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Visão Geral 

Objetivo Geral de Aprendizagem 

Nos anos anteriores, os alunos exploraram o que significa ser parte de uma comunidade,                           
identificaram maneiras com as quais podem contribuir para o bem estar da comunidade,                         
aprenderam sobre o valor da diversidade entre as comunidades, e ganharam ferramentas                       
para conectarem-se com pessoas através das diferenças. No sexto ano, os estudantes                       
adotarão uma visão crítica quanto a esses conceitos de comunidade e começarão a                         
explorar qual o papel dos privilégios, desigualdades, dinâmicas de poder, e justiça social                         
exercem em suas vidas. 

Estrutura da Sequência Didática 

Aula 1  Identidade Pessoal, Privilégio e Desigualdade 

Aula 2  Meu lugar na Comunidade 

Aula 3  Meu lugar na Nação 

Aula 4  Meu lugar no Mundo 

Aula 5  Fazendo Mudanças no Meu Dia a Dia 

 Objetivos Específicos de Aprendizagem 

● Os alunos explorarão as várias faces de seus próprios privilégios e dos privilégios 
de outros. 

● Os alunos identificarão fatores históricos, sociais, ou culturais que potencialmente 
deram origem a esses privilégios. 

● Os alunos entenderão como a identidade, os privilégios, e as experiências dos 
outros são diferentes de suas próprias, e darão passos para combater a 
desigualdade em suas vidas. 

  

 



Sexto Ano, Aula 1 
“Identidade Pessoal, Privilégio e Desigualdade?” 

 
Duração: 60 minutos 
Disciplinas: Ciências Humanas, Estudos Sociais 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza (ODS 1); Educação de 
Qualidade (ODS 4); Igualdade de Gênero (ODS 5); Emprego Digno e Crescimento Econômico 
(ODS 8); Redução das Desigualdades (ODS 10); Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 16). 
Autores: Somoh Supharukchinda (with Alexandra Ball, Deaweh Benson, Heer Shaikh, and Nicolas 
Riveros) 
 
Resumo e Fundamentação: 

● O objetivo dessa aula é ajudar os alunos a discutirem e refletirem sobre sua identidade 
pessoal e os fatores que moldam essa identidade. Os alunos começarão a considerar 
como suas identidades podem ser diferentes umas das outras e as maneiras em que os 
aspectos de cada identidade podem criar desigualdades e/ou garantir privilégios a 
determinadas pessoas. 

● Dois exercícios chave servirão de ponto de partida para discussão e reflexão: 
○ No primeiro exercício, os alunos irão participar de um jogo que simula como a 

posição de um indivíduo pode impactar suas oportunidades e sucesso na vida. 
○ No segundo exercício, os alunos se aprofundarão em sua própria identidade 

através da criação de uma “roda da identidade” e estabelecendo conexões sobre 
como os componentes de sua própria identidade pode impactar seus privilégios e 
lugar na sociedade. 

 
Metas Didáticas: 
 

● Conhecimento e Habilidades: 
○ Entender suas próprias raízes e identidade, bem como as raízes e identidades dos 

outros, além de como culturas moldam identidades, e onde está situado no 
espaço e tempo (autoconhecimento) 

○ Entender como valores são criados através da cultura, religião e experiência 
○ Os alunos estarão aptos a questionar as estruturas de poder existentes e estarem 

conscientes de seu lugar dentro de um específico contexto de mundo 
 

● Orientação Ética e Intercultural: 
○ Cultivar apreciação, curiosidade e respeito pela diversidade cultural e cultura 

global como fundamento para a autorreflexão e abordagem empática à interação 
humana. 

 



○ Acreditar na igualdade básica entre todas as pessoas e seus potenciais 
 
Metas de compreensão: 

● Minha história de vida e minhas experiências moldam minha identidade, bem como as 
oportunidades que eu tenho acesso. 

● A história de vida e as experiências são diferentes, e algumas dessas diferenças podem 
criar desigualdades e influenciar no meu nível de privilégio no mundo. 

