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Prêmio Cida Mattar 2022 

 

Dicas e sugestões para elaborar o projeto da sua escola 

DICA Nº 1: FORMAÇÃO CONTINUADA. Faça já – Programe um aulão de história do Brasil 

com toda a sua equipe e convide o professor de história para relembrar os fatos e o 

contexto que envolvem a nossa independência. Sinalize e distribua dados a serem 

pesquisados pelo grupo de professores e/ou por turma.  

 DICA Nº 2: FONTES DE PESQUISA SOBRE O TEMA 

O Médico Missionário – Robert Reid Kalley (disponível em ministériofiel.com.br); 

Índios Evangélicos no Brasil Holândes (disponível em cpaj.mackenzie.br) 

A igreja Potiguara: A saga dos índios protestantes no Brasil (disponível em   uvanet.br) 

Histórias da Bíblia no Brasil – Sociedade Bíblia do Brasil 

A tragédia da Guanabara – CPAD 

Brasil, a última Cruzada – série de documentários da Brasil Paralelo 

DICA Nº 3 - FERRAMENTAS DA AEP QUE PODEM SER UTILIZADAS EM QUALQUER 

PROJETO: 

Avaliação com abordagem tutorial: crie etapas e perguntas chaves para que o estudante 

avalie o desenvolvimento do seu projeto e o seu próprio empenho e excelência. Não deixe 

a avaliação para o final do projeto. Acompanhe e avalie de forma sistemática, orientando 

cada etapa. Reflita e indique ao estudante:  Está de acordo com os objetivos traçados? O 

que está ficando ótimo? O que está completo ou incompleto? O que e como o ele pode 

avançar? Comemore cada etapa concluída! 

Oportunidade de serviço: Esta ferramenta visa levar o estudante a servir com seus dons e 

talentos, usando o conhecimento adquirido para que outras pessoas também aprendam e 

celebrem, neste caso a Independência do Brasil. Sendo assim, pense junto com os alunos 

a quem interessa e a quem podem servir mostrando tudo o que aprenderam sobre o tema, 

através de exposições, celebrações e apresentações, em geral. O conhecimento também 

pode ser disponibilizado através do site da escola, canal de vídeos, podcasts, no culto da 

igreja local, em outras escolas...  

DICA Nº 4: qualquer dos projetos sugeridos abaixo podem inspirar e fundamentar a 

participação dos alunos na “Edição especial do Prêmio. Os desenhos dos alunos não 

precisam necessariamente ter uma outra pesquisa de 4 passos e pesquisas sobre o tema, 
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mas podem usar o material do projeto dos professores que serão trabalhados em sala, 

para subsidiar a versão dos alunos. 

 

10 SUGESTÕES DE TEMAS PARA PESQUISA E PROJETOS:  

Nº 1 – AS CARTAS DA INDEPENDÊNCIA: pense em um projeto que pode explorar este 

tipo textual em várias séries em que seja pertinentes, usando as ferramenta da AEP – 

ensaios ou produção de textos. 

A carta de Pero Vaz de Caminha, ao desembarcar no Brasil, pela primeira vez: o quanto 

ela revela sobre a visão providencial na nossa história? 

Muitas cartas foram escritas e registradas no período da Independência: Carta de Dom 

João a Dom Pedro; Carta de Dom Pedro I a Pedrinho (Pedro II), cartas da Imperatriz 

Leopoldina ao seu esposo Dom Pedro, Cartas de José Bonifácio a Dom Pedro, entre 

outras. 

Fazendo um paralelo com os dias atuais, os alunos podem escrever cartas ou e-mails para 

autoridades e familiares. 

Nº 2 – DICIONÁRIO DA INDEPENDÊNCIA: usando a ferramenta “estudo de palavras”, os 

estudantes podem pinçar palavras chaves dos relatos e da comemoração dos 200 anos. 

Começando por bicentenário, independência, pronomes de tratamento utilizados na 

ocasião e outras que surgiram das pesquisas realizadas.  

Podem ser várias palavras formando um dicionário completo, com cada letra do alfabeto e 

pode ser feito pela escola toda. Cada professor e turma se encarregada de uma ou de um 

grupo de palavras para pesquisar e escrever o significado, sinônimos, classificação 

gramatical etimologia e o que mais for conveniente. Pode ser simples, só com o significado, 

dependendo da faixa etária.  

Pode ser um dicionário ilustrado, inclusive usando os talentos da Educação Infantil; 

Pode ser um dicionário bilíngue... 

