
 
 
 

 

 

PROJETO RAÍZES DO BRASIL 

 

REGULAMENTO GERAL E ESPECÍFICO  
(VERSÃO OFICIAL) 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

 

Em 2018, o Colégio Monsenhor Joviniano Barreto traz como tema gerador dos projetos: 
“Raízes do Brasil”.  
Justificamos a necessidade de trabalhar esse tema mediante a preocupação em resgatar o 
interesse dos nossos alunos pela produção cultural brasileira em todas as áreas nas quais 
nos destacamos desconstruindo a imagem criada de forma distorcida do Brasil e do 
Brasileiro.  
Acreditamos que essa imagem distorcida gera desesperança, mediocriza as ambições e 
impede o crescimento da nossa sociedade.  
 

2. OBJETIVO GERAL: 

 

O projeto a seguir tem como objetivo o desenvolvimento pleno dos alunos do CMJB, 

enriquecendo-os a partir do conhecimento da produção cultural brasileira, nas artes, 

literatura e ciências com interesse de fortalecer o sentimento cívico, o orgulho de pertencer 

a um País rico em todas as suas dimensões. O resgate do civismo se faz necessário diante 

dos acontecimentos que vêm sendo presenciado por nossas crianças e jovens, junto com 

esse sentimento buscamos incessantemente reverter a inversão dos valores que tanto nos 

preocupam.   

 

I. Integrar o corpo discente dos ensinos oferecidos na escola: Educação   
Infantil, Fundamental I e II e Médio;  

II. Promover a interação entre alunos, professores dos quatro níveis,  
professores das diversas disciplinas, coordenadores e direção da escola; os 
quais proporcionarão um ambiente saudável e de respeito mútuo;  

III. Desenvolver a cultura através da pesquisa e troca de conhecimento entre todos 
os participantes;  

IV.     Promover a cooperação, quanto à disponibilidade e transmissão das  
             informações para a fluidez da comunicação entre os participantes;  

IV. Incentivar o respeito mútuo no ambiente escolar durante a organização e 
execução das atividades;  

V. Promover a organização do ambiente escolar e asseio durante a organização e 
execução das atividades;  

VII.    Revelar talentos e habilidades nos aspectos: artístico, científico e literário;   
VIII.   Trabalhar as atividades propostas nas 04 (quatro) áreas do conhecimento. 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Promover a integração dos componentes de cada família e destas entre si através da 

redescoberta do Brasil tendo como objeto de estudo os brasileiros ilustres que se 

destacaram na Literatura, nas artes e nas ciências. 

As famílias são compostas por alunos de todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio numa clara iniciativa que prepara os alunos para o convívio com a diferença, para o 

exercício da tolerância, liderança e trabalho em equipe, habilidades indispensáveis à 

formação do perfil profissional exigido pelo mundo do trabalho. 

 

3. PÚBLICO ALVO: 

 

Serão envolvidos todos os alunos da Educação Infantil ao 2º Ano do Ensino Médio, 

professores e coordenadores além de familiares. 

 

 

2018 



 

4. PERÍODO: 

 

O Projeto “Raízes do Brasil” acontecerá de 29 de janeiro a 22 de junho. Sendo dividido em 

duas etapas de acordo com a cronologia a seguir: 

 

 

1ª ETAPA 

DATA ATIVIDADES 

06/02/2018 Divulgação do Projeto 

07/02/2018 Redivisão das famílias e sorteio dos novos membros 

06/02 a 19/02 Arrecadação dos Livros 

06/02 a 19/02 Entrega na Biblioteca 

26/02 Início da Ciranda Literária 

26/03 Entrega da Primeira Ficha de Leitura 

26/04 Entrega da Segunda Ficha de Leitura 

26/04 Fim da Ciranda Literária 

30/04 Culminância do Projeto 

 

2ª ETAPA 

DATA ATIVIDADES 

30/04 Divulgação dos temas para Pesquisa 

30/04 a 11/05 Fase de Pesquisa 

14/05 Orientação dos Alunos pelos Professores 

Até 31/05 Confecção do Material da Exposição 

04/06 Apresentação Interna dos Trabalhos 

04/06 a 15/06 Ajuste do Material 

A definir Exposição 

 

