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DIÁRIO DE BORDO

Neste Diário de Bordo vamos relatar todo 
o nosso percurso.
Acertos, erros, ideias, tudo é importante, pois 
estamos construindo a história do nosso 
projeto



1º Dia - 01º Dia - 03/10
3/10
1º Dia - 03/10

- Cidadão
- Cidade
- Direitos
- Deveres
- Sociedade

  

Conhecimento prévio

1º Dia - 03/11

>

http://g1.globo.com/pb/paraiba/paraiba-comunidade/videos/v/cidadania-e-bem-comum-reveja-reportagens-da-campanha-da-rede-paraiba-bloco-01/4034625/


Conhecemos  como está organizado o   projeto do 5º ano. Tema 
“Eu, cidadão do Mundo”

Iniciamos conversando sobre :  O que é ser cidadão?      
Depois assistimos ao vídeo  Cidadania e bem comum e 
refletimos sobre o assunto.

Percebemos que  temos direitos e deveres e que é muito 
importante que cada pessoa faça a sua parte, já que vivemos 
em sociedade.

1º Dia - 03/11



Corrupção nossa de 
cada dia

REFLETINDO

04/11



Reflexão sobre  Corrupção nossa de 
cada dia
Rever o conceito sobre Cidadania 
(direitos e deveres) .
Refletir sobre algumas atitudes das 
pessoas na sociedade em que 
vivemos. 

http://www.youtube.com/watch?v=9u451VZFkSU


Fake news é um termo em inglês e é usado para 
referir-se às falsas informações divulgadas, 
principalmente, em redes sociais.

Foi um assunto que aqueceu as discussões nas aulas de 
Linguagem e Programação. Afinal, é um fato: a  maioria 
das pessoas não sabem identificar uma notícia falsa.

Fomos atrás de informações verdadeiras e dicas de como 
nos prevenir das notícias falsas.

Os alunos do 5º ano criaram um site para a postagem das atividades que realizaram 
sobre o assunto, utilizando vários recursos digitais, como: vídeos, jogos, formulários, 
quiz etc.

Confiram no link abaixo!
SITE

https://sites.google.com/crb.g12.br/quintosanosfakenews/in%C3%ADcio


Hoje, assistimos ao vídeo Corrupção nossa de cada dia  e lemos 

uma reportagem sobre o  tema cidadania.

Sabemos que cidadania tem relação com cidade e cidadãos, 

por isso é necessário ter respeito com outras pessoas. 

Descobrimos, também, que a corrupção está presente em 

nosso dia dia, como, por exemplo: na hora de receber ou dar o 

“troco”, subornar as pessoas,  querer levar vantagem na 

desvantagem de um amigo, entre outros. Percebemos que temos 

que rever nossas ações,  não apenas falar o que os outros fazem...

           A discussão foi bem interessante!!

Nosso 

olhar...
Eu, cidadão do 
mundo? O que 

fazer para 
cumprir esse 

papel?



EU, cidadão do 

mundo?

 O que fazer para 
cumprir esse papel?

Refletindo...

 05/11



● Leitura da cartilha “ Os Direitos 
Humanos” - Ziraldo

● Discussão

TRAJETÓRIA DO 
DIA

http://www.youtube.com/watch?v=NsdlFpTL6pM




Hoje , organizamos os grupos  de trabalho e conversamos 
sobre a importância de cada pessoa  nesses grupos como: 
mediador , controlador do tempo,inclusor e registrador. 

Depois, vimos outro vídeo sobre Cidadania : direitos e 
deveres.  Conversamos sobre:
O que eu sei sobre direitos humanos ?

Em seguida,  fizemos a  leitura e discussão da Cartilha de 
Direitos Humanos e  criamos um esquema sobre o tema no 
caderno. 
 “Conhecemos um pouco mais sobre os direitos humanos, 
descobrimos que esses direitos foram declarados por um 
documento pela Organização das Nações Unidas, em uma 
convenção, após a segunda guerra mundial. No presente 
documento, há diversos direitos:  direito à educação, autodefesa, 
moradia, saúde, voto secreto, entre outros 

https://www.slideshare.net/mobile/igualdadegeneroeraca/castilha-de-direitos-humanos-ziraldo