 
Questões Fundamentais: 

● Que fatores moldam nossas identidades e as identidades dos outros? 
● Como os diferentes fatores que moldam nossas identidades impactam nas oportunidades 

a que temos acesso? 
● Essas diferenças são justas? Por quê? Ou por que não? 

 
Objetivos de Aprendizado dos Estudantes (estudantes serão capazes de): 

● Articular os principais componentes de suas identidades. 
● Descrever como esses componentes que constroem suas identidades podem ser 

diferentes dos que constroem as identidades de outras pessoas. 
● Explicar como as identidades podem impactar nas oportunidades e privilégios que cada 

pessoa pode ter acesso 
 
Avaliação (Trabalho de Casa Opcional): Os alunos escreverão um breve diário sobre as 
reflexões sobre o exercício da identidade pessoal e compartilharão dois exemplos que eles 
enxergaram a respeito de como as diferenças na identidade podem influenciar nas 
oportunidades que cada um pode ter acesso. 
 
Sequência de Atividades: 
 

● Introdução (1 minuto): 
○ Explicar que o propósito da aula é explorar nossas identidades, o que as constrói, 

como elas podem ser diferentes umas das outras e como isso impacta as 
oportunidades que podemos ter acesso. Se os estudantes não forem 
familiarizados com a terminologia, defina identidade como “a maneira de se 
definir”. 

● Condução da Atividade sobre Desigualdade (9 minutos): 
○ Quando os alunos entraram na sala de aula, eles se assentaram. Em cada carteira 

há um pedaço de papel amassado. 

 



○ Diga aos alunos que ele tem a chance de ganhar um prêmio. Para ganhar o 
prêmio, eles precisam permanecer em seus lugares e jogar seu papel amassado 
na “lixeira” que está na frente da sala. 

○ Os alunos precisam estar sentados de modo que algumas cadeiras estejam 
claramente em vantagem. Os estudantes que acertarem a cesta de lixo recebem 
um prêmio (chocolate, doce, etc.). Os alunos que acertarem a lixeira podem 
receber outro papel amassado para oportunidades extra de premiação. 
 

● Facilite a Discussão (14 minutos): 
○ Faça os alunos discutirem sobre a quantidade de prêmios que conseguiram, 

como os conquistaram e como sentiram-se. Se os alunos não expressarem 
nenhum sentimento de frustração ou inquietação, instigue-os a discutir se a 
atividade foi justa. Os estudantes sentados à frente poderiam ter ajudado os 
estudantes sentados mais atrás (por exemplo, compartilhando os pedaços de 
papel amassado extra)? 

○ Diga que o objetivo dessa atividade era simular as desigualdades da vida real. 
Que conexões eles veem? E se os doces fossem dinheiro, educação, trabalho, 
etc.? Que fatores da vida real podem levar alguém a sentar na primeira fila e não 
na última? 
 

● Conduza a Atividade da Roda da Identidade (18 minutos): 
○  Agora a classe engajará em uma atividade que permite que eles explorem 

questões mais profundas a respeito de suas identidades. Primeiro você vai 
modelar uma Roda da Identidade como um gráfico circular com partes que 
representem aspectos de sua identidade – por exemplo, seu nome, seu gênero, 
raça, posição em sua família, etc. O tamanho das partes deve corresponder ao 
quanto cada aspecto particular contribui com sua identidade (pedaços maiores 
significam que esse aspecto é uma grande parte de sua identidade). Compartilhe 
com os estudantes por que você escolheu tais aspectos e a razão por trás do 
tamanho de cada parte. 

○ Instrua que os alunos criem sua própria Roda da Identidade baseado no que eles 
pensam que é importante para a identidade deles. Cada um deles deve ter um 
pedaço de papel e canetas/lápis de cor/pincéis/utensílios de escrita. Você pode 
instiga-los a considerar: 

■ Aspectos geográficos (país/cidade/vila, etc.) 
■ Gênero 
■ Raça/etnia/tribo/etc. 
■ Religião 
■ Relações familiares (filha, filho, irmão, etc.) 

