PROJETO PEDAGÓGICO
PROJETO PEDAGÓGICO – COMPROMISSO COM O SEU FUTURO
“VALORIZAÇÃO DA NATUREZA CRIADA POR DEUS”

Justificativa:
“Que as crianças aprendam a ver na natureza uma expressão do amor e da
sabedoria de Deus; que o pensamento a respeito dEle se entrelace com pássaros,
flores e árvores; que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes do
invisível, e todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino”
White, Educação
Deus é o nosso Criador. Ele fez cada elemento da natureza com
sabedora e perfeição. Estudar a natureza, suas belezas peculiares nos ajuda a
compreender o grande amor de Deus pelos seres humanos e a refletir sobre a atuação
do homem no meio ambiente.
Objetivo:
. Conhecer a natureza criada por Deus.
. Reconhecer que Deus é nosso Criador.
. Preservar o meio ambiente.
Responsável:
Ficará a cargo de cada Unidade Escolar o desenvolvimento do projeto.
População Alvo:
Alunos de Jardim ao 3º ano de Ensino Médio.
Tempo de Duração:
1 ano (2012)
Apresentação do Tema
“Valorização da natureza criada por Deus” é o tema geral. A cada mês será
discriminado um tema de estudo
Desenvolvimento:
Janeiro – Natureza Brasileira

Mesmo sendo um mês de férias para a maior parte dos alunos, ler alguns
textos ou fazer alguma pesquisa irá colaborar na compreensão de que o nosso país é
rico em belezas naturais.
O mural da escola pode apresentar o tema como incentivo ao estudo e ao
debate sobre a ecologia.
Fevereiro – Planeta Terra
Ao criar nosso planeta, Deus pensou em cada detalhe. Nesse momento são
apresentados fenômenos e curiosidades gerais.
Março – Fundo do Mar
Durante este mês são apresentadas curiosidades sobre conchas, estrelas-domar, Arrais, tubarões, etc. Discuta com os alunos e ajude-os a compreender que cada
animal tem necessidades que precisam ser respeitadas.
Abril – Vegetação
Cada vez mais o homem vem substituindo a vegetação pelo asfalto. Este é o
momento de valorizar as flores, os gramados, as árvores e considerar a importância do
verde para a renovação do ar.
Maio – Insetos e aranhas
Muitas pessoas têm medo de insetos, aranhas, baratas... Mas qual a utilidade
deles no ambiente? Que perigos enfrentamos com eles? O que podemos aprender
com eles? As abelhas nos ensinam a viver socialmente, o louva-a-deus nos faz lembrar
da oração, a aranha mostra o que é perseverança, etc.
Junho – Aves
As aves nos encantam com sua beleza e cores variadas, bem como com o canto.
Note, porém, que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros.
Elas também têm muito a nos ensinar.
Julho – Dinossauros
Este tema faz parte do universo curioso da criança e do adolescente. É uma
excelente oportunidade para discutir o seu desaparecimento da Terra.
Agosto – Répteis e anfíbios
Por terem o sangue frio, os répteis habitam as regiões mais quentes. Eles são
encontrados em todos os continentes, menos na Antártica, devido às baixas
temperaturas. Entre os répteis encontramos cobras, tartarugas, lagartos, crocodilos,
jacarés.
Os anfíbios têm capacidade de viver tanto dentro quanto fora da água. No
Brasil podemos encontrar estes seres em várias regiões. Entre os anfíbios estão os
sapos, as rãs, as salamandras.
Esses interessantes animais têm sido foco de programas que procuram garantir
a sua sobrevivência. Eles também nos ensinam muitas lições. Um exemplo é o Projeto
Tamar.
Setembro – Sons e Cheiros da Natureza

Todos os dias somos envolvidos pelas cores, cheiros e sons da natureza. Nossos
sentidos foram preparados para perceber cada detalhe. O canto dos pássaros, o ruído
dos animais, o cheiro da chuva, tudo isso possibilita-nos uma vida mais alegre,
interessante e pode nos alertar sobre perigos ou acontecimentos.
Outubro – Alimentos
Deus nos proveu uma grande variedade de alimentos. Resgatar a importância
da alimentação saudável e uso da água na dieta cotidiana é uma necessidade social. O
índice de obesidade infantil vem preocupando especialistas e tem sido motivo de
campanhas educativas
Novembro – Mamíferos
Grande parte dos mamíferos faz parte do grupo de animais domésticos e da
convivência das pessoas. O gato, o cachorro, o hamster e outros podem ser motivo de
estudo e pesquisa. Os mamíferos selvagens, porém despertam a curiosidade, como o
tigre, o leão, a hiena e o elefante.
Dezembro – Plantas e Flores
Para encerrar o ano, buscamos nas plantas e nas flores as informações que
confirmam o cuidado e a sabedoria do nosso Criador.
Conclusão:
Somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o
último rio, é que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. (Provérbio
indígena)
Profª. Sandra Cerqueira - Coordenadora Geral
Profª. Célia Rezende – Coordenadora de Vila Nova Cachoeirnha
Profª. Elina Núbia - Coordenadoar de Engenheiro Goulart
Profª. Ester Cardoso - Coordenadora de Vila Matilde
Profª. Lisa Braga - Coordenadora de Tucuruvi
Profª. Regina Barrozo - Coordenadora de Vila Alpina
Profª. Yara Araújo - Coordenadora de São Miguel Paulista

