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RESUMO 
 
 

Atualmente, os valores morais parecem esquecidos devido às consequências de uma 
modernidade sem limites, em que as crianças sofrem influências a todo o momento de diversos 
meios com que se relacionam diariamente. Na sociedade contemporânea e globalizada, há o 
convívio com pessoas de diferentes culturas, com valores e convicções distintas e ao 
analisarmos esse fato, sentimos a necessidade a partir de observações dentro do contexto 
escolar de resgatarmos valores, em prol de beneficiar a si, ao outro e sua convivência. Tais 
necessidades foram observadas pelas alunas bolsistas que participam do Programa 
Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) durante observações realizadas nas duas 
semanas iniciais dentro das salas de aula, que deram início ao subprojeto “Vivenciando 
Valores”, em uma Escola de Aplicação no município de Taubaté – SP, por meio de Projetos de 
Ensino e Sequências Didáticas, que tiveram por foco gerar reflexões e promover mudanças 
atitudinais para o favorecimento do ensino/aprendizagem, contemplando os alunos do ensino 
fundamental I, totalizando cinco salas com turmas do 1º ao 5º ano com alunos entre seis e 10 
anos. Teve como objetivo desenvolver o respeito mútuo, a autonomia moral e relacionar os 
valores às mudanças atitudinais entre os alunos devido à dificuldade de convivência, respeito e 
tolerância às diferenças. O projeto foi aplicado com as respectivas turmas, por meio de 
atividades coletivas e individuais, com uma sequência didática produzida semanalmente, 
considerando sua faixa etária e conhecimentos prévios, selecionando atividades que 
abordassem e vivenciassem situações problemas do cotidiano escolar para análise e reflexão, 
como contação de histórias abordando valores, dinâmicas de autoavaliação, atividades inter-
relação, como gincanas reflexivas com situações atitudinais, criação de painéis com avaliações 
sobre si e sobre o outro (Árvore dos Valores), produzidos pelos alunos. Após a realização do 
projeto, pode-se perceber a importância das escolas trabalharem os conteúdos atitudinais, tal 
como os procedimentais e factuais. Percebemos que os objetivos foram alcançados, devido às 
mudanças positivas nos comportamentos e atitudes, tanto nos momentos de aplicação do 
projeto em sala, quanto às posturas durante o intervalo (recreio), devido à melhoria nas 
relações uns com os outros e maior respeito mútuo. Trabalhar com valores é incentivar a 
reflexão sobre quais atitudes são positivas para si e para o outro e o que deve ou não ser feito, 
sem que isso seja imposto. Foi uma transformação de dentro para fora, de modo que as 
crianças estiveram bem consigo mesmas, para poderem se relacionar bem com o outro. 