Estatuto da criança e adolescente 
ECA

REFLETINDO

06/11



● Estatuto da criança e adolescente 
 

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Eu, cidadão do mundo? O que fazer para cumprir esse papel?

http://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ


   Assistimos ao vídeo sobre o Estatuto da criança e adolescente 
(ECA) , conversamos bastante sobre o estatuto, alguns colegas 
deram exemplos de situações , outros nem sabia que esse 
estatuto existia, só  depois  registramos as principais palavras: 
cidadania, respeito, direitos, prioridade, liberdade e educação. 
Durante a leitura dos textos, tivemos dúvidas no significado de 
algumas palavras  e surgiu  a ideia de criar um glossário  para 
ampliar o vocabulário, também  combinamos um código #
Hoje a palavra foi #ENGAJADA que significa comprometido ou 
envolvido.

Nosso 

olhar...

https://www.jornaljoca.com.br/voce-e-uma-pessoa-engajada/


Pesquisando sobre 
espaços públicos e 

privados

REFLETINDO

09/11



Quando pensamos em o que é uma cidade, vários pensamentos, imagens e 
reflexões aparecem em nossa mente! Sabemos que as cidades são compostas 
por ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e por pessoas. A 
população de uma cidade pouco se pergunta, ou quase nunca, sobre os 
espaços que formam a cidade, os espaços públicos e os espaços privados. O 
que são eles? Você sabe responder?

Vamos conversar sobre esse assunto tão importante e que traz muita dúvida . 
Desafio de hoje.

Quais são os direitos e deveres que preciso saber e praticar para conviver com as 
pessoas nos lugares (públicos ou privados) que frequento, considerando o bem comum?



● Vídeo e textos
Cidade  
patrimônio público

● Pesquisas nos pequenos grupos

TRAJETÓRIA DO 
DIA

PUBLICO x PRIVADO

https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AZyU0R96iRI&list=PLfcgNxuoKmUEjIwipLAVkl2hTuRuy6gRn&index=21


Iniciamos nosso dia conversando sobre espaço  Público e Privado 
e descobrimos que há diferença entre eles. Em diferentes lugares 
devemos nos  comportar de maneiras  diferentes,  pois cada local 
tem suas regras, o que eu faço em casa nem sempre posso fazer 
em locais públicos como: praia, praças e parques.
   Toda cidade está dividida entre os espaços públicos e os 
privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo 
governo e pertencem à população.Já os espaços privados 
pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. A população é a 
responsável por manter os espaços públicos preservados e que 
cada lugar lugar tem suas regras e temos  que respeitá las e 
conviver em harmonia. 

 

Nosso 

olhar...



Responsabilidade social

REFLETINDO

10/11



● Pesquisas nos pequenos grupos

TRAJETÓRIA DO 
DIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL



   

Nós vimos dois vídeos sobre responsabilidade social e 
lemos dois textos .
    Descobrimos que responsabilidade social é uma ação 
feita por pessoas  fisicas ou juridicas para ajudar para a 
sociedade .
    Refletimos sobre o que você estamos  que atitude você  
tem que sua responsabilidade social 
      Lucas C ,Doação de brinquedo e livros para médicos 
sem fronteira. 
      Gabi ,doação de alimentos e produtos para calo lengo  
       Júlia, ajuda  crianças moradoras de rua e abandonados.
             Hoje a palavra foi #ÉTICA

Nosso 

olhar...



       Mariana  no condomínio em que  moro tem um parceria 
com instituição de  onça pintada.
Eduardo,participo da campanha de agasalho.
João, Doações de cestas  básicas 
Rafael/kauã/fernando,doação de alimentos e participo das 
campanhas da escola. 
Leonora,ajuda um orfanato perto de condominio.
       

        Hoje a palavra foi #ÉTICA

Nosso 

olhar...



O que é bem 
comum?

REFLETINDO

11/11



● Vamos realizar a leitura e assistir ao vídeo para 

compreender melhor o conceito de bem comum?

Vídeo_ bem comum

https://www.significados.com.br/bem-comum/

Bem comum.

