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Há sempre espaço na sociedade contemporânea para a mo-
bilização articulada de seus setores para aquelas ações que 
atendam necessidades e tragam benefícios comuns. Neste 
contexto, as propostas, recursos e ações apresentados pelo 
conjunto TODOS JUNTOS abrangem temas atuais e de bastante 
interesse para o bem coletivo. O conceito do “todo” se torna 
central; todos trabalhando juntos, todos mobilizados para que 

  ,rohlem odnum mu ,rohlem odnum mu enrot es odnum osson
para todos.

Os projetos especiais que fazem parte do conjunto TODOS 
JUNTOS, (tais como os Todos Juntos: Contra a Dengue,  pela 
Paz, pelo Chico e Contra as Drogas) trazem considerações e 
temas da atualidade, em linguagens envolventes que permitem 
que o aluno se torne motivado e sujeito do seu próprio pro-
cesso de aprendizagem e, junto com seu professor, se envolva 
num processo de construção de conceitos, socialmente par-
ticipativos e com novas perspectivas e contribuições para a 
comunidade como um todo.

A pertinência do material se baseia na ideia do aluno como 
leitor-aprendiz e do professor, como orientador-aprendiz. Os 
dois, juntos, embarcam numa viagem para conhecer novos 
horizontes com compromissos e conceitos estabelecidos de 
maneiras socialmente viáveis e responsáveis. Completamente 
alinhado com o Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil e com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Lei de 
Diretrizes de Bases para o ensino nacional, o conjunto TODOS 
JUNTOS é o próximo passo na direção de um currículo do futu-
ro, numa escola do futuro. Esta escola se apresenta com uma 
nova perspectiva na qual professores, alunos e o novo currí-
culo interagem pró-ativamente com assuntos de pertinência e 
relevância global.

Este currículo, globalizado, é também lúdico e interativo. 
É contextualizado e fundamenta-se em eixos de valores, que 
terminam se inserindo numa conscientização de amplitude 
global. É permitido pelo conjunto que esta conscientização 
seja criada em cima da realidade de cada aluno e de cada pro-
fessor, dentro da realidade da escola e sua comunidade. 



É uma maneira objetiva e visionária de introduzir assuntos até 
polêmicos e ameaçadores do cotidiano dentro da discussão 
em sala de aula.      

A maneira mais saudável e segura de lidar com qualquer ame-
aça é conhecer o problema de perto, é colher o máximo de 
informações sobre aquela ameaça para poder se defender di-
ante de qualquer situação possível e muitas vezes provável.  
Sendo assim, o aluno informado sobre risco das drogas, por 
exemplo, através do material contido no Todos Juntos Contra 
as Drogas, encontra-se mais bem preparado para lidar com 
a ameaça quando esta aparece. Conhecimento, alternativas e 
ideias de como promover a cultura  da paz são tratadas de ma-
neira envolvente e estruturante no projeto Todos Juntos pela 
Paz.  Como é citado no próprio material Todos Contra a Den-
gue:

... a solução para esse cenário passa, necessariamente, por 
uma ação conjunta, consciente e articulada, promovida por 
uma sociedade esclarecida e motivada a tratar esse tema com 
urgência e responsabilidade, é certo de que a escola, como 
um espaço privilegiado de produção e difusão de conhecimen-
tos, é capaz de comprometer-se com a sociedade, criando me-
canismos de informação, conscientização e sensibilização que 
a desperte e mobilize.

Sendo assim, “o aluno, jovem cidadão... torna-se protagonista 
nesta batalha, conhecendo e difundindo hábitos e ações, que, 
embora simples, são determinantes no combate e erradica-
ção...” destas ameaças a nossa sociedade.
O material paradidático é de altíssima qualidade, fruto de uma 
construção integrada envolvendo educadores, educandos e 
pais. Cada conjunto inclui recursos múltiplos  e complemen-
tares tais como: cartazes informativos e descritivos, jogos, li -
vros para alunos e professores, guias práticos, selos de adesão 
e carteiras de identidade para os novos “agentes mirins”. Estes 
recursos permitem que professores e alunos se tornem mo-
tivados e motivadores atuando como multiplicadores eficazes 
das ações contempladas. 

A chave do sucesso de qualquer inovação curricular é a adesão 
e participação efetiva do professor.  Portanto, a obra TODOS 
JUNTOS inclui um forte viés direcionado especificamente para
a conscientização e preparação do professor/orientador neste 
processo.  O professor é apoiado pelo excelente material desti-
nado aos educadores envolvidos no programa. Complementar-
mente ações de treinamento e formação de professores fazem 
parte do programa, quer sejam presenciais, semipresenciais 
ou remotas.  



A inclusão dos familiares, também, é uma parte determinante 
do sucesso do programa.  Neste contexto, o programa se torna, 
verdadeiramente, uma ajuda para as famílias na luta para criar 
um ambiente seguro e sem ameaças para seus filhos. Assim, 
abraçarão o programa com alegria e determinação famílias que 
compartilhem a certeza de que um mundo melhor para todos 
nós,  será possível apenas se for fruto de uma ação coletiva, 
responsável e comprometida, uma ação continuada, objetiva e 
sustentável que se torne hábito e parte de nossas vidas.

O humanismo do material faz com que ele se torne prazeroso 
na leitura e na compreensão.  São temas universais, de grande 
relevância e significado, e portanto se tornam interessantes 
para todos , de  todas as idades e em todas as situações de vida.  
O processo de construção do conhecimento, que é evidente na 
apresentação do material, faz com que cada um chegue a suas 
próprias conclusões, mas que todas estas conclusões, embora 
individuais, convirjam em prol do bem- estar de todos, de toda 
a sociedade.

A série TODOS JUNTOS é uma obra visionária desenhada para 
instrumentalizar o professor na sua liderança e compreen
são de temas importantes, até ameaçadores, em nossa socie-

-

dade que, até então, não tinha condições de lidar com estas 
questões diretamente em sala de aula, se não fosse por mais 
nada, por falta, de verdade e transparência, falta de um mate-

-

rial como este. Agora temos projetos que tratam destes temas 
com compromisso, seriedade, paixão, ludicidade, responsabi-

-

lidade e integridade. Este pensamento crítico e provocador é 
fundamental  para a atuação de  “cidadãos líderes” capazes de 
enfrentar os desafios de uma vida em sociedade com tranqui

-

lidade, competência e conhecimento, contribuindo com a cons-
-

trução de um mundo melhor onde possamos  viver  TODOS 
JUNTOS.
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