 



 
● Compartilhamento e Discussão sobre as Rodas da Identidade (10 minutos) 

○ Em grupos de 3-4, faça os alunos compartilharem suas rodas da identidade com 
os outros, compartilhando o que fundamentou a escolha de cada aspecto e o 
tamanho dado para cada parte da roda. 
. 

● Conclusão (8 minutos) 
○ Faça os alunos compartilharem: 

■ De quais identidades eles estavam mais cientes? 
■ Eles pensaram mais sobre uma parte que sobre outra? 
■ Está diferente dos colegas de classe? 
■ Eles ficaram surpresos por algo que viram em determinada roda da 

identidade de algum colega de classe? Por quê? Ou por que não? 
■ Como essa atividade relaciona-se com a primeira atividade? 

 
Recursos para Professores: 

● Uma lição efetiva sobre privilégio: http://tiny.cc/G6L1R1 
● Descrição da atividade do papel e do lixo: http://tiny.cc/G6L1R3 
● Um exemplo de roda da identidade pessoal: http://tiny.cc/G6L1R3 
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Sexto Ano, Aula 2 

“Meu lugar na Comunidade” 
 
Duração: 60 minutos 
Disciplinas: Estudos Sociais, Inglês, Educação Cívica 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza (ODS 1); Redução das 
Desigualdades (ODS 10); Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11); Paz, Justiça e 
Instituições Fortes (ODS 16). 
Autora: Alexandra Ball 
 
Resumo e Fundamentação: Nessa aula os alunos expandirão seus entendimentos de privilégio                       
e identidade abordados na primeira aula para o âmbito da comunidade. 
 

● Os alunos começarão por recordar as rodas da identidade que criaram na aula anterior; 
ela servirá de ponto de partida para uma breve discussão sobre como os diferentes 
aspectos da identidade pessoal pode afetar seus privilégios e oportunidades. 

● Em seguida, o professor guiará os alunos em uma exploração sobre como a 
desigualdade pode afetar pessoas que vivem na mesma comunidade, usando o exemplo 
específico da desigualdade de renda. 

● Os estudantes embarcarão em uma reflexão guiada, onde duas pessoas com diferentes 
níveis de renda podem ter vidas e experiências muito diferentes, mesmo pertencendo à 
mesma comunidade. 

● Os alunos refletirão sobre essa reflexão com um exercício de escrita de cinco minutos, o 
qual será compartilhado em pequenos grupos. 

● A classe reunir-se-á novamente em uma discussão entre todos os alunos, onde os 
estudantes compartilharão seus pensamentos sobre o exercício e farão uma “tempestade 
de ideias” a respeito das maneiras que “VilaCidade” poderia promover igualdade. 

 
Metas Didáticas: Guiar os alunos no experimento sobre a influência da desigualdade dentro da 
comunidade. 
 
Metas de Compreensão: Dentro das comunidades as pessoas podem ter diferentes níveis de 
privilégio, diferentes experiências, e diferentes capacidades. Eu preciso estar atento a essas 
dinâmicas ao trabalhar com minha própria comunidade, e começar a pensar como a igualdade 
de oportunidades pode ser promovida em nível local. 
 
Questões Fundamentais:  

 



● Todos os membros da comunidade são automaticamente iguais? Por quê? Ou por que 
não? 

● Quais as consequências da desigualdade em nível local? 
● O que as comunidades podem fazer para garantir que todas as pessoas tenham as 

mesmas liberdades e oportunidades? 
Estudantes serão capazes de:  

● Aplicar o aprendido anteriormente em cenários reais e hipotéticos. 
● Pensar criticamente sobre o que eles observam em seu dia a dia. 
● Demonstrar criatividade na resolução de problemas sociais. 

 
Avaliação: No fim da aula, cada aluno apresentará uma sugestão para solucionar a desigualdade 
de renda no âmbito local (no contexto da atividade). 
 
Sequência de Atividades: 
 

● Introdução/Definindo os Termos (5 minutos): 
○ Você explicará aos alunos explorarão as desigualdades que existem dentro de 

determinada comunidade. Você deve então, perguntar à classe o que eles 
entendem por comunidade, e, utilizando as sugestões dos alunos, escrever a 
“definição de comunidade da classe” no quadro. 

