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O QUE É O PROJETO MUDAMUNDO?
O Projeto MudaMundo é composto por livros infantis, direcionados a alunos de 
1o a 5o ano do Ensino Fundamental, os quais apresentam às crianças conceitos 
e valores fundamentais à formação de cidadãos críticos e comprometidos com 
a transformação social tão necessária em nosso país. Além dos livros, o Projeto 
é constituído por um Caderno de Sugestões para o Professor, que apresenta 
ideias de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula a partir da leitura 
de cada história; por Oficinas de Sensibilização para educadores, nas quais 
são apresentados os principais conceitos desenvolvidos no livro; e pelo teatro 
MudaMundo, que representa as histórias dos livros em esquetes mesclando a 
linguagem do teatro com bonecos e música.  
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POR QUE MUDAR O MUNDO A PARTIR DA 
SALA DE AULA?
Nosso país é um dos campeões de desigualdade social. Temos muitas pessoas 
totalmente excluídas do processo civilizatório – não têm casa, comida, 
emprego nem escola. Essa miséria a nossa volta é alimentada todos os dias pela 
impotência, pelo sentimento de que é um problema apartado de nós, que nada 
podemos fazer para resolvê-lo. Mas isso não é verdade.

O educador sabe que a cada semente lançada vários frutos nascem. Sabe que 
o conhecimento pode mudar o rumo de muitas vidas. Sabe, também, que 
valores antigos, infelizmente em desuso, como a amizade, o companheirismo 
e a solidariedade, podem alterar comportamentos e sentimentos arraigados e 
danosos, como o individualismo, o egoísmo e a frieza do coração.

Acreditamos que tratar de temas como responsabilidade social, cidadania e ética 
pode ser o começo dessa transformação. Tanto que são assuntos propostos pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). De acordo com o artigo 
27 da LDB, os conteúdos curriculares da educação básica deverão observar 
as seguintes diretrizes: “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática.”

Se não podemos mudar o mundo num apertar de botão, podemos mudá-lo aos  
poucos, mostrando às crianças que elas podem ser agentes dessa mudança e 
que este é um caminho que elas podem construir.
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A SALA DE AULA MUDANDO O MUNDO?
Acreditamos que educação e cultura sejam fundamentais para a vida. 
Somente quando unidas  podem criar um cidadão responsável. 

O projeto MudaMundo, ao trabalhar valores em sala de aula, colabora 
tanto para a educação quanto para a formação de uma cultura de 
respeito ao outro, de ajuda ao próximo, de cuidados com o meio 
ambiente e com as cidades onde vivemos. Desta forma, o projeto 
está alinhado com os objetivos estabelecidos na Agenda 2030 para o 
Desensolvimento Sustentável, contribuindo de forma direta para atingir 
os 5 Ps: Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta.  

Entendemos que, ao trabalhar os valores de responsabilidade social, 
de igualdade, de solidariedade, de cuidados com o coletivo e com 
o meio ambiente, entre outros, com os educadores e as crianças, 
contribuímos também de forma indireta para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Afinal, é com educação e com 
cultura que poderemos realmente fazer um mundo melhor. 
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O QUE PRETENDE O PROJETO MUDAMUNDO?
As histórias do MudaMundo, acompanhadas pelo Caderno de Sugestões para o 
Professor, por oficinas de sensibilização e pela apresentação de teatro, querem 
auxiliar o educador na tarefa de formar cidadãos e está sintonizada com o que 
preconiza a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, em seu 32º 
artigo, afirma ser objetivo do ensino fundamental a formação básica do cidadão 
mediante “... o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social...”. Tais valores 
e atitudes presentes permeiam as aventuras do herói João para tentar mudar o 
mundo com seus amigos.  

LIVROS MUDAMUNDO 2016
As novas histórias do MudaMundo são escritas pelo renomado escritor Caio Riter 
e ilustradas pela artista Laura Castilhos. Nos novos livros, João e sua turma estão 
de volta para seguir mudando o mundo. 

