
PROJETO OLHAR DE UMA
CRIANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROBLEMA
Distância entre a administração pública e as comunidades. Nesse cenário, a identificação
dos reais problemas fica mais comprometida, pois os dados que chegam até às secretarias
não são exatos, causando investimentos que muitas vezes não retratam os verdadeiros
desejos dos munícipes.

SOLUÇÃO
Pensando em trazer o olhar da comunidade, o projeto busca a participação ativa das
crianças, procurando ouvir e atender as necessidades apresentadas pelos alunos do 5º ano
do ensino fundamental das escolas municipais de Garopaba. O projeto foi encaminhado às
escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, onde o coordenador
pedagógico, professor regente e corregente (se houver), apresentaram o projeto aos alunos
e desenvolveram uma carta que irá apontar o pedido da criança ao prefeito.

CRITÉRIO DE SUCESSO
A turma deverá estar totalmente envolvida e o planejamento do professor deverá
contemplar o gênero carta, abordando suas características, finalidade, visando
estabelecer a comunicação direta entre os interlocutores, transmitindo assim a
mensagem que a criança deseja apresentar. Sempre buscando relacionar a
proposta pedagógica da escola onde a criança está inserida, desenvolvendo assim
uma reflexão sobre a realidade da comunidade

ETAPAS
Mensalmente a administração pública, através da Diretoria de Comunicação, escolhe uma
carta para atender a demanda solicitada. Na ocasião, o prefeito vai até a localidade
conhecer pessoalmente a criança, entender a solicitação e realizar o serviço solicitado. Na
ocasião, além da prestação do serviço necessário, é possibilitado às crianças da escola da
localidade o conhecimento sobre o funcionamento da gestão pública.



RECURSOS NECESSÁRIOS
Recursos humanos e financeiros por parte da administração pública, desde os educadores
que propõem as atividades em sala, até os servidores da secretaria solicitada a realizar o
devido serviço.

FONTE DE RECURSOS
Dotações próprias ou de recursos vinculados, dependendo do serviço a ser executado,
possibilitando também eventuais parcerias com a iniciativa privada.

LINKS VINCULADOS
Projeto Olhar de Uma Criança

Projeto Olhar de uma Criança

https://www.youtube.com/watch?v=RmKLleiihBI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=I4sYjF57tDc&t=10s

