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PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR  

PROJETO SUGERIDO - 1º SEMESTRE 

Área de conhecimento: Componente Integrador 

Componente curricular: Práticas e vivências em Protagonismo   

TÍTULO: Liderar é servir: os protagonistas que mudaram o mundo 

TEMA: Protagonismo Juvenil 

EIXO(S) TEMÁTICO(S): Ética e Cidadania 

COMPONENTES CURRICULARES: Projeto de Vida, Protagonismo, História e 

Geografia. 

OBJETIVOS: 

● Agir de forma consciente em relação à expressão de suas opiniões para os 

outros; 

● Validar momentos de observação, escuta e fala como recursos de uma boa 

comunicação; 

● Valorizar a atuação social, cultural e os valores de pessoas ou grupos como 

parte constituinte da liderança de cada um ou grupo; 

● Compreender a necessidade de desenvolver atitudes protagonistas; 

● Desenvolver a consciência crítica para contribuir na solução de problemas 

que atingem a sociedade; 

● Identificar e respeitar os valores de todos. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Equipamento de áudio e vídeo, folhas impressas, 

folhas em branco, folhas sulfite, lápis, caneta, computadores e/ ou celulares 

para pesquisa na internet. 

LOCAL: Sala de aula, biblioteca e laboratório de informática. 

DURAÇÃO: 06 aulas. 

 

METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO: Nesse projeto, os estudantes irão 

identificar perfis de liderança e protagonistas que fazem diferença no mundo 

através da transformação da realidade em que vivem, líderes inspiradores, 

ações solidárias desenvolvidas na comunidade e exemplos a serem seguidos. 

Este projeto será desenvolvido em quatro etapas: 

1ª Etapa –  
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Professor inicie o projeto com a apresentação do vídeo abaixo: 

• A provocação do afeto", Juli Wexel - 4º episódio da Série Intervenções 

Artísticas Urbanas, do Jornal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlmiqa1F54.  

Questionamentos e discussões sobre o vídeo: 

• O que você achou do vídeo? Muito legal, não é? 

• Viu a ideia dos jovens e como eles organizaram as ações? 

• Eles contaram com a colaboração de todos, boas atitudes no dia a dia 

que podem deixar o mundo melhor. Sabia que na escola você também 

pode ser um líder servidor? 

• Com ações e atitudes protagonistas você pode ser um bom líder de 

turma, ser um presidente de Clube de Protagonismo, pode ajudar a 

organizar a sua escola. Que tal pensar mais sobre isso? 

• E aí? Viu que um líder servidor precisa pensar de maneira coletiva para 

poder ajudar as pessoas e transformar os espaços em que vivem? 

É importante lembrar que um líder não age sozinho, ele precisa do apoio de 

outras pessoas, ele precisa inspirar e convidar todos para fazer a 

transformação. 

  

2ª Etapa –  

Inicie esta etapa, perguntando aos estudantes: 

1. Você já ouviu falar em Liderança? 

2. Você conhece a palavra LÍDER? 

3. Sabe o que significa? 

4. Vocês conhecem pessoas inspiradoras? 

Professor, anote no quadro os nomes dos líderes citados pelos estudantes. Em 

seguida, forme uma roda de conversa e peça que falem a respeito daqueles 

que foram citados. 

Divida a turma em grupos de pesquisa, os estudantes deverão pesquisar 

exemplos positivos de líderes. Após as pesquisas, os estudantes deverão 

montar apresentações para expor para aos colegas sobre a pessoa escolhida 

e o motivo dela ser considerada um líder ou um Protagonista. 

Alguns exemplos a serem pesquisados: 

• Malala Yousafzai; 

• Greta Thunberg; 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlmiqa1F54.


  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  

ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

• Madre Teresa de Calcutá; 

• Mahatma Ghandi; 

• Martin Luther King Jr.; 

• Chico Mendes; 

• Rene Silva; 

• Yusra Mardini; 

 

3ª Etapa – Após as pesquisas concluídas, os estudantes podem construir 

juntos um diagrama com as principais características de um Jovem 

Protagonista:  

Segue uma sugestão de atitudes protagonistas, que você professor pode 

debater com seus estudantes, auxiliando-os na confecção dos seus diagramas, 

fortalecendo o conceito de Protagonismo Juvenil. 

Ser protagonista 

• não é estimular a competição, mas tomar uma posição de solidariedade, 

sempre antenado à tarefa do outro. 

• é não permitir que os outros sejam objetos de suas ações, mas, sim, 

assumir diversos papéis, sempre como sujeito: seja autor, seja agente. 

• não é dar ordens nem tampouco recebê-las...é, sim, formar equipes, 

construir 

• condutas e ações por meio do exemplo, do tempo ou da presença. 

• não é ter foco nos problemas, nas carências ou nas necessidades 

sentidas mas, transformar o problema em objeto de investigação, análise 

e ação. 

• não é fazer críticas ou buscar culpados em uma ação malsucedida… é 

ser propositivo, para além da crítica e se sentir como parte da solução 

do problema. 

• não é ser egoísta, olhando apenas para seus próprios valores e 

crenças… é ter um olhar holístico (integral), sensível a outros olhares, 

credos e ideias. 

• é valorizar a autoestima, a autoconfiança e o autoconceito como 

disposição para se engajar com os outros nas mudanças necessárias. 

• é mobilizar conhecimentos para dominar instrumentos úteis e 

inteligentes na execução das suas ações. 

4ª Etapa – Organização e preparação das apresentações. 
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Cada grupo terá um tempo limite definido para apresentar o líder ou 

protagonista de sua escolha. Podem usar meios diversos nessa apresentação, 

como por exemplo: 

• Vídeos de curta duração; 

• Slam; 

• Batalha de RAP; 

• Poesia; 

• Teatro; 

• Paródia; 

• Seminário; 

• Outras expressões artísticas. 

 

AVALIAÇÃO: a avaliação ocorrerá de forma processual na qual será feito o 

acompanhamento da participação e da interação dos estudantes durante as 

ações e das atividades desenvolvidas. 

CULMINÂNCIA: os estudantes organizarão as apresentações sobre os líderes 

ou protagonistas que escolheram, da forma que melhor se identificarem, 

podendo utilizar formas variadas de apresentações. 

REFERÊNCIAS: 

A provocação do afeto", Juli Wexel - 4º episódio da Série Intervenções 

Artísticas Urbanas, do Jornal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlmiqa1F54  

MOURA, Abdalaziz de. Aprofundamento do Conceito de Protagonismo usado 

pelo Serta. In: LOVATO Antonio, PRESTES Carolina, FRANZIM Yirula Raquel 

(org.). Protagonismo: A potência de ação da comunidade escolar. São Paulo: 

Ashoka / Alana, 2017, p.22. Disponível em: 

https://escolastransformadoras.com.br/wp-

ontent/uploads/2017/06/AF_Protagonismo_PORTUGUES_v3.pdf.  Adaptado. 

Acesso em: 5 outubro 2022. 
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