Os temas trabalhados nas aventuras perpassam os quatro eixos principais 
do projeto – Casa, Escola, Bairro e Meio Ambiente –, abordando valores 
como: importância do diálogo e da literatura, aceitação das diferenças, 
companheirismo, amizade, trabalho coletivo, reciclagem do lixo, ecologia e 
conscientização sobre o meio ambiente.   
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CADERNO DE SUGESTÕES PARA O PROFESSOR
Os Cadernos de Sugestões para o Professor, volumes 1, 2 e 3, elaborados 
por Dorana Wainer Fernandez e Sariane da Silva Pecoits, professoras da rede 
municipal de ensino de Porto Alegre, apresentam diversas ideias de atividades 
que poderão ser desenvolvidas em sala de aula a partir da leitura das histórias. 
Trazem também referências de materiais complementares como livros, filmes e 
músicas que podem auxiliar na formação dos educadores. Enquanto o primeiro 
volume concentra atividades a partir das histórias do livro, o segundo, publicado 
em 2015, parte de jogos colanorativos para trabalhar os valores do projeto. 
Em 2016, para acompanhar as novas aventuras do João, um novo Caderno 
de Sugestões será lançado, com novas propostas e atividades para serem 
desenvolvidas em sala de aula. 

Assim como o João, herói das histórias 

do MudaMundo, muitos professores 

acreditam que um mundo melhor é 

possível. E todos que compartilham desse 

sonho sabem que a mudança começa por 

cada um de nós.

Para auxiliar o professor a transformar 

a sua sala de aula em um lugar 

comprometido e irradiador de valores, 

elaboramos este conjunto de sugestões 

de atividades que podem ser 

desenvolvidas em qualquer escola do país.

Esperamos que você, professor, 

compartilhe suas iniciativas com a gente. 

E, para isso, contamos com o seu relato 

no nosso site: www.mudamundo.com.br.

Caderno de Sugestões 

para o Professor

Dorana Wainer Fernandez

Sariane da Silva Pecoits

Assim como o João, herói das histórias 

do MudaMundo, muitos professores 

acreditam que um mundo melhor é 

possível. E todos que compartilham desse 

sonho sabem que a mudança começa por 

cada um de nós.

Para auxiliar o professor a transformar 

a sua sala de aula em um lugar 

comprometido e irradiador de valores, 

elaboramos este conjunto de sugestões 

de atividades que podem ser 

desenvolvidas em qualquer escola do país.

Esperamos que você, professor, 

compartilhe suas iniciativas com a gente. 

E, para isso, contamos com o seu relato 

no nosso site: www.mudamundo.com.br.

Caderno de Sugestões 

para o Professor

Dorana Wainer Fernandez

Sariane da Silva Pecoits

Ministério da Cultura apresenta

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

Assim como o João, herói das histórias 

do MudaMundo, muitos professores 

acreditam que um mundo melhor é possível. 

Todos que compartilham desse sonho sabem 

que a mudança começa por cada um de nós.

A tolerância, a inclusão, a cooperação e o respeito 

às diferenças e ao outro são valores fundamentais 

para esta transformação.  Por isso, neste segundo 

volume do Caderno de Sugestões para o Professor, 

reunimos atividades focadas, principalmente, no 

trabalho em grupo. A partir de jogos colaborativos, 

sugerimos uma forma divertida para trabalhar tais 

conceitos em sala de aula. Esperamos que você, professor, aproveite a leitura 

e compartilhe suas iniciativas com a gente! 

Visite o nosso site e conte-nos a sua história. 