 

5. METODOLOGIA: 

 

 PROJETO LITERATURA VIVA: 

 

Esse projeto visa a integração dos alunos e a capacidade de mobilização entre os mesmos 

em prol de um objetivo comum, angariar livros dos seguintes autores brasileiros: 

 

INFANTIL/FUNDAMENTAL I 

 

1. Ana Maria Machado 

2. Ângela Lago 

3. Cecília Meireles 

4. Chico Buarque 

5. Eva Furnari 

6. Fernanda Lopes de Almeida 

7. Fernando Vilela 

8. Lygia Borunga 

9. Maria Clara Machado 

10. Marina Colasanti 

11. Maurício de Souza 

12. Monteiro Lobato 

13. Pedro Bandeira 

14. Ruth Rocha 

15. Sylvia Orthof 

16. Ziraldo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METEORO:  

Cada família ficará responsável pela arrecadação de 50 exemplares dos escritores 

acima. Lembrando que cada escritor deverá ser contemplado com pelo menos um 

título. 

 

FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS PELOS AUTORES ACIMA: 

 

1. JÚPITER 

2. NETUNO 

3. MARTE 

4. MERCÚRIO 

 

 

FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

 

1. Ariano Suassuna 

2. Augusto Cury 

3. Augusto dos Anjos 

4. Carlos Drummond de Andrade 

5. Clarice Lispector 

6. Eça de Queiroz 

7. Érico Veríssimo 

8. Fernando Pessoa 

9. Graciliano Ramos 

10. Guimarães Rosa 

11. João Cabral de Melo Neto 

12. Jorge Amado 

13. José de Alencar 

14. Lima Barreto 

15. Luís Fernando Veríssimo 

16. Lya Luft 

17. Lygia Fagundes Telles 

18. Machado de Assis 

19. Manuel Bandeira 

20. Mário de Andrade 

21. Martha Medeiros 

22. Paulo Coelho 

23. Raquel de Queiroz 

24. Rubem Alves 

25. Rubem Fonseca 

26. Vinícius de Moraes 

 

 

METEORO:  

Cada família ficará responsável pela arrecadação de 50 exemplares dos escritores 

acima. Lembrando que cada escritor deverá ser contemplado com pelo menos um 

título. 

 

FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS PELOS AUTORES ACIMA: 

 

1. SATURNO  

2. TERRA  

3. URANO 

4. VÊNUS  

 

 

 Os livros arrecadados serão entregues na Biblioteca da escola onde serão 

devidamente identificados para posterior devolução; 

 Será fixada uma ficha para controle de empréstimo desses livros. (A perda ou a não 

devolução dos exemplares, será passível de multa; 

 Cada uma das famílias terão professores orientadores que ficarão responsáveis por 

acompanhar e apresentar o resultado final com suas famílias. 

 



 

METEORO: 

Cada família escolherá uma obra dentre as que leram e montará uma amostra de 

arte e cultura com base no texto. Essa Mostra deve conter:  

 

 Uma peça teatral ou vídeo;  

 Um número de dança;  

 Uma exposição de recriação das ilustrações das obras;  

 Reescritas destas obras com finais inusitados; 

 

A mostra de arte e cultura será avaliada por convidados representantes do meio artístico 

cultural. 

 

O referido projeto será utilizado para a composição de notas da 3ª etapa, visto que, as 

provas bimestrais do período citado serão substituídas pela nota do PROJETO FAMÍLIA.  

 

O 1º meteoro será utilizado para contabilizar nota nas disciplinas de: 

 

FUNDAMENTAL II: PORTUGUÊS, LITERATURA, REDAÇÃO, ARTES, HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

ENSINO MÉDIO: PORTUGUÊS, LITERATURA, REDAÇÃO, HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 

A Coordenação, bem como, a equipe de professores das disciplinas acima estarão 

disponíveis para dirimir eventuais dúvidas sobre o projeto. 