Pode também ser um baú de palavras... solte a sua criatividade! 

Nº 3 – GALERIA DOS HERÓIS DA INDEPENDÊNCIA 

Usando as ferramentas “Estudo de Biografias e Belas Artes” pesquise as biografias de 

portugueses e brasileiros que contribuíram para o processo de Independência. 

Crie uma galeria com quadros de pinturas dos alunos e as biografias pesquisadas por eles. 

Sugestões: Princesa Leopoldina, Pedro I, José Bonifácio, Maria Quitéria, entre outros. 

Nº 4 – DESFILE DE HERÓIS DA INDEPENDENCIA: usando a ferramenta Belas Artes, 
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faça o estudo de desenhos e imagens do período da independência. Peça que as crianças 

reproduzam em desenhos que também podem ser expostos. Vista as crianças como os 

personagens que aparecem nas imagens para um desfile e convide a comunidade para 

assistir. 

Ou reproduza uma cena de um quadro, “O Grito do Ipiranga”, por exemplo, com todos os 

personagens caracterizados. Tire uma foto e faça um quadro para colocar ao lado da 

imagem original. 

Nº 5 – O MENINO DOM PEDRO: uma história de superação e heroísmo. Utilizando as 

ferramentas “Produção textual” e “Estudo de biografias” as crianças ou adolescentes 

podem criar uma história baseada em fatos sobre a infância do príncipe e futuro imperador 

do Brasil, destacando as dificuldades enfrentadas na infância vivida longe dos pais, 

separação, enfermidade da avó, entre outras. Você pode explorar a ideia de que, mesmo 

vivendo em famílias disfuncionais, uma criança pode servir a Deus e aos seu país, se usar 

as adversidades para se fortalecer e crescer. Um exemplo na Bíblia, seria o rei Josias. 

Nº6 – AS MARIAS DA INDEPENDENCIA: utilizando as ferramentas “Estudo de Biografias 

e Belas Artes” destaque as mulheres que lutaram pela nossa liberdade.   Sugestão Maria 

Leopoldina (primeira mulher governante do Brasil) e Maria Quitéria (primeira mulher a 

integrar as forças armadas). Vestir as meninas à caráter para desfile ou tirar fotos de época, 

fazer pinturas etc. 

Nº7 – AS BANDEIRAS DO BRASIL: use a ferramenta “Belas Artes” para produzir cópias 

das bandeiras ou de algumas delas explicando o significado das cores e símbolos usados 

em cada período em que foram utilizadas. Pode ser feita uma celebração, com desfile e 

hasteamento de bandeiras.  

Nº8ª- AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: utilize a ferramenta “Constituição de Classe” 

para explicar e exemplificar o que é e para que serve uma constituição, na escola e em 

uma nação. Explore o contexto de elaboração desde a primeira até a atual Constituição 

Brasileira. Compare os direitos assegurados e os avanços em relação às liberdades civis 

e proteção à vida, à propriedade e à liberdade. Reflita sobre a importância da elaboração 

e do cumprimento das leis para se constituir um cidadão e uma nação livres. 

Para uma participação mais ampla e criativa, os estudantes podem simular cenas das 

constituintes, podem simular conversas por email e por waths app entre os constituintes, 

criar caricaturas, fazer plebiscitos, criar um perfil dos constituintes no Instagram... 

Nº 9 – QUANDO FICAR É A MELHOR ESCOLHA: utilize a ferramenta “Estudo de 
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Biografias” para descobrir pessoas que influenciaram a decisão do príncipe Dom Pedro a 

ficar no Brasil. Explore a carta e toda a influência de José Bonifácio, na vida de Dom Pedro. 

É uma linda história a ser contada. Isto também pode virar uma novela baseada em fatos, 

um filme gravado por alunos, um teatro, um vídeo no youtube e o que mais você conseguir 

criar! 

Nº 10 – DOMITILA E DALILA: OS PERIGOS DA PAIXÃO NA VIDA DE UM LÍDER. Utilize 

o estudo de biografias para pesquisar sobre Sansão e Dom Pedro I. Evidencie como 

ambos tinham um chamado à servir à sua nação e como a paixão passageira por 

mulheres os fizeram escorregar e sofrer trazendo consequências para toda a nação. 

Evidencie como Sansão foi ouvido pelo Senhor, no último ato heroico de sua vida e como 

Dom Pedro se arrependeu e buscou terminar a sua vida de forma digna para si e para a 

nação. 
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