Vamos juntos mudar o mundo! 
www.mudamundo.com.br

Dorana Wainer Fernandez
Sariane da Silva Pecoits

ilustraçõesLaura Castilhos

Ministério da Cultura apresenta

Caderno de Sugestões 
para o Professor - 2Dorana Wainer Fernandez

Sariane da Silva Pecoits

Caderno de Sugestões 
para o Professor - 2

Realização

Patrocínio
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CADERNO DE EDUCOMUNICAÇÃO
O Caderno de Educomunicação, elaborado pelo jornalista Gabriel Dutra, com 
contribuições dos também jornalistas Juliana Loureiro e Cássios Nogueira, conta 
uma nova história do menino João. Neste volume, ele irá conhecer uma nova 
ferramenta, a educomunicação, junção de comunicação e educação em um 
só conceito. Durante as suas aventuras, João percebe alguns problemas que 
estão acontecendo no seu bairro. Através de um projeto de educomunicação, 
elaborado em sala de aula com a ajuda dos seus colegas, eles irão ajudar na 
recuperação do local onde moram e estudam, ao mesmo tempo em que 
aprenderão lições de cidadania e conteúdos específicos do currículo escolar. O 
objetivo da educomunicação é fixar conteúdos pedagógicos e disseminar os 
bons valores por meio do uso da comunicação e dos seus diferentes meios.  
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OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO
A oficina de sensibilização do Projeto MudaMundo pretende apresentar aos 
professores e/ou educadores, os objetivos do projeto MudaMundo, os conceitos 
e valores nele abordados, a partir de uma apresentação que retrata a realidade do 
jovem e do educador no mundo de hoje. O grande objetivo da Oficina é reforçar 
a importância de trabalhar os temas apresentados nas histórias em sala de aula 
e comprometer cada educador brasileiro com a transformação social necessária 
para a construção de um país mais justo. Além da discussão dos conceitos, a 
oficina pretende fazer uma análise do atual momento da sociedade brasileira, 
em que cada um de nós assume um papel fundamental, como protagonista de 
nossa história. Em 2013, foi implementada a Oficina de Educomunicação, que 
trabalha as questões do projeto com uma nova ferramenta, unindo educação e 
comunicação.
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SEMINÁRIO MUDAMUNDO
Realizado desde 2013, é um momento de reflexão e 
compartilhamento de experiências transformadoras 
dentro da escola, ou seja, um espaço de trocas 
entre educadores através dos relatos de boas 
práticas. O Seminário pretende pensar o papel do 
professor e a importância da educação como um 
dos principais caminhos para alcançarmos os ideais 
de uma sociedade mais justa, ética e igualitária. 
Todo ano, um convidado especial é trazido para falar 
sobre o tema, além da apresentação de atividades 
realizadas por professores em sala de aula. Entre 
os que já estiveram presentes estão: José Pacheco, 
o idealizador da Escola da Ponte, em Portugal 
(2013); Brás Nogueira, educador da comunidade de 
Heliópolis, São Paulo (2014); Antonio Sagrado Lovato, 
diretor do longa Quando Sinto que já sei, sobre 
iniciativas inovadoras de educação no Brasil (2014); e 
o filósofo e educador Mario Sergio Cortella (2015). 



PROJE TO DE RESPONSABIL IDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO -  www.mudamundo.com.br

TEATRO MUDAMUNDO
A etapa de integração entre alunos e professores é o Teatro MudaMundo. É um recurso lúdico e criativo para 
sensibilizar o público infantil em relação aos temas tratados. Os esquetes, que mesclam teatro de bonecos 
e atuação dos atores, são costurados com trilha sonora especialmente composta para cada história. É 
importante ressaltar que uma das tarefas do elenco da encenação é também preparar os professores para 
que possam, a partir da apresentação, seguir com o trabalho de forma divertida e criativa, mostrando que a 
leitura pode ser uma experiência prazerosa e vital. O Teatro MudaMundo, a partir de 2016, é apresentado pela 
reconhecida companhia de teatro Real Fantasia, de Minas Gerais. 



