
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO

PROJETO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Tema: Bicentenário da Independência do Brasil, 07 de setembro de 1822 – 2022.

Introdução:

A Independência do Brasil completa 200 anos em 07 de setembro de 2022 e,
para marcar a data com uma nova forma de celebração, a Comunidade da Associação
Educacional Dom Bosco em conjunto com outras instituições regionais e do país
lançam o Projeto do Bicentenário da Independência. A iniciativa busca mobilizar a
sociedade e governo para uma reflexão crítica sobre os duzentos anos de nossa vida
como Nação independente. Visa, assim, analisar o passado e também extrair lições
para servir de subsídio à solução dos problemas brasileiros – atuais e futuros.

Objetivo geral:

A Associação Educacional Dom Bosco, através de suas unidades de ensino,
pretende se envolver nas ações regionais para assinalar e comemorar esta efeméride
de nosso país, no transcurso de 2022. Trata-se da expressão do sentimento da
nacionalidade, em torno da mais importante data do calendário histórico-cívico
brasileiro nesta primeira metade do século XXI; a passagem do Bicentenário da
Independência do Brasil.



Objetivos específicos:

1) Incentivar a Direção das Faculdades Dom Bosco e as Coordenações dos
Cursos de Graduação a promoverem atividades educacionais transversais
aos seus Projetos Pedagógicos de Curso – PPC, ao longo do ano de 2022,
com o intuito de alcançar o objetivo geral deste projeto.

2) Incentivar a Direção do Colégio de Aplicação de Resende a promover
atividades educacionais transversais ao seu Projeto Político Pedagógico –
PPP, ao longo do ano de 2022, com o intuito de alcançar o objetivo geral
deste projeto.

3) Articular um conjunto de ações na interface entre extensão, ensino,
pesquisa e comunicação.

4) Promover atividades e ações de natureza cultural, educacional e esportiva
ao longo do ano de 2022, com o intuito de alcançar o objetivo geral deste
projeto.

5) Envolver toda a comunidade Dom Bosco: seus discentes, docentes, corpo
técnico-administrativo e permissionários; na medida das especificidades,
nessas atividades desenvolvidas.

6) Estender a comunidade externa e promover parcerias com outras
instituições públicas e privadas para compartilhar ações e atividades que
concorram para atingir o objetivo geral.

Metodologia:

1) Colaborativa: Os diversos atores na ação de suas atividades devem procurar
desenvolver uma forma colaborativa, envolvendo seus membros de forma a
conjugar os esforços na consecução do fim comum.

2) Integrativa, envolvendo professores, alunos e, se possível, funcionários e até
mesmo membros da comunidade externa.

3) Multidisciplinar, envolvendo pessoas cuja formação, atividade profissional e
interesses abranjam as diferentes disciplinas em que hoje se segmenta o
ambiente escolar.

4) Abrangente quanto à faixa etária dos participantes, envolvendo estudantes
de diferentes idades e períodos como alvo das atividades planejadas.

Atividades:

As atividades desenvolvidas pelos diversos setores da AEDB, de acordo com
seus calendários letivos e suas programações, deverão convergir de forma centralizada
para atingir os objetivos específicos deste projeto. De forma transversal e
multidisciplinar com as matrizes curriculares, com a devida atenção para o



desenvolvimento das habilidades e competências específicas de cada segmento
educacional e público alvo. Atividades a serem desenvolvidas:

1) Realizar parcerias com as instituições a seguir relacionadas e outras que se
manifestarem, para disponibilizar a divulgação dos eventos programados,
do material produzido e intercâmbio de palestrantes e especialistas.
Instituições: Secretaria Municipal de Educação de Resende, Academia
Resendense de História, Academia de História Militar Terrestre do Brasil,
Academia Militar das Agulhas Negras, Fundação Casa da Cultura Macedo
Miranda.

2) Confecção de “banner” relativo a efeméride.

3) Promoção de palestras.

4) Realização de exposições artístico-culturais relativas à temática.

5) Realização de competições esportivas em homenagem ao tema.

6) Designação das turmas de formação e de Colação de Grau da instituição
com o nome de Bicentenário da Independência.

7) Visita a museus e espaços culturais.

8) Participação no Desfile Cívico-Militar do dia 07 de Setembro.

Acompanhamento, avaliação e disseminação:

O acompanhamento do projeto será realizado pela Direção das Faculdades Dom
Bosco, da Direção do Colégio de Aplicação de Resende, das Coordenações de Extensão,
Ensino e Pesquisa e do Núcleo Integrado de Comunicação. A equipe envolvida deverá
definir e relacionar as formas de acompanhamento e registro dos efeitos do projeto,
tais como reuniões de acompanhamento, relatórios ou outros meios. Especial atenção
deverá ser observada em relacionar os indicadores e as evidências dos efeitos do
projeto com os alunos, com os professores, e a comunidade interna e externa à medida
que suas atividades forem sendo realizadas. A disseminação será realizada pelos meios
tradicionais e principalmente pelas modernas tecnologias da informação e suas mídias.

Meios e recursos:

Os meios e recursos utilizados pelos participantes para a execução deste
projeto serão custeados pelos elementos de despesa programados pelas unidades de
ensino, em suas atividades regularmente desenvolvidas, durante o ano letivo de 2022.
Deverão ser requeridos, aos órgãos apropriados, através de ordem de aquisição ou
serviço e será aprovado pela Direção da mantenedora de acordo com as respectivas
disponibilidades, quer seja no uso de seus materiais e equipamentos.

Não haverá repasse de recursos financeiros entre as instituições parceiras, nem
este projeto envolve qualquer pagamento entre as partes, seja a que título for, de uma
a outra, em razão das atividades desenvolvidas.



Referências e anexos:

1) Carta Intenção AEDB – AHIMTB.

2)   Carta de Intenção AEDB – ARDHIS.

3) Carta de Intenção AEDB – SME/EDUCAR.

4) Extrato de acordo de Cooperação nº 18 EME-DESMIL 002-00.
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Anexo 1:  Banner de divulgação




