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RESUMO:  

Introdução: A educação escolar não apenas buscar transmitir conhecimentos, como também 

exercer uma dimensão socializadora que permita aos sujeitos se integrem ao coletivo. A 

escola, por meio do ensino exercido na sala de aula, deve disponibilizar caminhos que 

contemplem a diversidade e a complexidade social visando à formação crítica dos cidadãos. 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo geral investigar o papel da escola além da 

sala de aula, ensinando crianças para a vida, o que implica numa perspectiva mais ampla que 

envolve a inserção do aluno na sociedade por meio da relação família e escola e como esta 

influencia o processo de aprendizagem, criando restrições ou oportunidades a seu 

desenvolvimento. Metodologia: Para atingir esse objetivo utilizamos a pesquisa bibliográfica 

e a pedagogia de projeto para sugerir atividades que possam levar o conhecimento adquirido 

na escola para fora de seus muros. Resultados e discussão: A escola deve desenvolver uma 

prática preocupada com o crescimento do educando como ser humano e demonstrar 

preocupação e interesse para a formação integral do aluno. Cabe a escola no exercício da 

diversidade, se interessar pelo aluno como pessoa, sendo esse interesse uma forma de 

estímulo, pois faz com que ele se sinta notado como um indivíduo único dentro da 

multiplicidade de tipos dentro de uma turma. Sugerimos dois projetos interdisciplinares 

voltados para alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil. Projeto 1: Palavrinhas mágicas e 

cidadania, com o objetivo de promover ações que permitam a criança pensar seu papel de 
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cidadão. Apresentar e discutir a música Palavrinhas mágicas, da Turma do seu Lobato; propor 

uma encenação utilizando as palavrinhas mágicas e construir um painel com as palavrinhas 

para fixar na sala de aula. Projeto 2: O clube da amizade, com o objetivo de promover a 

amizade entre os alunos da turma. Ler e discutir o conto Nino quer um amigo, de Katia 

Canton; propor aos alunos desenharem e enfeitarem um amigo da sala, expor os desenhos. 

Propor a criação do clube do amigo, no qual cada aluno será amigo de outro para trabalhos em 

grupo, brincadeiras e estudos. Conclusões: O papel da escola não é apenas transmitir 

conhecimentos, bem como exercer uma mediação na relação entre a criança e o mundo, 

permitindo que ela se integre a sociedade. Ir além da sala de aula implica na busca de um 

espaço de promoção da vida, do crescimento, do desenvolvimento da aprendizagem, bem 

como do respeito e da cidadania, pois assim a criança consegue estabelecer relações entre o 

mundo e as pessoas, criando condições necessárias para que se desenvolva, aprenda e 

caminhe na direção da autonomia e do exercício da cidadania com alegria e prazer. 

 

Palavras chave: Cidadania. Aprendizagem. Escola.  

 


