
 

Educação na cidadania 
 
Na Escola Vera Cruz, a educação na cidadania é entendida como a construção sistemática de 
situações nas quais os alunos são estimulados a se descentrar de suas preocupações imediatas e 
de seus interesses pessoais para se associar a outros e caminhar no sentido do compromisso com 
o  bem comum. 
 
A cada ano, projetos que envolvem toda a comunidade de pais, alunos e profissionais, frutos de 
parcerias com outras instituições, têm possibilitado o contato dos alunos com outras 
realidades. Conheça alguns projetos realizados pontualmente e outros de forma contínua. 
 
O exercício da construção de um espaço democrático na escola 
 
Conselho de representantes 
 
Constituído por alunos eleitos em cada classe, desde o 3° ano, este fórum proporciona o 
exercício dos papéis de representantes e de representados. A partir de discussões realizadas em 
sala de aula, são trazidos para o Conselho diferentes abordagens sobre temas de interesse 
coletivo.  
 
Entrar em contato com os conflitos, organizar as prioridades e encontrar soluções que atendam 
ao conjunto da escola são desafios que envolvem os representantes e os representados, num 
processo conduzido pelas coordenadoras e professores. A construção coletiva do funcionamento 
do recreio, do uso da cantina, dos momentos de circulação pela escola, da chegada e da saída, 
do uso dos diferentes espaços e ambientes internos são alguns exemplos da reflexão exigida 
num espaço público, que deve atender a todos.  
 
Além disso, o Conselho de Representantes se encarrega da divulgação dos projetos sociais 
envolvidos nos grandes eventos organizados pela escola, como as festas juninas e os 
aniversários da escola 
 
Projetos de interação com outras realidades 
 
Encontros de leitura 
 
Encontros de Leitura é um projeto de formação de voluntários. Envolve alunos de 7º a 9º anos 
que se comprometem com a preparação e execução de atividades que visam à aproximação de 
crianças de 2 a 4 anos de Centros de Educação Infantil com o livro e com a literatura.  
 
O principal desafio enfrentado neste projeto, no qual “quem ensina aprende e quem aprende 
ensina" foi a montagem de uma estrutura e a construção de uma metodologia que permitissem a 
formação de alunos mediadores de leitura para levar uma contribuição efetiva às crianças das 
instituições atendidas.  
 



 

Desde 2011, o projeto tem apresentado resultados animadores tanto em relação à formação dos 
voluntários, como em relação às respostas das crianças dos dois Centros de Educação Infantil 
hoje atendidos.  
 
Encontro de duas culturas 
 
Projeto voltado para o conhecimento das comunidades ribeirinhas da Amazônia Legal, hoje 
integrado ao currículo da escola. 
  
A parceria com a Expedição Vaga Lume – um projeto idealizado e coordenado por uma ex-
aluna da escola cujo objetivo é a implantação de bibliotecas na Amazônia Legal – mobilizou 
intensamente durante três anos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
 
Desta forma a Escola Vera Cruz passou a fazer parte da Rede dos Vaga-Lumes, criada para 
favorecer a interação entre escolas de São Paulo e das comunidades da Amazônia. A interação 
direta de nossos alunos e professores com as comunidades ribeirinhas da região de Portel deu 
origem ao projeto Encontro de Duas Culturas. 
 
A troca de conhecimentos e informações entre alunos e professores daqui e de lá, as atividades 
em sala de aula a partir dessa correspondência e do livro “Encontro de Duas Culturas”, 
promoveram aprendizagens significativas, porque baseadas num desafio real intermediado por 
pessoas reais - o autoconhecimento, fruto do conhecimento do outro, a valorização das 
diferenças como possibilidades e não entraves nas relações entre as pessoas. 
 
Festa Junina  
 
Esse projeto tem como base o resgate de uma importante manifestação da cultura brasileira - o 
contato com as comidas, a música, as danças, as crendices, as brincadeiras ingênuas e 
artesanais que compõem o cenário das Festas Juninas construído em todo o Brasil, desde o 
longínquo século XVII.  
 
Para oferecer vivências significativas para cada faixa de idade, são organizadas diferentes 
Festas, cada uma pensada cuidadosamente para possibilitar a participação dos alunos na sua 
produção. Do Verinha ao Ensino Médio, a grande marca da Festa está na sua preparação.  
 
Sua montagem constitui um exercício de trabalho conjunto, onde cada um tem a oportunidade 
de contribuir para um objetivo comum. Tarefa que implica a generosidade de trabalhar para o 
coletivo, a aceitação de limites (na escolha das barracas e definição de espaço e tempo das 
brincadeiras), o respeito pelos colegas e adultos na operação das barracas (a aplicação das 
regras estabelecidas pelo grupo), a aceitação das diferenças (nos ensaios das danças), a 
abertura para outras realidades (o contato com projetos sociais).  
 
 
 



 

A cada etapa da escolaridade as festas vão se tornando maiores e mais abrangentes. Nos 
agrupamentos da Educação Infantil até o 2º ano são organizadas três festas. A presença dos 
pais é fundamental para o seu bom funcionamento: o apoio e acompanhamento dos filhos, que 
vivem as brincadeiras e as danças regionais e conquistam as prendas que eles mesmos 
confeccionaram.  
 
No Ciclo 2, uma grande festa reúne todos os alunos do 3º ao 5º ano. Uma comissão de mães se 
encarrega da organização e funcionamento da barraca de comes e bebes. Na grande quadra, 
após o período de brincadeiras nas barracas montadas e desmontadas pelos próprios alunos, os 
pais são convidados para a apresentação das quadrilhas com as coreografias produzidas em 
cada série.  
 
Do 6º ano ao Ensino Médio, ao desafio da montagem da Festa, se acrescenta um outro objetivo: 
encaminhar fundos para o projeto Ilha de Vera Cruz. As barracas de comes e bebes e de 
brincadeiras, as quadrilhas, o forró e danças regionais compõem o cenário de uma grande 
quermesse que incentiva a participação de nossos alunos em trabalhos voluntários. O Grande 
Arraial Vera Cruz está aberto à participação de todos os alunos, pais, ex-alunos e amigos da 
Escola.  
 
Feito por Nós 
 
Várias comemorações, a cada ano, marcam o Aniversário do Vera Cruz: eventos promovidos 
nas unidades, eventos dirigidos aos ex-alunos, eventos que congregam toda a comunidade Vera 
Cruz numa celebração em que partilhamos nosso compromisso com a construção de uma cultura 
de Paz e não violência. 
 
A história dessa festa remonta à reforma da Praça Emília Barbosa Lima, onde fica o Ensino 
Fundamental, projeto elaborado por um grupo de pais. A campanha “Vamos cuidar da nossa 
praça” marcou os aniversários da escola de 1997 até a inauguração da “nova praça” em 
1999, no 36º aniversário.  
 
Desde então, a comemoração do aniversário do Vera Cruz congrega alunos do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil na quermesse “Feito por nós” - evento que envolve toda a 
comunidade Vera Cruz em torno de projetos sociais. "Feito por Nós" – a marca da participação 
de cada um num projeto maior - é uma reunião de esforços, talentos e competências que 
confirmam a idéia de uma escola que aprende e que ensina.  
 
Nas barracas, produções dos muitos alunos, profissionais, pais, mães, tios, avós... Nas oficinas 
de artesanato, fazer e ensinar a fazer envolvem a monitoria de alunos e professores. 
Apresentações de dança trazem novos encontros com a diversidade cultural brasileira. 
 