○ Essa definição pode descrever um bairro, cidade, vila, escola; a amplitude é 
deixada a seu critério. 
 

● Enquadramento/Recapitulação da aula 1 (5 minutos): 
○ Você pedirá que os alunos se lembrem dos mapas de identidade da aula 

passada. Então, fará com que eles conversem com seus colegas sobre as 
diferentes fontes da identidade e as variações que eles identificaram em seus 
mapas. 

○ Você deve circular por cerca de três minutos, escutando as discussões dos 
estudantes e instigando-os a pensar em mais fatores que podem moldar a 
identidade de alguém. 
 

● Introdução à Vila das crianças (10 minutos): 
○ Após reunir a classe novamente, você introduzirá os estudantes à “VilaCidade”, 

uma comunidade fictícia. Você desenhará um mapa simples de “VilaCidade” no 
quadro, identificando características como escolas, mercados, estradas, áreas 
centrais, características geográficas, prefeitura, etc. 

 



○ Então, desenhará duas casas no quadro: Casa Quadrado, e Casa Círculo. Essas 
casas são vizinhas de bairro em VilaCidade; ambas as casas são de famílias com 
um pai, uma mãe e uma criança. 

■ A única diferença é que a renda anual da Casa Círculo é 100 dinheiros, 
enquanto a renda da Casa Quadrado é de 50 dinheiros. 

■ Você explicará, então, que os alunos verão como seria viver em cada 
casa. 
 

● Configuração da Atividade (5 minutos): 
○ Você dividirá a classe ao meio: um lado representará a Casa Círculo, e o outro 

representará a Casa Quadrado. 
○ Dentro de suas metades, os alunos devem formar grupos de 3-4. Enquanto isso, 

você distribuirá dinheiros para cada grupo: Casas Círculo ganharão 10 dinheiros, e 
Casas Quadrado receberão 5 dinheiros. 

■ Você deve preparar “dinheiros” suficientes para essa atividade em um 
momento anterior. 
 

● Atividade (10 minutos): 
○ Uma vez que os alunos estão em grupos e tem seus dinheiros, você escreverá 

uma série de atividades no quadro, cada uma com um diferente preço (os valores 
devem ser em quantias de 10 até 50 dinheiros). 

○ As atividades devem ser típicas para alunos de sexto ano, no contexto em que a 
aula está ocorrendo (sair com os amigos, desenhar, ler, etc.). 

○ Você explicará que esses dinheiros representam quanto dinheiro a criança da 
casa juntou; agora, cada grupo terá que decidir com o que eles querem gastar 
seu dinheiro e por que motivo. (A complexidade dessa atividade é, novamente, 
deixada a seu critério – pode ser simples como uma lista de itens, ou uma 
sequencia de atividades com sub-custos). 
 

● Discussão (10 minutos): 
○ Após dez minutos de discussão em grupo, você questionará cada casa do grupo 

Círculo como eles gastaram seus dinheiros, e então, onde as casas do grupo 
Quadrado gastaram seus dinheiros. 

○ Você guiará uma discussão comparando as escolhas dos dois lados da sala, 
instigando-os a discutir se eles acharam justo ou injusto, e por que motivo. 

■ Pode ser mais produtivo para você bancar o “advogado do diabo”, 
dizendo coisas como “mas essas crianças tiveram acesso às mesmas 
coisas e viveram em casas uma ao lado da outra. O que há de injustiça 
nisso?”. 

 



 
● Em Nossa Comunidade (10 minutos): 

○ Você pedirá aos alunos que peguem um pedaço de papel e escrevam em cinco 
minutos o como essa atividade se aplica em sua própria comunidade. 

■ Durante esse tempo você deve circular pela sala e instigar os alunos com 
dificuldade para escrever com questões como, “Como você se sentiria 
vivendo numa casa Quadrada?” ou “Você consegue imaginar outras 
maneiras, além da renda, em que as famílias de uma mesma comunidade 
podem se diferenciar umas das outras?”. 