PROJETO PEDAGÓGICO
Capelania
A Capelania Escolar tem a missão de colaborar na formação integral do ser humano,
fornecendo oportunidade de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação dos
valores e princípios ético-cristãos, possuindo como instrumento principal a apresentação da
Bíblia como a Palavra de Deus em suas diversas formas de abordagens e práticas.
O Capelão Escolar, responsável pelo serviço, é designado pela instituição e desenvolve
suas atividades com os alunos e suas famílias nos horários regulares de atendimento escolar,
bem como nos extra regulares, quando necessário ou solicitado.
A Capelania Escolar deve promover o estudo da Bíblia e demais leituras de interesse
religioso; atender os alunos e seus familiares com aconselhamentos; auxiliar a escola e as
famílias no trato com alunos indisciplinados, no combate contra o uso de drogas, delinquência
e promiscuidade; organizar, juntamente com os alunos, atividades sociais que atendam as
necessidades da comunidade; e promover eventos religiosos para o incentivo da religiosidade,
conhecimento teológico e a prática do serviço cristão.
A Capelania Escolar, para melhor compreensão, sistematiza suas atividades em 4
áreas, utilizando-as como diretrizes para dinamizar a execução das diversidades de projetos
organizados pela Escola Adventista. São elas:

Sob esses aspectos a Capelania Escolar se propõe a:


Realizar programações promovendo a Educação Cristã nas igrejas ou outros
ambientes.



Promover cursos e treinamentos de capacitação evangelística para os alunos e seus
familiares, professores e funcionários da escola, dando oportunidade para que os
mesmos desenvolvam suas competências e habilidades.



Organizar e realizar visitas residenciais aos alunos e familiares, dando assistência
domiciliar, oferecendo, assim, atendimento espiritual personalizado.



Programar atividades sociais e recreativas extracurriculares para os alunos, onde terão
a oportunidade de desenvolver seus dons e habilidades no serviço à comunidade.



Oferecer atendimento padrão, em tempo integral, para a comunidade escolar no
âmbito espiritual e familiar, realizando aconselhamentos e apresentando o
conhecimento bíblico de forma sistemática e contextualizada.

Como forma de integrar esses objetivos a Capelania Escolar promoverá, conforme
necessário, projetos de intervenção. Tais projetos estarão seguindo as diretrizes expostas
anteriormente tendo a meta de estimular o estudo da Bíblia, oração e o serviço social
humanitário, como seguem abaixo:
Projeto MISSÃO DAMASCO
Baseado na história bíblica relatada em At 9: 10-19 que apresenta a visita de Ananias a
Saulo, quando, através de uma simples visita, Saulo compreendeu melhor o plano de Deus
para sua vida, se converteu completamente e foi batizado, assim o que aconteceu com Paulo é
o que queremos que aconteça com os alunos. Esse projeto intensificará e viabilizará meios
para que o Capelão, professores e funcionários da Escola Adventista realizem visitas
sistemáticas aos alunos, com a intensão de encurtar os laços entre a escola e a família; auxiliálos no desenvolvimento das práticas pedagógicas, criar um relacionamento aberto para
discussão e melhoria do ensino em nossas escolas, e principalmente apresentar uma proposta
de apoio educacional para alunos com dificuldades de aprendizagem, relacionamentos
interpessoais e oportunizar a família a compreensão de temas bíblicos. Esse projeto envolverá
principalmente os alunos do Ensino Médio, e terá como foco o relacionamento escola-família,
atendimento espiritual, psicológico e pedagógico.

Projeto ADOLE
Evento que reunirá alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com a iniciativa de
envolver os alunos em palestras de cunho educativo e religioso e proporcionar atividades de
recreação.
Projeto ADOLESCER
Grupo de estudos organizado pela Capelania Escolar, onde serão tratados assuntos
bíblicos e seculares de interesse dos estudantes do 6º ao 9º ano com a proposta de promover
o estilo de vida saudável, espiritualidade, e prática de bons hábitos, sendo utilizados como
métodos; debates, mesas redondas, fórum e palestras interativas.
Projeto A Bíblia em minha casa
Após um programa de incentivo ao conhecimento da Bíblia, cada sala de aula receberá
uma Bíblia ilustrada, que deverá, mediante sorteio, ser entregue a um aluno que levará a Bíblia
para sua casa. O pai terá como tarefa ler uma história bíblica diariamente para o aluno, além
de responder a primeira lição de uma série de 5 estudos sobre a vida familiar, desenvolvida
pela Capelania Escolar. Na semana em que a criança estiver com a Bíblia em sua casa, os
responsáveis serão contatados e será agendado uma visita domiciliar feita pelo capelão da
Escola. O capelão durante a visita estará recapitulando a lição e oferecerá a continuação do
estudo que culminará com um uma palestra sobre a Família que a Escola costumeiramente
oferece. Projeto desenvolvido para atender os alunos da pré-escola e do 1º ao 5º ano. Tendo
como foco a visitação, criar relacionamentos confiáveis entre a escola e a família do educando,
promover o estudo bíblico, auxiliando o contato com a Bíblia, e na revitalização familiar.

A Capelania Escolar foi criada para oferecer conforto espiritual, dando animo e
esperança, independente de crença ou religião, auxiliando na manutenção do equilíbrio
emocional, tão importante nos momentos de adversidade.
O serviço estará em constante disponibilidade de acesso, prioritariamente, a
comunidade escolar e aos demais interessados.
Pr. Patrick Vieira Ferreira
Coordenador de Capelania