O QUE JÁ FIZEMOS
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2006 
MudaMundo/Refap (RS)
Canoas e Esteio 
MudaMundo/Aracruz (RS)
Guaíba, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, Pantano Grande e Minas do Leão

2007
MudaMundo/Visa (RS)
Santo Ângelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, São Borja, Rio Grande, Pelotas, 
Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, Passo Fundo e Santa Maria. 
MudaMundo/Aracruz (RS)
Butiá, Porto Alegre, Charqueadas, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul e São Sepé. 
MudaMundo/Refap (RS)
Canoas, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gravataí, São Leopoldo, Guaíba, Ijuí, Três Passos, Porto 
Alegre, Vacaria, Erechim, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Soledade, Palmeira das Missões, 
Osório, Cruz Alta, Carazinho e Estrela. 

2008
MudaMundo/Visa (RS)
Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Alegrete, Venâncio Aires, Garibaldi, Farroupilha, Alvorada, Torres, 
Cachoeirinha, Nova Petrópolis, Porto Alegre, Tramandaí , 
Encantado, Lajeado e Viamão.
MudaMundo/Refap (RS)
Taquara, Canela, Nova Santa Rita, Gravataí, Sapucaia, Montenegro, Portão, Esteio, Estância Velha, Ivoti, 
Dois Irmãos e Charqueadas.
MudaMundo/Aracruz (RS)
São Lourenço, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Canguçu.

2009
MudaMundo/Visa (RS)
Sapiranga, Flores da Cunha, São Francisco de Paula, Rolante, Tupanciretã, Capão da Canoa, 
Mostardas, Santo Antonio da Patrulha, Nova Prata, Veranópolis, Quarai, Rosário do Sul e Frederico 
Westphalen.
MudaMundo/Refap (RS), Canoas e Esteio.

2010
MudaMundo/Petrobras (SP)
São José dos Campos. 



2011
MudaMundo/Petrobras (SP), São José dos Campos. 
MudaMundo/Refap (RS), Canoas e Esteio.
MudaMundo/Refinaria Riograndense (RS), Rio Grande
MudaMundo/Kepler Weber (RS), Ijuí e Panambi.
MudaMundo/Iesa(RS), Porto Alegre.  
2012
MudaMundo/Petrobras (SP), São José dos Campos. 
MudaMundo/Refap (RS), Canoas e Esteio.
MudaMundo/Refinaria Riograndense (RS), Rio Grande
MudaMundo/Kepler Weber (MS), Campo Grande.
MudaMundo/Innova, 
MudaMundo/Bettanin.  

2013
MudaMundo/Petrobras (SP), São José dos Campos.
MudaMundo/Petrobras (RS), Canoas e Esteio.
MudaMundo/Bettanin (RS), Esteio e Sapucaia.
MudaMundo/Tegma (RS), Gravataí.
MudaMundo/Anglo American (GO), Catalão e Ouvidor.

2014
MudaMundo/Pernambucanas (SP), Caraguatatuba, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Limeira.
MudaMundo/Petrobras (SP), São José dos Campos.
MudaMundo/Bettanin (RS), Esteio e Sapucaia do Sul.
MudaMundo/Petrobras (RS), Canoas e Esteio. 

2015
MudaMundo/Petrogal (RN), Mossoró.  
MudaMundo/Pernambucanas (SP), Caraguatatuba, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Rio Claro, Jaú, Limeira 
e Tatuí.  
MudaMundo/Carioca Engenharia (RJ), Casimiro de Abreu. 
MudaMundo/Bettanin (RS), Esteio e Sapucaia do Sul.
MudaMundo/Sulgás (RS), Guaíba e Sapiranga. 