○ Após cinco minutos, você pode pedir aos alunos que compartilhem seus 
pensamentos. 

■ Você terá que moderar a discussão com cuidado, pois os alunos estarão 
falando sobre suas próprias comunidades e podem atacar alguns pontos 
sensíveis e/ou pessoais. 
 

● Finalizando (5 minutos): 
○ Se houver tempo, você deve perguntar aos alunos o que eles acreditam que 

pode ser feito para garantir que cada criança das Casas Quadradas tenha as 
mesmas oportunidades que as crianças das Casas Círculo. 

○ Após a “tempestade de ideias”, cada estudante deve escrever uma sugestão, que 
servirá como seu “bilhete de saída”. 

 
 
Recursos para Professores: 

● Design de Dólar: http://tiny.cc/G6L2R1 
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Sexto Ano, Aula 3 

“Meu lugar na Nação” 
 
Duração: 60 minutos 
Disciplinas: História, Estudos Sociais, Linguagens Artísticas 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Redução das Desigualdades (ODS 10); Paz, Justiça 
e Instituições Fortes (ODS 16); Parcerias em Prol das Metas (ODS 17). 
Autores: Alexandra Ball, Heer Shaikh, Deaweh Benson, Somoh Supharukchinda 
 
Resumo e Fundamentação: 

● Nessa aula, os alunos discutirão desigualdade no contexto nacional, tendo de modo 
prévio começado a explorar sua própria identidade/lugar na comunidade. 

○ Especificamente, eles serão forçados a considerar como suas experiências se 
comparam com as dos outros em seu país, como elas podem ser diferentes, e por 
quê. 
 

●  Isso será feito através de um exercício criativo de escrita/performance “escolha sua 
própria aventura”: 

○ Os alunos serão introduzidos a três crianças, cada uma delas vindo de diferentes 
comunidades/regiões/culturas dentro do país. 

○ Após conhecerem alguns fatos básicos sobre a vida de cada criança, os alunos 
serão divididos em grupos e terão que imaginar/apresentar diferentes estágios da 
vida da criança. 

○ Após apresentarem para o grupo, os alunos deverão se questionar sobre como as 
experiências dessas crianças diferem entre si e as razões dessas diferenças. 

 
Metas Didáticas:  

● Guiar os estudantes em imaginar como seria a vida de outra criança no contexto nacional. 
○ Para que a aula seja aplicável em diferentes contextos culturais, você pode criar 

três perfis de criança anteriormente à aula. Esses perfis devem conter 
informações básicas sobre a criança fictícia (nome, de onde ela é, como é a 
família, se vive em zona urbana ou rural, religião, ou qualquer outro detalhe que 
seja relevante para o exercício). 

○ Para que a aula seja um sucesso, todavia, esses perfis precisam ser 
fundamentalmente diferentes uns dos outros. 

 
Metas de Compreensão: Mesmo dentro do meu país, pessoas de diferentes 
regiões/comunidades/culturas tem experiências e oportunidades diferentes das que eu tenho. 
 

 



Questões Fundamentais: 
● Como essas experiências/identidades de outros dentro do meu próprio país diferem das 

minhas? 
● Quais as razões pelas quais essas experiências diferem? 
● Como essas diferenças influenciam nas oportunidades/trajetórias de vida? 

 
Objetivos de Aprendizado dos Estudantes (estudantes serão capazes de): 

● Ler/entender descrições de seus personagens. 
● Criar/apresentar uma representação de seus personagens nas idades de 11, 16 e 21 anos. 
● Engajar em uma discussão sobre como as experiências desses personagens são distintas 

a cada idade, a razão delas existirem e o significado dessas diferenças. 
 
Avaliação: 

● Apesar de não ter uma avaliação formal, o professor deve garantir que cada aluno esteja 
engajado com as atividades de seu grupo, e participe em uma eventual apresentação da 
história do grupo. 

● Cada aluno deve entregar um resumo de pelo menos uma frase sobre algo que 
aprendeu, como bilhete de saída. 