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Como ser um bom cidadão em espaços públicos e privados ?

https://www.youtube.com/watch?v=bLrfjfVSszY
https://www.significados.com.br/bem-comum/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nossas-conviccoes/a-finalidade-da-sociedade-e-o-bem-comum-eosu414g8n4ady1fxrdayfm6s/#:~:text=O%20bem%20comum%20%C3%A9%20o,cidad%C3%A3o%20alcan%C3%A7ar%20a%20sua%20plenitude&text=As%20pessoas%2C%20convivendo%20em%20sociedade,%2C%20desenvolver%2Dse%2C%20melhorar


Iniciamos o dia vendo o vídeo e lendo os textos sobre BEM 
COMUM. Após a discussão sobre O que é bem comum ? 
Fizemos um desenho que representa esse bem e 
concluímos que bem comum é o que  define os benefícios 
que podem ser compartilhados por várias pessoas, 
pertencentes a um determinado grupo ou comunidade.
Em seguida, pensamos em como produzir um
Guia Ilustrativo.
Na aula de Educação Física, o professor mostrou um 
banner, onde encontramos as regras mais importantes nos 
esportes. Como: não gritar, não brigar, etc. Depois fizemos 
um exercício de colaboração ao grupo.

Nosso 

olhar...



Definição da 
questão do 5A2.

12/11



● Definir a questão investigativa
● Planejar o roteiro de trabalho

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Como ser um bom cidadão em espaços públicos e privados ?



Hoje começamos o dia pensando sobre “Boa convivência 
em espaços públicos e privados”, listamos algumas ações 
que podemos ter nesses locais. 
Durante a conversa , criamos uma pergunta investigativa 
COMO SER UM BOM CIDADÃO EM LUGARES 
PÚBLICOS e PRIVADOS?  
Discutimos sobre as pesquisas que deveremos fazer para 
responder essa pergunta.
 Um colega comentou que não é porque é público, que 
posso fazer o que  quiser…
Pensamos no COLÉGIO RIO BRANCO, como espaço 
privado .

Nosso 

olhar...



Rio Branco 
espaço privado e 

suas ações 
sociais

13/11



● Explorar o site do colégio

TRAJETÓRIA DO 
DIA

https://crb.g12.br/site/default.aspx


O Colégio Rio Branco é um espaço privado, mas 
comprometido com a responsabilidade social e está 
engajado.
Conhecemos algumas  campanhas e projetos 
desenvolvidos:Reaja campanha do agasalho, descartes de 
eletrônicos, rua do bem com doação de alimentos, doação 
de lacres de refrigerantes, entre outros.

 

Nosso 

olhar...



Espaços públicos

16/11



 

Começamos o dia,  conversando sobre O que é espaço 
público? Quais locais frequento e como me comporto ?
Lemos o texto “Boa convivência em espaços públicos” e 
comparamos com espaço privado CRB. S
Surgiu a ideia de criar um GUIA ILUSTRATIVO sobre  
“Como ser um bom cidadão em espaços públicos e 
privados “.Nosso 

olhar...



GUIA ILUSTRATIVO

17/11



● Esquema do GUIA ILUSTRATIVO

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Como ser um bom cidadão em espaços públicos e privados ?



Vimos alguns modelos de Guias Ilustrativos e observamos as 
imagens, o tipo de linguagem e como é organizado.
Depois, fizemos um esquema do nosso GUIA ILUSTRATIVO , 
COMO SER UM BOM CIDADÃO . Onde definimos como espaço 
público :  a praia  e  o parque e como espaço privado nosso colégio. 
Escolhemos alguns lugares : 
Locais de alimentação(refeitorio e lanchonete)
Estacionamento(transporte escolar e educação no trânsito)
Biblioteca 

Pensamos em conversar com algumas pessoas que utilizam esses 
locais do colégio para saber um pouco mais  sobre :



Que atitudes o cidadão deve ter nos 
lugares que frequenta? Há diferenças 

de conduta em espaços públicos e 
privados? Quais são as 

consequências de ações que não 
levam em conta o bem comum?



Na aula de Educação Física, revimos as regras do esporte e fizemos 
atividades de trabalho coletivo.

https://docs.google.com/file/d/1KFKS13XAU7Y50_IwEZZy0Daq61rPkzxH/preview
https://docs.google.com/file/d/1KFF5FnRazBb638yvnJeWDO4YQu7GIfk7/preview


GUIA 
ILUSTRATIVO

18/11



● Qual plataforma usar?
● Como será o GUIA ?

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Como ser um bom cidadão em espaços públicos e privados ?



