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PROJETO “NÓS E O MUNDO”: 

AÇÕES DE FOMENTO AO DEBATE SOBRE CIDADANIA GLOBAL E 

EMPODERAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS, NO SCFV - 06 A 15 ANOS. 

 

Proponente: CRAS Enedina Bomfim Santos 

Título do projeto: “Nós e o Mundo”: Ações de fomento ao debate sobre cidadania 

global e empoderamento de crianças e jovens, no SCFV - 06 a 15 anos. 

 

Responsável Geral/Idealizadora: Marirôze Vilanova de Góis  

Cooresponsável: Elisabete Ribeiro 

 

Possiveis Parceiros:Universidades, Bibliotecas,Parques e Escolas. 

Justificativa:Este projeto surge a partir da percepção da necessidade da realização 

de ações de fomento ao debate sobre a cidadania global e empoderamento de 

crianças, que dêem conta das demandas pertinentes aos compromissos assumidos 

em âmbito mundial no que concerne aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODS ,que perpassam pela erradicação 

da pobreza, igualdade de gênero, redução das desigualdades e desenvolvimento 

sustentável,entre outras temáticas igualmente relevantes. 

Possui como nortes principais o livro Empoderar Crianças e Jovens para a 

Cidadania Global (Edição original em inglês 2016, Fernando M. Reimers, Vidur 

Chopra, Connie K. Chung, Julia Higdon e E. B. O’Donnell. Edição brasileira 2017, 

Editora Moderna), bem como os parâmetros propostos para a efetivação do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.Figurando ainda, enquanto um 

esforço no sentido da construção de um mundo digno e equânime para as crianças 

e jovens atendidos em nossos serviços e ações.  

Objetivo geral: Desenvolvimento de ações de fomento ao debate sobre cidadania 

global e empoderamento de crianças e jovens, no SCFV - 06 a 15 anos, por meio de 

um tema gerador O nosso mundo é belo e diverso, abordando por meio deste 

competências interculturais ,habilidades interpessoais,orientação 

ética,conhecimentos e habilidades e hábitos mentais. 



 

Metodologia: O projeto “Nós e Mundo” será materializado por meio de percurso 

que terá como tema gerador a premissa: “Nosso mundo é belo e diverso” 

,através do qual   serão trabalhados aspectos referentes a diversidade em suas 

várias expressões, considerando-se e evidenciando-se a importância e 

protagonismo da ludicidade, parentalidade e troca de experiências,neste 

processo, buscando-se assim  a interface entre a proposta e os parâmetros 

metodológicos do SCFV. 

Assim as atividades que materializarão o percurso “Nosso mundo é belo e 

diverso” serão coordenadas e facilitadas, pela equipe proponente deste projeto, 

entre os meses de fevereiro e setembro do corrente ano, subdividido em 

Unidades, sendo estas: 

Unidade I: Vamos nos conhecer? (Duração – 5 semanas) 

Unidade II: Como vivemos? O que existe a nossa volta? (Duração – 6 semanas) 

Unidade III: Onde vivemos? Como nos locomovemos? (Duração - 6 semanas; 

Unidade IV: O que fazem as pessoas na minha escola e na minha 

vizinhança?Como ajudamos uns aos outros? (Duração - 4 semanas); 

Unidade V: O que, quando,com que e por que celebramos? (Duração - 4 

semanas) 

Unidade VI: Se uma situação parece diferente, como podemos ser justos? 

(Duração -5 semanas). 

Quanto a organização, as atividades serão realizadas da seguinte forma: 

Encontros semanais: A cada quinta- feira serão realizadas as atividades 

previamente planejadas e elaboradas coletivamente pela equipe, sendo que cada 

encontro terá a duração de  2 horas e 30 minutos,podendo ser estendido o horário 

em caso de necessidade. 

Como recursos metodológicos serão utilizados: recursos áudio visuais e 

sonoros, visitas a parques, zoológicos, museus, bibliotecas, universidades e 

instituições que compõem a rede socioassistencial; 

No tocante a avaliação do percurso proposto, esta será realizada semanalmente, 

a cada sexta-feira, sendo imprescindível este momento no que diz respeito a 

mensuração dos impactos e resultados do projeto; 

Reportando-se a culminância do “Projeto Nós e o Mundo”, esta se dará por 

meio da produção e apresentação teatral a respeito do tema da diversidade, 

a ser exibido para as famílias das crianças e adolescentes envolvidos, e espaços 

comunitários disponíveis. 

 

 



 

Público Alvo: Crianças e adolescentes vinculados ao serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. 

 

Local de realização: CRAS Enedina Bomfim Santos  

Data da realização: Janeiro a Setembro 

Nome da Comunidade: Bairro América 

Cidade: Aracaju              UF: Sergipe 

Comunidade a ser atendida: Bairro América, Bairro Novo Paraíso e Bairro 

Capucho. 

 

Recursos: 

Recursos Materiais/ Recursos Físicos:  

Data Show, Cadernos de desenho, atlas, revistas, lápis de cor, lápis grafite, 

mapas, pastas, borracha, folha A4, Televisão, Caixa de som. 

 

 

 

 

 

 