 
Sequência de Atividades: 
 

● Introdução (10 minutos)  
○ Os alunos são apresentados com um exemplo de “história” de um estudante 

típico de sua própria comunidade – introdução ao aluno e breve descrição sobre 
a vida/comunidade/família do estudante. 

○ Os alunos são apresentados a breves resumos biográficos de mais três 
estudantes, cada um de uma cultura/região/comunidade diferente dentro do 
mesmo país; São dadas instruções para imaginar como a vida desses alunos 
poderia ser diferente da deles mesmos, e por que razão. 

○ Durante essas instruções, você deve prover comandos como: 
■ “Esse estudante iria a uma escola como essa?” 
■ “O que você acha que esse estudante gosta de fazer para se divertir?” 

 
● Configuração da Atividade (2 minutos) 

○ Os alunos são separados em grupos de 4-5 estudantes, cada um direcionado a 
um dos estudantes fictícios. Grupos diferentes podem ser direcionados ao mesmo 
estudante. 
  

● Atividade (10-15 minutos) 

 



○ Em grupos, os alunos contarão a história de seu estudante fictício. Os alunos 
podem escolher a maneira em que eles querem expressar sua história 
(escrevendo, com teatro, com arte, etc.). Você deve ter uma variedade de 
materiais disponível para que os alunos utilizem caso queiram. 
 

● Apresentação (10 minutos) 
○ Cada grupo apresentará a história de seu estudante fictício para a classe. 

 
● Discussão (10minutos) 

○ Finalizadas as apresentações, você deve guiar a classe em uma discussão sobre 
como todas as histórias foram diferentes, mesmo com todas se passando no 
mesmo país. Você deve forçar os alunos a considerarem em que pontos as 
histórias que eles criaram foram similares. 

● Finalizando/Bilhete de Saída (2 minutos) 
○ Antes de acabar a aula, cada aluno deve escrever uma coisa que o surpreendeu 

durante o exercício. 
 
Recursos para Professores: 
 

● Exemplos de maneiras criativas de apresentar histórias de crianças: http://tiny.cc/G6L3R1 
● Exemplo de uma tirinha: http://tiny.cc/G6L3R2 
● Modelo para organizar a informação dos estudantes: http://tiny.cc/G6L3R3 
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Sexto Ano, Aula 4 
 “Meu Lugar no Mundo” 

 
Duração: 45 Minutos 
Disciplinas: Geografia, Educação Cívica 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza (ODS 1); Educação de 
Qualidade (ODS 4); Redução das Desigualdades (ODS 10); Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 
16). 
Autores: Alexandra Ball, Heer Shaikh, Deaweh Benson, Somoh Supharukchinda 
 
Resumo e Fundamentação:  

● Nessa aula os alunos serão expostos às desigualdades globais para aumentar sua 
consciência e sensitividade a respeito de seus papeis como cidadãos globais. 

● Isso vai de encontro aos temas estruturados em cultivar apreciação, curiosidade e 
respeito pela diversidade cultural, bem como uma cultura global como fundamento para a 
autorreflexão, formação de identidade, e abordagem empática à interação humana. 

● Os alunos devem reconhecer e apreciar a interdependência de todas as pessoas, coisas 
vivas, e o planeta. 

 
 
Metas Didáticas: Essa aula exporá os alunos às estatísticas globais e disparidades, e os 
encorajará a considerar sua responsabilidade pessoal. 
 
Metas de Compreensão: Os alunos entenderão como as desigualdades globais afetam o modo 
com que os países interagem uns com os outros, e ganharão habilidades práticas de solução de 
problemas. 
 
Questões Fundamentais: 

● O que faz um país diferente do outro? 
● Como essas diferenças afetam suas interações? 
● Como essas interações globais impactam a vida pessoal de cada indivíduo? 

 
Objetivos de Aprendizado dos Estudantes (estudantes serão capazes de): 

● Colocarem-se no lugar de outro e pensar criticamente sobre suas ações. 
● Praticar a resolução de problemas e colaboração com os colegas de classe. 
● Entender que conflitos acontecem em nível global. 

 
Avaliação: O produto final após os estudantes receberem as revisões; feedback de um “editor 
de jornal” (o professor ou um aluno da sala). 