NÚMEROS
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106 cidades contempladas  

4.384 escolas envolvidas  

72.885 crianças atingidas  

11.422 professores participantes

274.000 livros distribuídos



MÍDIA ESPONTÂNEA



Número de inserções
Jornal  230
Revista   2
Site  243



Número de inserções
Rádio 90
TV  29



WEBSITE



PROJE TO DE RESPONSABIL IDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO -  www.mudamundo.com.br

WWW.MUDAMUNDO.COM.BR
O site MudaMundo foi desenvolvido para ser uma 
ferramenta de comunicação dinâmica e interativa. 
Direcionado especialmente aos participantes do 
projeto e demais interessados em educação, a 
plataforma reúne informações, notícias e materiais.
Na seção Mudando o Mundo, são compartilhadas 
histórias de professores que desenvolveram 
atividades transformadoras em sala de aula. Já 
na seção +MudaMundo disponibilizamos todos 
os materiais do projeto e outros conteúdos 
especialmente selecionados.  
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REDES SOCIAIS
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@MudaMundo_

www.facebook.com/ProjetoMudaMundo



RESULTADOS
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EMEF José Inocêncio Monteiro 
Cidade: Tremembé/SP 

Em Tremembé, o Prof. Antônio Carlos Alcebíades 
mobilizou os alunos do 5o ano com o Projeto 
“Ler quem quer”. A proposta era que os alunos 
realizassem uma leitura espontânea das histórias 
do menino João para as outras salas de aula. No 
final da atividade, a sala anfitriã formava um painel 
com propostas de ações para mudar o mundo 
e preenchiam uma pesquisa sobre a história. 
Participaram da leitura 31 alunos, sendo 3 alunos de 
inclusão. O projeto foi realizado todas as quintas-
feiras, em outras turmas do 1o ao 5o ano, e atingiu 
mais de 150 crianças.  
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EMEF Leonor Pereira Galvão 
Cidade: São José dos Campos 

Os alunos do terceiro e quarto ano da EMEF Leonor Pereira Galvão construíram uma 
linha de vida, fazendo uma reflexão sobre os momentos importantes da vida da 
criança. Após a realização da linha, as crianças compartilharam em sala de aula os 
saberes que aprenderam em casa e os saberes dos pais. Também foi realizado um 
encontro entre alunos e pais, no qual os pais buscaram na memória as lembranças 
de infância, vivências marcantes, brinquedos e brincadeiras, e ensinamentos que 
receberam de seus pais, avós dos alunos. 
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Fundhas Petrobras  
Cidade: São José dos Campos 

A unidade Fundhas Petrobras desenvolveu a partir 
do projeto MudaMundo, a Gincana MudaMundo, 
cujo principal objetivo era orientar as crianças para 
potencializar as qualidades socioculturais de vida e 
da comunidade. A turma de comunicação da manhã 
gravou a música tema do projeto em vídeo. Ao todo 
participaram da Gincana 247 crianças e adolescentes, 
entre 7 e 14 anos. As atividades voltaram o olhar 
das crianças para a família e a comunidade. A maior 
contagem de pontos foi a partir da atividade “Gente 
que MudaMundo”, na qual as crianças tinham que 
buscar e identificar lideranças nas suas comunidades, 
gente que tenta mudar o mundo perto delas. 
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Escola Estadual Possidônio Salles  
Cidade: São José dos Campos 

A partir do projeto MudaMundo, alunos da Escola Estadual Possidônio Salles 
abordaram o tema mudando a minha escola. Para isso elaboraram uma 
corrente de atitudes positivas, como não correr na escada, não falar junto com 
a professora, fazer a tarefa de casa com capricho, entre outras. Cada grupo de 
alunos confeccionou um cartaz com o compromisso firmado. Os cartazes foram 
pendurados pela escola, lembrando diariamente os alunos de seus deveres para 
mudar sua escola e o mundo.   
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EMEF Prefeito Edgar Fontoura 
Cidade: Canoas/RS 

