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MINUTA DE PROJETO
TEMA OU TÍTULO: VAMOS FALAR DE ÉTICA
PÚBLICO ALVO:
Alunos regularmente matriculados nas 14 (quatorze) turmas da 2ª série do Curso Normal e nas
10 (dez) turmas da 3ª série do mesmo curso.
JUSTIFICATIVA:
A necessidade de implementar as ações do Programa Vamos Falar de Ética, propostas no
material fornecido através da parceria com a ONG Júnior Achievement, nos leva à elaboração
deste projeto, adequando as proposições às nossas necessidades e realidade.
A busca pela reflexão sobre os benefícios de uma conduta ética em nossas vidas pessoal e
profissional é o norte do presente projeto que deve ter como foco levar os alunos à compreensão
de seu papel como cidadãos.
A decisão pela implementação do projeto nas turmas do Curso Normal justifica-se por entenderse que, enquanto futuros professores, os alunos são prováveis multiplicadores da cultura pela
conduta ética em nossa sociedade.
OBJETIVO(S):
Específicos:
- Aprender o conceito de ética e sua importância em nossa sociedade;
- Desenvolver o senso crítico sobre as consequências das atitudes individuais sobre a coletividade;
- Conhecer o custo da falta de ética para o nosso país e para a nossa escola;
- Confrontar-se com dilemas para praticar a tomada de decisão ética;
- Refletir sobre o futuro profissional e as obrigações com a ética em sua vida.
- Elaborar códigos de ética para a escola e para as turmas.
- Elaborar material para divulgação dos códigos de ética elaborados coletivamente.
METODOLOGIA:
A Professora Claudia Assis e as Agentes de Leitura Solange Alves e Eliane Saad Nehme, que
foram capacitadas pela Júnior Achievement, serão as multiplicadoras das ações a serem
implementadas pelos professores regentes que queiram aderir ao Projeto.
A proposição é que o projeto seja desenvolvido em 3 (três) encontros, de 100 minutos cada ( 2
tempos de aula).
No 1º encontro será apresentada a definição de ética e será apresentado e implementado o jogo
“Um dia em Ethospolis”.
No 2º encontro será discutido o custo da falta de ética e será apresentado o modelo de tomada de
decisão ética proposto no material utilizado.
No 3º encontro será apresentado um código de ética profissional e será feita a proposição da
elaboração do código de ética de cada turma, da escola e da carreira que o aluno pretende ter no
futuro.
Todos os encontros deverão ocorrer de forma lúdica e levando o aluno à livre participação, sem
que ele tenha que estar na condição de mero recebedor de conceitos.

META:

- Trabalhar os conceitos e habilidades descritos abaixo:
1º encontro: ética, senso moral, consciência moral, cultura, história e dilema, tomada de decisões
éticas, senso crítico, cidadania, valores universais, valores pessoais, consumo ético, política e livre
iniciativa.
2º encontro: cálculo de custos e benefícios, pirataria e impostos, tomada de decisões e julgamento.
3º encontro: Código de ética, conduta e estabelecimento de objetivos e metas.

- Elaborar o código de ética das turmas, dos professores e da escola.

RELAÇÃO COM O IDEB/IDERJ
Espera-se que após a implementação do projeto os alunos construam a consciência da
importância do estudo e, assim, alcancem melhores resultados.

RECURSOS HUMANOS:
Agentes de leitura e professores regentes de diferentes disciplinas e áreas.

RECURSOS FINANCEIROS:

Serão utilizados materiais reciclados e materiais de papelaria já existentes no almoxarifado da
escola, não havendo necessidade de destinação específica de recurso financeiro.

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:(instrumentos que serão usados
para acompanhar e avaliar de acordo com a PORTARIA SEEDUC/SUGEN N° 419 DE
27/09/2013)

Os materiais produzidos pelos alunos poderão ser utilizados como instrumentos de avaliação,
devendo a pontuação máxima respeitar o estabelecido na proposta pedagógica da escola.
METODOLOGIA:
Os espaços (salas de aula) deverão estar arrumados de modo a favorecer o trabalho em pequenos
grupos e a fomentar a participação nas discussões propostas pelo professor.
Cada encontro será finalizado com uma proposta de atividade prática. No 1º encontro os alunos
participarão do jogo “Um dia em Ethospolis”. No 2º encontro os alunos deverão ser levados a
analisar uma situação problema (dilema) e à tomada de uma decisão ética. No 3º encontro os
alunos deverão produzir os códigos de ética que serão apresentados e expostos na culminância do
projeto, cuja data será definida ao longo do desenvolvimento do projeto.
As técnicas utilizadas deverão ser debates, tempestade de ideias (brainstorming), contação de
histórias, teatralização, etc.
Atenção: em hipótese alguma o aluno poderá ficar passivamente ouvindo a explanação do
professor.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
A previsão de realização do projeto é:
Início: 23/10/2017
Termino: 30/11/2017
A culminância (exposição) deverá acontecer ao longo do mês de dezembro, na sala de leitura.
CARGA HORÁRIA:
06 horas-aulas por turma

ESPAÇO FÍSICO:
Salas de aula
Biblioteca e sala de leitura
Auditório
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: (nome legível e matrícula)
1- Solange de Souza Santos Alves – Id Funcional 35399236 – matrícula 02937241
2- Eliane Saad Nehme de Paula – Id Funcional 35404183 - matrícula 02828042
3- Claudia Regina P. de Assis Guedes Moraes – Id Funcional 35398248 – matrícula 02336295

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S):
- VAMOS FALAR DE ÉTICA – Manual do Voluntário e manual do aluno

