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CSC II 

 
PROJETO PÓLEN – 2019 

 
“Eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Se alguém falha, eu falhei.” (José 
Pacheco) 
 
O Projeto Pólen acredita que a participação de cada estudante e professor é importante no aprendizado do 
coletivo. Queremos, portanto, uma gestão compartilhada e participativa, buscando sempre a entreajuda. 
Juntos, construiremos práticas que procuram estimular o senso de responsabilidade, comprometimento, 
autonomia, respeito e emancipação de cada um.  
 

EQUIPES 
 

Os estudantes ficarão divididos em 5 equipes, que funcionarão durante todo o ano letivo. 
Cada equipe será responsável pelas atividades descritas logo abaixo. As atividades envolvem práticas a 
serem feitas em sala de aula, na escola ou em casa. Podem ser feitas em grupo ou distribuídas entre os 
integrantes. A cada trimestre, o estudante deverá participar de uma equipe diferente. Essa escolha pode ser 
feita pelos professores e/ou com os estudantes. 
 

CONSELHEIRO 
 

Cada equipe-pólen deverá eleger um conselheiro. Esses 5 estudantes abrirão as caixas do “ACHO 
BOM”/ “ACHO RUIM” a cada mês e deliberarão, juntamente com o (a) professor(a) sobre qual pauta será 
discutida com a turma. As discussões deverão acontecer, preferencialmente, em tempos duplos, nas aulas 
cedidas pelos professores que participam do projeto. Há necessidade de articulação e organização entre os 
professores.   

 

CAIXAS DOS PALPITES 
 

Nas salas haverá duas caixas – “ACHO BOM”/ “ACHO RUIM” – , em que os estudantes poderão 
inserir cartas, bilhetes, sugestões, elogios, críticas, ou qualquer outra proposta de tema sobre os quais 
desejem conversar com a turma. As folhas poderão estar assinadas ou não. Os papéis serão recolhidos 
quinzenalmente pelos conselheiros para futura discussão com a turma. 
 

BANHEIRO (sugestão) 
 

Um objeto (placa, porta-copos, enfeite) é escolhido para organizar as saídas para o banheiro ou 
água. O estudante que quiser sair deverá levá-lo e trazê-lo de volta assim que retornar. Os outros devem 
aguardar até que o outro retorne com o objeto. 

 

TAREFAS DE CADA EQUIPE  
  
 

1. EQUIPE DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 
 
1. Instruir na organização das mesas e cadeiras da sala, a depender da gestão proposta pelo professor. 
2. Conscientizar sobre o espaço escolar e sobre lugar de uso comum/coletivo: instruir sobre o uso 
adequado das lixeiras, instruir colegas sobre danos e prejuízos aos materiais da sala. 



3. Manter contato constante com os funcionários da limpeza. 
4. Apagar o quadro antes e depois das atividades de aula. Um apagador será entregue à equipe. 
5. Produzir cartazes com os nomes dos integrantes de cada uma das equipes. 
6. Produzir cartazes com um resumo das funções de cada equipe. 
7. Produzir cartazes e panfletos com orientação sobre limpeza e organização. 
 

2. EQUIPE DE MATERIAIS E CHAMADA 
 
1. Fazer a chamada nos diários de classe: avisar sobre os estudantes faltosos à equipe de Calendário. 
2. Distribuir e receber materiais dos estudantes. 
3. Entregar e receber trabalhos. 
4. Conscientizar e estabelecer controle sobre a compra dos livros paradidáticos: lista para livros comprados, 
lista para livros lidos. 
5. Lembrar continuamente sobre os materiais a serem trazidos para as aulas, como livros, folhas, apostilas. 
6. Arquivar e distribuir materiais para estudantes faltosos. 
 
 

3. EQUIPE DE CALENDÁRIO 
 
1. Fazer um relatório das aulas do dia. Posteriormente, ele será guardado na pasta e poderá ser verificado 
pelos estudantes que não estavam presentes na aula. 
2. Confeccionar mensalmente um calendário grande que será pendurado no mural da sala. 
3. Divulgar, no calendário as atividades a serem realizadas pela turma, tais como: trabalhos, saídas 
pedagógicas, provas, testes, redação etc. 
4. Divulgar, no calendário sobre feriados, recessos, férias e paralisações. 
 
 

4. EQUIPE DA SALA CRIATIVA 
 
1. Pensar em intervenções para tornar a sala um ambiente mais agradável. 
2. Recolher dos estudantes da turma fotos, recados ou outras intervenções artísticas como desenhos, 
pinturas etc. 
3. Fazer o planejamento para a pintura da parede da sala: escolher o desenho, o tema, os materiais a serem 
utilizados etc. (A PINTURA SERÁ FEITO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DO CAMPUS). 
4. Confeccionar um varal de poesias, frases literárias ou outros murais, cartazes e intervenções que sejam 
de interesse da turma. 
5. Confeccionar as caixas de “ACHO BOM” e “ACHO RUIM”. 
 

5. EQUIPE DE ATIVIDADES CULTURAIS 
 
1. A equipe deve fazer sugestões de atividades culturais no mural e sinalizar para os colegas. Ao final do 
mês, fazer uma votação sobre as preferências da turma. 
2. Organização logística das saídas pedagógicas: local, horário, lista de interessados, recebimento de 
autorizações e bilhetes. 
3. Pesquisar sobre atividades interessantes dentro e fora do campus a serem propostas aos colegas, tais 
como: peças de teatro, filmes, exposições, shows, apresentações de dança, workshops, museus, saraus etc. 
4. Pesquisar sobre horários, localizações e preços das atividades sugeridas. 
5. Fazer cartazes com propaganda dos eventos do campus e da turma ou colocar esses eventos no mural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