Exploramos duas  plataformas de publicação  CANVA e FLIPSNACK.
Depois de  muita conversas decidimos usar o CANVA  e assistimos ao 
tutorial. Também resolvemos que no Guia terá fotos, desenhos com 
legendas e vídeos. 
Nossa  turma foi separada em três grupos de atuação, elaboramos 
formulários para entrevistas e marcamos alguns meet para conversar 
sobre COMO SER UM BOM CIDADÃO .Nosso 

olhar...



Esboço do Guia 
ilustrativo

19 /11



 Definimos a estrutura do nosso Guia, nele iremos 
trabalhar sobre espaços públicos e privados, para 
representar o espaço público escolhemos fazer um vídeo  
simulando a praia e a poluição sonora ,e um outro vídeo do 
parque mostrando o desrespeito com a natureza, os 
monumentos e o lixo. 
Usaremos a quadra de areia e o bosque , como cenário.
Já o espaço privado será o CRB e os locais serão: refeitório 
do integral, estacionamento e biblioteca.



Entrevistas

20/11



Hoje, foi dia de entrevistas!!!!

https://docs.google.com/file/d/1JkhbgKzcReHXrTbpzAKsxe3Kr1DaF_iw/preview


Textos 

23/11



● Retomar as entrevistas
● Elaboração do texto de conclusão

TRAJETÓRIA DO 
DIA

Como ser um bom cidadão em espaços públicos e privados ?



       Cada grupo retomou a entrevista realizada, produziu 
um texto de conclusão e apresentou para a turma.
Durante a discussão, surgiu a ideia de realizar uma 
vivência no estacionamento sobre o uso inadequado das 
vagas, um problema que o colégio ainda enfrenta. 
      De acordo com o segurança Paulo, muitas pessoas 
param nas vagas reservadas para idosos e cadeirantes. 
Então, pensamos em ação para conscientizar os 
motoristas.

Nosso 

olhar...



 Durante a Educação Física fizemos uma atividade em 
grupo e  a palavra do jogo era um por todos e todos por um.



Mão na massa

24/11



Preparamos os roteiros e  os materiais para as gravações 
das vivências . Dividimos as tarefas nos grupos.  
Colocamos  alguns vídeos da entrevista na apresentação, 
confeccionamos os cartazes para a intervenção no 
estacionamento e criamos alguns desenhos de alguns 
atitudes cidadãs nos locais escolhidos.Nosso 

olhar...





Estacione  de  ré.

Respeite o silêncio

Espere sua vez.

Mantenha o espaço limpo.



Mão na massa

25/11



                                LUZ, CÂMERA E AÇÃO!!!!

Hoje, foi dia de gravações.Nós fizemos os vídeos de como  
ter uma atitude cidadã na praia e no estacionamento 
representando os espaços no colégio. 



https://docs.google.com/file/d/1Jtafh_YFfMAYH82YSk6W6GzzkvVf516t/preview


Fizemos uma intervenção no estacionamento do colégio. Com o objetivo de conscientizar 

os motoristas sobre a importância do respeito às vagas preferenciais. O estacionamento foi 

ocupado por cadeiras de rodas que foram colocadas em vagas comuns. Para pedir aos 

motoristas que as vagas especiais sejam ocupadas apenas por quem precisa. 

https://docs.google.com/file/d/1Jtlng_hBok29GHV-CAQpvoHmMgEkTure/preview


Mão na massa

26/11



Hoje, nós fizemos as vivências no bosque, mostrando o desrespeito 
com a natureza e com os monumentos históricos. Retratando 
pessoas que escalam monumentos,  picham e destroem. Queremos 
mostrar com isso que cuidar esses locais e obras é praticar a 
cidadania.





Mão na massa

27/11



Finalizamos o Guia Cidadão Consciente no Canva. Ficou muito 
legal !!!!
Também organizamos como será a apresentação do nosso 
Projeto no Encontro Cultural, que será no dia 02/11 às 19h. 

GUIA CIDADÃO CONSCIENTE- versão sem vídeos

GUIA CIDADÃO CONSCIENTE-  versão com vídeos

https://simplebooklet.com/guiacidadoconsciente
https://www.canva.com/design/DAEOdjf8ZxQ/vegAIqyK-Dd2WpCWsXFh9Q/view?utm_content=DAEOdjf8ZxQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Ensaios

30/11 e 
01/12


