudessem evitar ato, permitindo que seja desenvolvido algum tipo de produto 

para a reutilização destas roupas velhas e sem uso. Assim, decidiu-se em utiliza-las de forma 

criativa, criando tapetes que por fim, seriam comercializados, visando arrecadar valores 

que pudessem auxiliar na aquisição de tintas e suprimentos que pudessem ser utilizados 

para renovar a pintura da estrutura física escolar, já que a mesma encontrava-se até aquele 

momento, deteriorada em decorrência das condições ambientais na qual está exposta. Esta 

ação, permitiu que se associasse os conhecimentos escolares e teóricos ensinados em sala 

de aula, nas disciplinas de Educação Financeira e Sustentabilidade com a reutilização de 

material que poderiam ser reciclados – no caso as roupas velhas, visando confeccionar os 

tapetes e ensinar aos alunos, os hábitos da sustentabilidade, da aplicação de recursos 
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financeiros e do bem estar social. 

Período de realização das atividades:  01/08/2017 à 29/09/2017 

 

5) Etapas/Ações do Projeto:  

- Citar e detalhar todas as etapas/ações realizadas durante o período de abrangência do 

regulamento; 

- Iniciar citando a realização do Programa A Turminha da Reciclagem e da Roda de Leitura; 

- Incluir após o detalhamento de cada etapa/ação no máximo 05 fotos ilustrativas.  

Etapa/Ação 01: No dia 19/07/2017, foi realizado na EBM Nova Aurora uma mostra pedagógica 

dos trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre do referido ano. Para este evento, convidou-

se o Programa ‘A Turminha da Reciclagem’ para desenvolver uma oficina sobre reciclagem que 

se voltasse a ensinar aos alunos e aos pais que se fizeram presentes no evento para a 

conscientização sobre reciclagem a ser desenvolvida em nossa instituição de ensino. Na ocasião 

foram realizadas atividades voltadas ao tema “Faça a Escolha Certa” com o objetivo de 

conscientizar sobre a destinação correta dos dejetos sólidos no meio ambiente e, além disto, 

também foram realizadas atividades dinâmicas com os alunos e os pais, utilizando jogos e 

materiais demonstrativos diversos (banners, panfletos, jogos...). Isso esta exposto no anexo 1. 

Etapa/Ação 02: A partir dessa atividade, surgiu a problematização sobre o destino a ser dado a 

determinados materiais (tecidos, lãs), quando de seu possível descarte. Em sala de aula, foi 

apresentado o tema às turmas e observada as respostas das crianças, na qual a intenção foi em 

ensinar as mesmas na busca de uma solução para tal situação. 

Associando a ideia do reaproveitamento destes materiais que seriam descartados de forma 

errada no meio ambiente e pensando em utilizá-los de forma correta, pensou-se em 

confeccionar tapetes, no qual estes seriam fabricados em dois modelos: um com roupas velhas 

de lã que foram arrecadados pelas crianças junto às famílias e posteriormente acabaram sendo 

desmanchados, formando pompons de lã. O outro modelo de tapete foi desenvolvido a partir 

de retalhos de tecidos e roupas velhas sem utilidade que também foram doados pelas famílias. 

O material base para este segundo modelo de tapete, se deu por meio de sacos de ráfia que 

muitas crianças tinham em casa e que também seriam descartados de maneira irregular na 
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natureza. 

Etapa/Ação 03: Visando a reflexão sobre o uso adequado de recursos naturais e financeiros, foi 

realizada uma rifa dos tapetes confeccionados pelas crianças e famílias a fim de obter recursos 

monetários que serviriam para a compra de materiais e suprimentos (tintas, pincéis, solventes, 

brochas, rolos de pinturas, entre outros) para serem utilizados na pintura da estrutura física e 

melhoria do espaço escolar interno e externo. Isso pode ser visto no anexo 2. 

Etapa/Ação 04: O processo de confecção dos tapetes transcorreu durante as aulas da disciplina 

de Educação Financeira e pela turma do Programa Educação Integral. Também participaram de 

maneira direta, as próprias famílias dos alunos (país e irmãos). Cada criança recebeu um pedaço 

da base de ráfia para levar para casa e confeccionar seu pedacinho de tapete junto com a sua 

família, a partir do material (lã e roupas velhas) que tivessem em casa. Na escola, todos esses 

pedaços de tapetes foram unidos de forma manual pelos alunos, formando um grande tapete 

de 2,00m x 2,00m. Os tapetes confeccionados com pompons foram feitos a partir de lãs 

arrecadas pelas crianças e roupas velhas de lã que foram desmanchadas e depois 

confeccionadas em pompons individuais. Foram unidos por uma base de estopa, sendo 

colocados, posteriormente, um a um pelos próprios alunos. Podemos visualizar isso no Anexo 3. 

Etapa/Ação 05: Acompanhamento direto da “Ação entre Amigos” verificando os números de 

rifa vendidos, observando lucros obtidos e realizando orçamento dos materiais e suprimentos 

necessários para revitalização do espaço escolar.  Isso está exposto no anexo 4. 

Etapa/Ação 06: Foi realizado a 2ª Feijoada da Família, com o intuito de integrar as famílias com 

a Escola em mais um momento de muita diversão e confraternização. Aproveitando este 

momento, foi realizado o sorteio da rifa da “Ação entre Amigos” para que os pais pudessem ver 

a produção final do trabalho de seus filhos nas disciplinas de Educação Financeira e 

Sustentabilidade. Naquele momento, aproveitou-se para convidar todos os presentes a 

participar do mutirão de revitalização da Escola que ocorreria posteriormente. Podemos 

visualizar isso no anexo 5. 

Etapa/Ação 07: O mutirão de revitalização da Escola EBM Nova Aurora ocorreu no dia 

23/09/2017, contemplando dia letivo e contou com a atrativa presença de pais, alunos e 

professores. Devido as condições ambientais e climáticas do, não foi possível realizar todas as 
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ações programadas, ficando estas para datas a serem remarcadas e que irão ocorrer até o final 

do ano de 2017, visando terminar o que foi iniciado e o que vem acontecendo no dia a dia da 

Escola, conforme a disponibilidade de pais e colaboradores envolvidos, uma vez que todo esse 

trabalho vem sendo desenvolvido de maneira voluntária. Isso pode ser visto no anexo 6. 

6) Avaliação dos resultados após aplicação do projeto: 

O projeto foi totalmente desenvolvido de forma prática e teve uma devolutiva positiva das 

famílias envolvidas. Muitos já conheciam este trabalho artesanal e puderam contribuir com as 

crianças neste processo.  Os alunos sentiram-se valorizados através de suas produções, ficando 

cientes que através dos seus trabalhos, ajudaram o meio ambiente e também contribuíram para 

a revitalização do espaço escolar. 

 

7) Considerações Finais e Perspectivas de continuidade do projeto: 

 Conclui-se que através da criatividade de criação tapetes os alunos puderam entender a importância da 

reutilização de materiais que seriam descartados de maneira errônea na natureza percebendo que 

através de um artesanato local eles puderam não só contribuir para meio ambiente como também com a 

escola. Esta ação permitiu que se associassem os conhecimentos escolares e teóricos ensinados em sala 

de aula, nas disciplinas de Educação Financeira e Sustentabilidade  ensinando aos alunos, os hábitos da 

sustentabilidade, da aplicação de recursos financeiros e do bem estar social. 

 

8) Anexos  

 

8.1 A instituição de ensino deverá incluir demais registros fotográficos; e tabelas, depoimentos e 

gráficos (caso existir).  

Obs.: Incluir legenda ou título nas fotos. 

Fotos:  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 


