Séries Indicadas
9°. ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Resumo
É na juventude que o desejo de mudar o mundo é mais latente. Cheios de ideias, com energia
transbordando, mudar o mundo chega a ser um sonho que passa longe da utopia. Bem longe
mesmo, pois cada vez mais jovens têm-se engajado no voluntariado e fazendo um pouco aqui e
ali, transformam a sua realidade e a realidade dos outros.
A sua escola está preparada para esta mudança? Você já pensou em transformar a vida de
pessoas com a participação e o espírito empreendedor de seus jovens?
O Projeto MobilizAÇÃO, uma parceria entre o Educacional e a TETO (reconhecida
internacionalmente por realizar inúmeros trabalhos em comunidades em situação de
vulnerabilidade espalhadas por toda a América Latina), propõe a estudantes do 8.º ano do Ensino
Fundamental até a 3.ª série do Ensino Médio desenvolver habilidades humanas, o caráter crítico,
a responsabilidade social e a empatia com aqueles que enfrentam diferentes realidades.
Mobilizados, criaremos pontes colaborativas desenvolvendo inúmeras ações, entre elas a
construção de casas para pessoas em situação de vulnerabilidade, possibilitando aos nossos
alunos a participação nessa experiência pela criação de um mundo mais justo a fim de promover
uma mudança significativa em várias famílias brasileiras.
Não fique de fora, mãos à obra!

Justificativa pedagógica
O projeto MobilizAÇÃO, em parceria com a TETO, abre espaço para vivermos em nossa escola
uma experiência única como empreendedores e cidadãos. A TETO é uma organização que,
segundo palavras que encontramos em seu site, “atua em 19 países da América Latina, busca
superar a pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades precárias, por meio do
engajamento comunitário e da mobilização de jovens voluntários e voluntárias”.
O projeto apresenta uma proposta interdisciplinar que culmina na construção de uma casa, em
regime de mutirão, para uma família carente. Ele também busca construir conhecimentos e
desenvolver competências a partir de uma situação que pode ampliar a iniciativa, a empatia e a
sensibilidade à realidade social. Competências essas consideradas fundamentais e explícitas na
BNCC (Base Nacional Curricular Comum).
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Partindo do desejo de mudar o mundo que os jovens têm, MobilizAÇÃO busca orientar e
proporcionar uma experiência concreta e positiva, com potencial para melhorar a vida de pessoas
em situação difícil. Porque não basta se achar “dono do mundo”, como é normal nessa idade, é
importante agir sobre o mundo; descobrir e refletir sobre os limites de nossos desejos e sobre a
ampliação de nossa sensibilidade e do conhecimento real de nosso potencial de ação. Com
inteligência, iniciativa e mobilizados, superando dificuldades e imprevistos, podemos mudar para
melhor muitas vidas e as comunidades das quais fazemos parte. Essa é a lição mais importante
que pode ser construída com o envolvimento ativo nas três etapas deste projeto. Venha construir
com a gente!

Principais competências envolvidas (de acordo com a BNCC)
Além de envolver diferentes áreas do conhecimento, MobilizAÇÃO possui um grande
potencial para gerar situações nas quais serão trabalhadas as “competências gerais”
estabelecidas pela nova Base Nacional Comum Curricular do MEC. Merecem destaque:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e
cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos,
culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de
uma sociedade solidária.
4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ ou verbo-visual (como Libras),
corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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 seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem,
etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza,
reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo
princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

A participação ativa, neste e em outros projetos, enriquece o currículo com experiências,
proporciona uma nova dimensão a inúmeras aprendizagens, ampliando o conhecimento sobre
a sociedade na qual vivemos e exige cada vez mais competências interativas, capacidade de
improvisar, trabalhar e construir em equipe.
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ETAPAS
O projeto está dividido em três etapas obrigatórias, que vão gerar um painel nacional com
todas as Mobilizações em todo o Brasil.
Etapa 1 - Apadrinhando um projeto
Na primeira etapa, professores e equipes de estudantes assistirão a um vídeo de
apresentação da proposta, conhecerão as atividades da TETO e receberão orientações que
ajudarão a definir as estratégias de captação de recursos, que acontecerá na Etapa 2. A
equipe do Educacional apresentará as unidades da TETO que participarão do projeto. Cada
equipe de voluntários decidirá a qual desses projetos regionais se incorporará. Após conhecer
e debater ideias criativas e inovadoras para inspirar, motivar e orientar as escolas e os
estudantes será necessário definir caminhos e estratégias para conseguir arrecadar o valor
necessário – R$ 9.000,00 – para construir uma casa.
Envios: Os estudantes deverão coletar informações do projeto e definir propostas para
arrecadar fundos para a ação. Essas propostas devem ser enviadas pela página de envio do
professor, ao final da etapa.
Etapa 2 - Mobilizando minha comunidade
Na segunda etapa, os estudantes arrecadarão, mediante diferentes estratégias de
mobilização, um total de R$ 9.000,00, que é o valor estimado pela TETO para comprar os
materiais e construir uma moradia. Apenas escolas que conseguirem esse valor participarão
da etapa final do projeto, onde a casa será construída. Estudantes deverão apresentar
registros de suas mobilizações, dos eventos realizados, das estratégias adotadas. O
documento mais importante desta etapa será o comprovante de depósito de R$ 9.000,00, na
conta bancária determinada pela TETO.
Envios: Envio de uma imagem do comprovante de depósito + um vídeo. Estas propostas
devem ser enviadas pela página de envio do professor.
Etapa 3 - Mão na massa
Na etapa final, um grupo de dez estudantes será escolhido para participar da construção da casa,
que será feita ao longo de dois dias, em um local escolhido e informado, por e-mail, pela TETO.
Antes desta ação a TETO entrará em contato com a escola e promoverá um curso com as
orientações para que os(as) estudantes participem de forma produtiva do mutirão de construção
de um lar para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Nesta etapa deverão ser enviados registros fotográficos e em vídeo da participação na construção
da casa. Os dez estudantes que tiverem participado desta etapa ganharão uma camiseta, no dia
da construção.
Envios: Envio de cinco imagens legendadas da Mobilização + 1 vídeo realizado pelos alunos.
Encerramento
Ao final do projeto, a TETO registrará um depoimento em vídeo, realizado pelas pessoas que vão
morar no lar construído com os recursos arrecadados pela escola e a ajuda de dez estudantes.
Os vídeos serão enviados para o e-mail de cada escola e, ao final de todas as participações, serão
expostos no mural de resultados.

Certificação
Ao final do projeto, professores e estudantes, cujas turmas cumprirem todas as etapas,
receberão o certificado on-line de participação. Os dez estudantes escolhidos para a
montagem da casa e o professor responsável receberão uma camiseta.
Outra forma de reconhecimento será o vídeo feito pelos moradores contemplados pela ação,
com autorização para ser divulgado em suas redes sociais.
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