 



 
Sequência de Atividades: 
 

● Introdução (5 minutos) 
○ Você pedirá aos alunos que relembrem as últimas duas aulas, onde eles 

exploraram os problemas da desigualdade e diversidade em nível local e nível 
nacional. Então, você explicará que hoje, eles irão aplicar esses ensinamentos em 
nível global através de uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU). 

○ Você descreverá brevemente o que é a ONU e como as nações enviam seus 
representantes para negociar em benefício de todo o país. Você pode querer 
apresentar aos alunos o site da ONU ou outra mídia da ONU, se o tempo e os 
recursos permitirem. 

 
● Configuração da Atividade (10 minutos) 

○ Você explicará que os estudantes estarão no papel de diferentes países. Para 
tanto, você deve dividir a classe em grupos de 4-5 alunos. Cada grupo 
representará um país. Os países devem representar um grupo de tamanhos, 
regiões, etnias e economias. 

○ Quando todos grupos já tiverem seus respectivos países, você reunirá a classe e 
proporá um problema para que a classe resolva. Esse problema é deixado a seu 
critério, mas seria mais útil que fosse algo sobre o qual os alunos tivessem algum 
nível de conscientização, ou algo relevante para a comunidade em que a aula 
está sendo aplicada. 

■ Possíveis problemas podem incluir: uma guerra entre dois países na sala, 
uma falta d’água regional, um problema em outro país, etc. 

○ Você distribuirá a cada grupo um papel de rascunho detalhando a posição de seu 
país no problema (deve ser preparado em momento anterior a essa aula). Esse 
papel deve incluir informação sobre a opinião da população e dos líderes do país, 
qualquer recurso econômico envolvido no problema, e qualquer influência ou 
barganha que o país tenha com os outros países dentro da simulação. 

 
 

● Atividade (15 minutos) 
○ A seu comando, os alunos se dividirão em grupos para tentar chegar a uma 

decisão consensual sobre como resolver o problema. Esse tempo deve ser 
relativamente “desestruturado”, com os estudantes tendo liberdade para definir 
suas estratégias entre si, ou negociar com os outros grupos. 

○ Durante esse tempo, você deve circular e facilitar as negociações. Você deve 
garantir que todos os grupos considerem que estratégias seriam em interesse 

 



próprio da nação e como esses interesses podem ser diferentes dos interesses 
de outras nações. 

 
● Reunião (10 minutos) 

○ Você reunirá a classe novamente e fará com que ela apresente de modo coletivo 
as soluções (caso eles tenham sido hábeis para chegar a alguma). 

○ Você guiará a classe em uma discussão sobre a atividade, estimulando-os a falar 
sobre: 

■ Foi difícil chegar a acordos com os demais países? Por quê? 
■ Como você protegeu seus interesses na negociação? 
■ Foi um processo justo? Por quê? Ou por que não? 

 
Recursos: 

● Informações para os Perfis dos Países: http://tiny.cc/G6L4R1 
● Exemplo de Simulações da Mini-ONU: http://tiny.cc/G6L4R2 
● Modelo de Simulações da Mini-ONU: http://tiny.cc/G6L4R3 
● Manual da Aula 13 do Modelo da ONU: http://tiny.cc/G6L4R4 

 
   

 

http://tiny.cc/G6L4R1
http://tiny.cc/G6L4R2
http://tiny.cc/G6L4R3
http://tiny.cc/G6L4R4


Sexto Ano, Aula 5 

“Fazendo Mudanças no Meu Dia a Dia” 

 
Duração: 45 Minutos 
Disciplinas: Estudos Sociais, Educação Cívica, Artes 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza (ODS 1); Educação de 
Qualidade (ODS 4); Redução das Desigualdades (ODS 10); Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 
16). 
Autora: Alexandra Ball 
 
 
Resumo e Fundamentação: 

● Nessa aula os alunos trarão o foco deles de volta ao âmbito local, escolhendo um 
problema no qual desejem apoiar a própria comunidade. 

