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Projeto na escola 

 

Em tempos de grande produção de informação e velocidade na comunicação, que faz com que os 

saberes e memórias do passado sejam substituídos pela constante inovação midiática, pautada em relações 

mais fluidas, a questão da memória e do patrimônio torna-se fundamental para a sociedade e para o 

trabalho em sala de aula.  

O “olhar” à nossa volta é o convite que fizemos para a proposta desse projeto de ação, que visa 

criar um roteiro histórico com o auxílio da ferramenta QR Code pelos Lugares de Memória nos bairros 

Guarani e Aarão Reis, que formam a base de nossa comunidade. O projeto nasceu do desejo de conhecer 

mais de perto os lugares que fazem parte da memória afetiva dos moradores do entorno da Escola.  

Pensei que, eu e meus alunos, poderíamos contar muito mais do que contamos na escola! Seria 

então uma história de nosso bairro! Muito mais poderiam contar aqueles que vivem mais próximos de 

nossa realidade. Muito mais poderíamos mostrar através do patrimônio cultural construído pelos 

moradores de nosso bairro! Decidi, portanto, desenvolver com os alunos, outra narrativa histórica, dando 

voz às pessoas comuns, buscando os lugares de memória que fossem próximos à realidade de muitos deles. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Passo a passo do projeto 
 

O projeto aqui apresentado tem como objetivo principal, resgatar, através da construção de um 

roteiro histórico no entorno da Escola Municipal Hélio Pellegrino, utilizando a ferramenta de QR Code, os 

lugares de memória e ou de referência histórico-cultural, levando a ações que visem à promoção e 

conservação desses, fazendo com que a História seja mais significativa para os alunos e para a comunidade.  

Selecionamos um grupo de 28 alunos de acordo com seu interesse e disponibilidade para o 

desenvolvimento do projeto.  

Formamos um grupo de trabalho (GT) com alunos de todas as etapas do terceiro ciclo.   

Através das diversas entrevistas com familiares e moradores do bairro fomos construindo nosso 

roteiro que, a partir dos lugares identificados como referências culturais e históricas, possibilitaram a 

criação do roteiro final.  

Como ferramenta, utilizamos o QR Code e a criação de um site, elaborado pelos alunos, com textos 

e imagens contando um pouco dos lugares de memória escolhidos.  

Em cada Lugar de Memória, será instalada uma placa com QR Code, onde se obtém as informações 

sobre a história daquele espaço.  

Como culminância, faremos com os alunos do 1º turno, uma trilha educativa seguindo o roteiro 

histórico dos lugares de memória.  

1ª Etapa - Formação do GT Grupo de trabalho envolveu alunos do 6º ao 9º ano selecionado de 

acordo com seu interesse e disponibilidade nas ações do projeto.  

2ª Etapa – Rodas de conversa Discussão sobre alguns conceitos importantes para nosso Projeto. 

Aqui cabe destacar o trabalho com os conceitos de Patrimônio, Referência Cultural, Lugares de Memória, 

Trilhas educativas e Roteiro Histórico.  

3ª Etapa -  Entrevistas e coleta de fontes. Os alunos, em duplas, pesquisaram junto a seus familiares 

e à comunidade sobre a história do Bairro, buscando informações sobre pessoas, lugares de memória, e 

elementos que formam a referência cultural do bairro.  

4ª Etapa – Apresentação das entrevistas e análise dos dados. Após as entrevistas feitas pelos alunos, 

os mesmos apresentaram o material elaborado, tendo como referência o seguinte questionamento: “Quais 

as pessoas e os lugares de memória do bairro foram citados nas entrevistas? ” A partir desses dados fizemos 

um mapeamento dos lugares de memória levantados pelos alunos junto a familiares e a comunidade.   

5ª Etapa – Visita aos lugares de memória. Cada grupo visitou, juntamente com o professor 

coordenador, um lugar de memória, para apresentação do projeto, entrevista com o responsável e 

autorização para fixação da placa que homenageia o espaço.  

6ª Etapa Percorrendo o roteiro “Caminhos da Memória “Nessa etapa final, como culminância do 

projeto no que se refere à parte educativa e do trabalho do GT em nossa escola, percorreremos o roteiro 

que criamos. Esse roteiro foi feito com o uso da ferramenta My Maps. A explicação e a didática do roteiro 

foram feitas pelos alunos participantes do GT, demonstrando assim a autonomia dos mesmos.  



 
 

 

Maiores resultados 

 

A História, sempre num quadro curricular o mais interdisciplinar possível, pode e deve cumprir a 

função social e individual de inserir os jovens nas heranças culturais das comunidades em que vivem.  

A didática da disciplina deve provocar a reflexão histórica por parte do aluno para o sensibilizar 

para um conjunto de valores éticos, cívicos e políticos. Está reservado à História o papel de abrir caminho 

para o aluno desenvolver o seu processo de construção pessoal. O conhecimento de sua comunidade local, 

o seu bairro, a sua cidade, ampliou o imaginário dos alunos e sua visão de mundo para além dos muros da 

escola.  

Durante a execução desse projeto fomos surpreendidos pelas descobertas, que motivava cada vez 

mais, alunos e professores. Conhecemos pessoas, lugares e instituições que estão próximas à nossa escola 

e influenciaram o desenvolvimento do bairro, sem imaginar o quão importante elas seriam para contar a 

história da região, a nossa história. 

 Essa integração entre os alunos e a comunidade foi significativa para que o patrimônio material e 

imaterial do bairro fosse revelado. Esse projeto de ação permitiu que a criação de um roteiro histórico pelos 

lugares de memória do bairro abrisse possibilidade de observações, descobertas e discussões sobre o 

patrimônio do bairro.  

Juntos pudemos perceber que a história local foi revisitada, enriquecendo o processo da 

aprendizagem e tendo como auxílio o uso da tecnologia no QR Code e site desenvolvido pudemos deixar 

um registro para o bairro e para a cidade de Belo Horizonte. 



 
 
 

 