A professora Letícia Senger propôs unir a matemática 
e o MudaMundo. A partir da história “Quer brincar 
comigo?”, da primeira série de livros do projeto, ela 
trabalhou resolução de problemas com os alunos do 
primeiro ano do Ensino Fundamental. O objetivo da 
atividade era mostrar aos alunos como a matemática 
pode ser resolvida utilizando elementos da vida 
cotidiana, tornando, assim, o estudo mais prazeroso. 
Participaram da atividade 28 crianças.   
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Professora: Carla Pulgatti Cezarino  
Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo VI 
Turma: 6ª série  
Cidade: Canoas/RS

Os alunos da professora Carla, a partir da leitura dos livros, trabalharam valores 
em sala de aula. A professora elaborou um projeto com uma série de ações, 
como desenhos com dobraduras produzidos pelas crianças, além de debates 
sobre os temas dos livros e apresentação teatral.
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Professora: Iara Nunes Jung 
Escola Estadual Ruy Coelho Gonçalves 
Turmas: 5ª, 6ª e 7ª séries 
Cidade: Guaíba/RS

A professora Iara trabalhou o livro Que lixo é esse? com alunos de três turmas em 
equipe. A atividade proposta tinha como objetivo fazer com que os familiares se 
sentissem responsáveis pelo meio ambiente. Pois a culpa pelos problemas e pelo 
descaso não é apenas das prefeituras; portanto, não pode haver transferência de 
responsabilidades. 
A 7ª série elaborou as perguntas de um questionário, as turmas de 6ª e 5ª 
aplicaram a entrevista com seus responsáveis e, com as respostas, a 7ª série 
tabulou os dados, gerou gráficos e fixou os cartazes nos corredores da escola.  
Pelos retornos que a educadora recebeu, houve relatos de mudanças de 
comportamento dentro de casa. Segundo ela, os adolescentes têm noção 
do que acontece a sua volta e se mostraram indignados diante dos fatos que 
ocorrem no dia-a-dia, demonstrando até mais preocupação que os adultos.



PROJE TO DE RESPONSABIL IDADE SOCIAL NA EDUCAÇÃO -  wwww.mudamundo.com.br

Professora: Fátima Eliane Stolz 
Escola Estadual Augusto Severo   
Turmas: 5ªs séries       
Cidade: Canoas/RS

No seu relato, a professora Fátima Eliane disse que 
adorou os livros da série MudaMundo e aproveitou 
para trabalhá-los nas aulas de Língua Portuguesa, 
com suas três turmas de 5ª série. Ela aproveitou as 
sugestões de atividades da Cartilha do professor 
para criar projetos e desenvolver diversas atividades 
com os alunos. O resultado do trabalho pôde ser 
conferido em uma exposição que a escola montou 
na Feira do Livro de Canoas, em outubro de 2007. 
“Agradeço as obras que vocês nos presentearam, 
pois são incentivos para nossa prática e para 
aprendizagem de nossos alunos”.
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Professora: Stefani Cornello 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi 
  
Turma: 1ª série  
Cidade: Guaíba/RS

Esta foi a primeira turma com a qual a professora 
Stefani aplicou a série MudaMundo. Os temas 
motivaram as crianças a desenvolverem várias 
atividades: cartazes, álbum e apresentação teatral 
para toda escola.  
A partir do quarto volume da série – Que lixo é 
esse? –, foram produzidas diferentes latas de lixo 
para fazer a correta separação dos resíduos. Vários 
recipientes foram distribuídos por toda a escola, com 
explicações de como deveriam ser utilizados.
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Professora: Lúcia Silveira 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi 
Turma: 4ª série  
Cidade: Guaíba/RS

A turma da professora Lúcia conheceu o primeiro volume da série – Tudo 
começa em casa. A experiência do personagem João, que consegue melhorar o 
relacionamento com a sua família, rendeu alguns trabalhos interessantes.  
Um deles foi uma pesquisa realizada com as próprias famílias, na qual cada aluno 
compartilhou com os colegas um pouco de sua realidade. Aí foi discutida a 
importância do diálogo em casa e da afetividade. Também, a partir deste tema, as 
crianças fizeram dramatização, redações, cartazes e fichas de leitura.
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Professora: Sônia Malvina Souza dos Santos 
Instituto Estadual Carlos Augusto de Moura e Cunha 
Turma: 2ª série 
Cidade: Guaíba/RS

