
                                                                                                     

Os problemas sociais, hoje existentes, são fruto de um fator histórico onde o Brasil engendrou-se como colônia de 

exploração, de um processo de industrialização que não serviu para corrigir as distorções sociais e da falta de uma política 

voltada para o âmbito nacional. 

Na atual globalização observamos uma dicotomia social, onde a mídia atuante induz a sociedade brasileira a um padrão 

de consumo que não condiz com a sua realidade, tornando os jovens alvos preferenciais desse consumismo e distanciando-

os dos problemas sociais. 

Diante desse quadro, faz-se necessário a conscientização crítico-social dos nossos alunos como forma de mudar essa 

realidade, tornando-os verdadeiros cidadãos.  

Observamos a realidade da cidade de Garanhuns,diz a sabedoria popular de um povo que vive no coração do Agreste 

Pernambucano que quem beber da água de Garanhuns, um dia volta. Não é para menos, essa cidade, de 131.313 mil 

habitantes (IBGE 2009), ergue‐ se imponente entre sete colinas. Talvez seja essa a explicação para um clima tão agradável. 

1ª Jornada CMA de Inverno- 

Momento de aquecer os nossos corações... 

 



Garanhuns está situada no planalto da Borborema, a 842 metros acima do nível do mar. No ponto mais elevado, a altitude 

chega a 1.030 metros. É o principal município do Agreste Meridional, distante 230 quilômetros da capital do Estado. 

Essa localização privilegiada é, sem dúvida, o que lhe dá um charme todo especial. São as sete colinas ‐ Monte Sinai, 

Triunfo, Columinho, Ipiranga, Antas, Magano e Quilombo ‐ que proporcionam o clima de montanha, onde a temperatura 

média anual é de 21 graus, variando entre nove graus no inverno, e podendo chegar a 30 no verão. A paisagem, 

permanentemente verde, e a exuberância das flores espalhadas pelas praças também são as responsáveis pelos carinhosos 

títulos de “Suíça Pernambucana”, “Cidade das Flores” e “Cidade do Clima Maravilhoso”. 

Mas esse frio intenso requer também um olhar social para as necessidades e carências que podem ser observadas no 

dia a dia dos menos favorecidos que vivem sem nenhum poder aquisitivo, esquecidos pela sociedade e pelas políticas 

públicas. 

Dentro desse contexto o Colégio Mons. Adelmar da Mota Valença (CMA) realiza trabalho que busca abordar questões 

pedagógicas da rotina escolar dos nossos educandos e o estímulo a valores empáticos como a solidariedade, nesse ano de 

2019, como uma das atividades do FESTVOC, o grande projeto pedagógico e solidário do colégio, realizaremos também 

uma campanha de doação de cobertores, aquecendo o frio de quem recebe e o coração de quem doa, juntamente com uma 

sopa temperada com aprendizagens, amor, carinho, solidariedade e esperança de um futuro mais justo e igualitário.  

Reservamos um sábado do mês de setembro, com muita dedicação, carinho e amor para a realização desta ação, 

procurando prover uma melhor qualidade de vida para esses nossos irmãos necessitados. Expressamos através da união e 

do trabalho amoroso dos nossos voluntários, a nossa solidariedade, procurando levar algum conforto físico e espiritual a 

muitos corações desolados. 



O nosso objetivo é criar situações pedagógicas que ultrapassem os muros da escola, e contribuir ativamente para a 

formação de seres humanos dotados de empatia e crentes na possibilidade de um mundo melhor, visando o auxílio ao 

próximo, amenizando a fome e as necessidades básicas: físicas, emocionais e espirituais. 

 

ROTEIRO PEDAGÓGICO E SOLIDÁRIO 

SOPA COM UM INGREDIENTE MUITO ESPECIAL: 
A SUA SOLIDARIEDADE. 

 
 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR: 

CONTEÚDOS 
ABORDADOS: 

OBJETIVOS: 

LÍNGUA PORTUGUESA/ 
REDAÇÃO 

Generos textuais-  
Receita; 
Poema; 
Conto; 

Crônica; 
Reportagem e Manchete 

(textos referentes a fome e 
frio); 

Produção de texto: 
Dissertação. 

 Observar elementos constituintes dos gêneros 
abordados; 

 Identificar os diferentes gêneros abordados e suas 
características; 

 Compreender os elementos constituintes; 

 Realizar uma reflexão crítica acerca das questões sócias 
que envolvem os menos favorecidos; 

 Interpretar textos com a problemática sociopolítica do 
país; 

 Selecionar argumentos relevantes a partir da técnica da 
tempestade de ideias; 

 Produzir planejamento de texto; 

 Compreender a estrutura básica de um texto 
dissertativo;  

 



 Realizar produções dissertativas abordando questões 
sociais. 
 

MATEMÁTICA Operações com decimais; 
Frações 

 Resolver e elaborar problemas com números racionais 
positivos na representação decimal, envolvendo as quatro 
operações fundamentais e potenciação, por meio de 
estratégias diversas, utilizando estimativas e 
arredondamentos para verificar a razoabilidade de 
respostas, com e sem o uso de calculadora. 

CIÊNCIAS Alimentação saudável  Identificar os grupos alimentares que fazem parte de uma 
alimentação saudável e equilibrada; 

 Levar os alunos a conhecer seus próprios hábitos 
alimentares; 

 Desenvolver consciência crítica a respeito de hábitos 
alimentares. 

INGLÊS Os legumes  Identificar e pronunciar com fluência os legumes e os 
ingredientes da receita da sopa solidária. 

ESPANHOL Os legumes  Identificar e pronunciar com fluência os legumes e os 
ingredientes da receita da sopa solidária. 

RELIGIÃO Solidariedade e empatia  Conscientizar os jovens da necessidade do cuidado com 
o outro e a importância de se construir um mundo mais 
justo e fraterno. 

HISTÓRIA Brasil: um país rico e uma 
nação pobre-reflexão sobre 

seu histórico de fome  

 Construir uma discussão crítico-histórica acerca das 
questões sócias brasileiras, abordando a situação de 
milhões de brasileiros que vivem na miséria.  

GEOGRAFIA O mapa da fome no Brasil  Apresentar e refletir sobre os índices geográficos que 
mapeiam a fome no nosso país. 

ARTES O sabor do saber  Preparar para doação a sopa solidária do CMA. 

 
 



 

 

AÇÕES: 

1. Arrecadação dos alimentos, marmitex, pães e cobertores; 

2. Montagem de kit´s de cobertores; 

3. Oficina de cartas- “O correio solidário”; 

4. Embalagem dos pães e talheres; 

5. Seleção dos grãos de feijão para o cozimento; 

6. Higienização, corte e cozimento dos legumes e das hortaliças; 

7. Preparação do tempero; 

8. Após o cozimento da sopa é acrescentado macarrão; 

9. Envase das sopas e lacração dos marmitex; 

10. Limpeza e higienização do local e utensílios utilizados na preparação da sopa; 

11. Distribuição da sopa e kit’s. 

12. Oração de gratidão a Deus. 

 