○ Esse problema pode ser qualquer coisa que desperte o interesse individual dos 
alunos – proteção ambiental, fome, falta de moradia, desigualdade racial, etc. 

● Durante essa aula os alunos desenvolverão uma lista de cinco coisas que eles podem 
fazer para combater esse problema no dia a dia deles. Então, eles irão fazer pôsteres 
desses cinco passos, que serão exibidos ao redor da escola/sala de aula. 

 
Metas Didáticas: Identificar os problemas de desigualdade/necessidade entre a própria 
comunidade empoderar os estudantes para que possam tomar ações pessoais no sentido de 
solucionar os problemas que os interessam pessoalmente. 
 
Metas de Compreensão:  

● Eu devo aplicar uma visão crítica no que eu vejo acontecendo diariamente em minha 
comunidade. 

● Eu devo ter a capacidade e o poder de fazer a diferença, e eu tenho a responsabilidade 
de tentar. 

 
Questões Fundamentais: 

● Como os problemas de desigualdade, privilégios e justiça se aplicam em minha 
comunidade? 

● O que eu posso fazer para resolver esses problemas na vida real? 
 

Objetivos de Aprendizado dos Estudantes (estudantes serão capazes de): 
● Identificar um problema de interesse pessoal para eles e uma necessidade urgente da 

comunidade. 
● Desenvolver uma lista de cinco formas de combater esse problema. 

 



● Apresentar suas ideias à classe. 
 
Avaliação: Pôster completo com cinco passos, que será entregue ao final da aula. 
 
Sequência de Atividades: 
 

● Introdução (5 minutos): 
○ Você recapitulará os problemas que os alunos exploraram nas últimas quatro 

aulas: identidade e privilégios pessoais, bem como a realidade e as 
consequências da desigualdade em nível local, nacional e global. 

○ Após, os alunos apontarão alguns dos problemas que foram discutidos, você 
deverá escrever essa frase no quadro: “Nunca duvide que um pequeno grupo de 
cidadãos conscientes e engajados possa mudar o mundo. De fato, foi sempre 
assim que o mundo mudou.” – Margaret Mead. 

○ Você deve perguntar o que os alunos acham que essa frase significa, e se eles 
pensam que são capazes de mudar o mundo (e por que, ou por que não). 
 

● Instruções (5 minutos): 
○ Você explicará que hoje os alunos escolherão um problema que eles veem 

acontecendo em sua comunidade, e construirão uma lista com cinco maneiras de 
atacá-lo, chamada “plano de ação”. 

○ Você pode sugerir alguns problemas, ou pontuar alguns exemplos. Você pode 
providenciar também uma pilha de jornais locais para que os alunos pesquisem. 
 

● Trabalho Independente (25 Minutos): 
○ A maior parte dessa aula será destinada ao trabalho individual, onde os alunos 

escolherão o problema que querem resolver e apresentarão cinco passos que 
eles podem dar para tal solução. Se os alunos quiserem focar num mesmo 
problema, eles podem trabalhar juntos em pequenos grupos. 

○ Durante esse tempo, você deve circular continuamente pela sala para ajudar os 
alunos a identificarem problemas relevantes e pensarem em ações criativas. Você 
deve encorajar que os alunos criem a partir da experiência deles na comunidade, 
e também que pensem sobre a viabilidade enquanto desenvolvem seus planos 
de ação (por exemplo, um aluno do sexto ano pode não saber como iniciar sua 
própria organização, mas ele pode tentar conseguir dinheiro para doar para uma 
ONG local). 

○ Quando acabar o tempo, cada aluno/grupo deve ter produzido um pequeno 
pôster que aponte o problema que eles estão abortando, juntamente com as 

 



cinco ações do plano de ação. Se eles tiverem tempo, os alunos podem decorar 
os cartazes com giz de cera, marcadores, adesivos, etc. 
 

● Apresentação (10 Minutos): 
○ Na última parte da aula, cada aluno compartilhará com a classe o problema que 

escolheu e as ações apontadas. Os cartazes deverão ser postos à vista dos 
alunos, para que assim eles sejam continuamente inspirados a trabalhar pelo bem 
da comunidade. 

 