Lendo os livros da série MudaMundo, a professora  
Sônia considerou o material um excelente recurso  
a ser utilizado no processo de aprendizagem. 
Várias atividades foram desenvolvidas, como 
pesquisa junto aos pais, passeios na comunidade, 
observações, comentários, relatos de fatos 
envolvendo o cotidiano e uma redação sobre o 
que haviam aprendido. Este último trabalho está 
registrado aqui. Os textos redigidos pelas crianças 
mostram como elas apreenderam a informação dos 
livros e os exemplos que merecem ser seguidos.
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Professora: Naura de Souza Schaumloffel 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Albino Hackmann 
Turma: 1ª série 
Cidade: Guaíba/RS

Para desenvolver o projeto Planeta Terra, referente 
aos conteúdos de Ciências e Estudos Ambientais, a 
professora Naura provocou uma série de vivências 
com os alunos da 1ª série. 
Partindo de questionamentos – quem sou, onde 
moro, como é o lugar que quero viver, chegamos 
ao mundo, nosso planeta – foi desenvolvida uma 
metodologia que envolveu diversas atividades, com 
o objetivo de sensibilizá-los e despertar sentimentos 
de amor e respeito por tudo que os rodeia (os “seres 
da natureza”– eu, tu, nós e o meio ambiente). Por 
meios de histórias, músicas e passeios foram sendo 
trabalhados os hábitos e as atitudes das crianças.
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Professora: Vera Godoi 
Escola Municipal Ensino Fundamental Padre Gabriel Bolzan 
Turma: 5ª série 
Cidade: Santa Maria/RS

A professora incentivou os alunos a produzirem novos textos, dando 
seqüência às histórias da série MudaMundo. A intenção foi fazê-los darem 
seu recado, levantando assuntos que consideram importantes discutir e 
compartilhar.  
Os “pequenos escritores” listaram vários temas de interesse, como efeito estufa, 
trabalho infantil, nota fiscal, violência na escola, trabalho comunitário, animais 
abandonados, dengue, brinquedos produzidos com material reciclável, 
solidariedade, drogas, etc. Os assuntos foram debatidos em sala de aula – os mais 
complexos ganharam uma mãozinha da professora.  
Assim, os alunos escreveram e ilustraram 11 livrinhos. O feito mereceu até evento 
de lançamento na escola. Alguns exemplares estão disponíveis na biblioteca da 
escola e estão sendo procurados pelos colegas. Publicações simples, mas que 
revelam a intenção das crianças em querer mudar o mundo a sua volta.
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Professora: Luci Terezinha Gomes de Franceschi 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Carvalho 
Portella 
Turmas: Pré-alfabetização à 3ª série 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS

A professora Luci desenvolveu o projeto MudaMundo 
em sua escola e em outras duas escolas estaduais como 
convidada. Com seus alunos da pré-escola até à 3ª série, 
a professora desenvolveu o projeto Hora do Conto, 
trabalhando separadamente cada um dos quatro livros. 
De acordo com o perfil e a realidade de cada turma, ela 
criou atividades específicas, utilizando diversos recursos 
como recorte e colagem. O bom trabalho realizado pela 
professora originou convites para que ela apresentasse 
as atividades em feiras literárias em duas escolas 
estaduais da sua cidade.
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Professora: Aline Madrid
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi
Turma: 1ª série
Cidade: Santo Ângelo - RS
Na escola onde Aline leciona são escolhidos temas geradores para o 
desenvolvimento de projetos ao longo do ano letivo. Como em 2007 o tema 
escolhido foi “Cuidar da Vida”, todos os livros do série MudaMundo foram 
utilizados em sala de aula. Primeiramente, a professora utilizou os vídeos para 
sensibilizar seus colegas e para ilustrar o tema do projeto. Assim, eles também 
sentiram-se motivados a trabalhar com o projeto. Cada semana, durante a 
“Hora do Conto” uma das histórias era apresentada. Em seguida, os alunos eram 
convidados a debater o tema e realizar atividades artísticas que ilustravam o 
assunto. Segundo Aline, o mais importante para destacar é que os livrinhos foram 
utilizados durante todo o ano, inclusive na semana da consciência negra. “Uma 
aluna negra ficou muito orgulhosa de ver que o herói da série MudaMundo 
é um menino negro. Assim, a turma toda ficou motivada e encerramos o ano 
apresentando uma dança africana com essa aluna”.
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Professora Carini Alves Ferraz
Escola Municipal Maria Camargo 
Turma: 2ª série
Cidade: Butiá/RS
O projeto foi aplicado durante três semanas. Carini 
fez Hora do Conto com os livros e realizou diversas 
atividades práticas, incluindo visita a um sítio e 
passeios pelo bairro para reconhecimento do tipo de 
trabalho e das belezas naturais. A professora diz que 
foram observadas mudanças de comportamento 
nas crianças a partir da tomada de consciência. Na 
sua opinião, o trabalho foi muito produtivo, pois 
foi integrado a um projeto de meio ambiente da 
escola. Para o final do ano, por exemplo, foi feito um 
trabalho de decoração de Natal com garrafas pet, 
estrelas com caixas de leite, além da reciclagem de 
papéis. 
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Professora: Ione Loreto da Silva
Escola Estadual Evaristo da Veiga
Turma: 1ª série 
Cidade: Guaíba/RS
A professora trabalhou com contação de histórias 
para as crianças. Depois, elas tinham a atividade de 
recontar as histórias. Também produziram desenhos 
sobre os temas. E conseguiram levar para o cotidiano 
deles os assuntos colocados nos livros.

O tema meio ambiente despertou a vontade dos 
pequenos de participarem da gincana da escola, 
realizada durante a Semana da Água. Na ocasião, 
as crianças produziram brinquedos com material 
reciclável (copinhos de iogurte, garrafas pet) para 
exposição durante o evento.
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Professora: Terezinha Perez 
Escola César Santos Ortiz 
Turma: 3ª série 
Cidade: Soledade/RS

A professora Terezinha trabalhou os quatro livros da série MudaMundo com 
seus alunos. Para que as crianças pudessem demonstrar a mensagem que elas 
aprenderam com o menino João, foi organizado um teatro de fantoches. No 
“palco” as crianças tiveram a possibilidade de encenar tanto situações vividas 
pelos personagens dos livros, como puderam também criar novas histórias.
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Professora: Tânia Maria Barth Lima 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto Baha’í 
Turmas: 1ª a 5ª série 
Cidade: Gravataí/RS

A professora Tânia participou da oficina MudaMundo e, motivada pelo conteúdo 
apresentando, desenvolveu no ano de 2008, o projeto na escola Instituto Baha’í 
com todas as turmas de 1ª a 5ª série. Ao longo do ano, a professora incentivou 
os professores da escola a realizarem as atividades propostas na Cartilha do 
Professor e a utilizarem os quatro livros da série. Os alunos tinham como tarefas a 
realização de trabalhos abordando temas como valores, amizade, solidariedade, 
direitos e deveres. Os pais também foram incluídos no projeto, recebendo 
os trabalhos realizados por seus filhos, os quais incluíam a identificação dos 
temas da série em situações cotidianas em suas próprias casas. A cerimônia de 
encerramento do projeto contou com a entrega de certificados de participação 
para cada criança e a apresentação da peça MudaMundo, no próprio Instituto 
Baha’í.
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