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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1.  Desde el currículo de su colegio, ¿Cuáles son los principios fundamentales que orientan la propuesta de Formación 
Integral? 
O Projeto Educativo Comum da Rede Jesuíta de Educação do Brasil orienta os Colégios e Escolas a organizarem suas propostas 
pedagógicas a partir de um currículo evangelizador, fundamentado na articulação entre fé e justiça. Pela didática, integra as dimensões cognitiva, 
sócio emocional e espiritual-religiosa, formando pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas. O Colégio Medianeira, ao 
materializar os principios dessa proposta, avalia constantemente a efetividade do Projeto Político-Pedagógico, promovendo a atualização e 
transformação do seu currículo, a fim de que se expresse a identidade inaciana frente as diferentes dimensões da pessoa, tendo em vista o formar e 
aprender integral. 
A Ação Solidária do Papel Reciclável é uma das experiências significativas que busca contribuir com a formação integral de nossos estudantes. 
Segue a apresentação, descrição, objetivo, justificativa e metologia desta experiência, envolvendo todos os estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Medianeira. 
 
2. Describa una experiencia implementada que los evidencie. (Puede adicionar materiales empleados, recursos audiovisuales y otros que 
considere pueden apoyar la experiencia).  
Num mundo marcado por um acentuado individualismo, queremos promover a fraternidade, a partilha, o serviço gratuito, a solidariedade e a 
consciência no cuidado para com o planeta Terra (a nossa casa comum), questões tão cruciais para a nossa época. Foi com este objetivo que, há 30 
anos, nasceu no Colégio Medianeira a Ação Solidária do Papel Reciclável, realizada anualmente estudantes do 7º ano. 
Trata-se de uma ação solidária que, por seu significado e importância, constitui-se num momento forte de ação e participação de estudantes e famílias 
em benefício dos mais necessitados da nossa sociedade e a favor da preservação do planeta e da sustentabilidade ambiental. 
Esta estratégia realizada via currículo, no desafio de articular fé e justiça, busca contribuir com a formação integral dos estudantes, bem como na 
realização da pessoa humana como um ser para e com os outros. Como destaca o Projeto Educativo Comum da Rede Jesuíta de Educação (n33), é 
também questão de articulação entre fé e justiça e de opção pelos pobres a inclusão das questões que envolvem a sustentabilidade ambiental do 
nosso planeta. 



Por meio deste gesto concreto, queremos promover a formação integral da pessoa humana, despertar o espírito de serviço solidário e a consciência 
da importância do ambiente e sua preservação, para que os estudantes sejam comprometidos com a justiça social, compassivos com todas as formas 
de vida, especialmente com aquelas que mais padecem dentro da lógica da desigualdade; críticos às injustiças do atual sistema econômico que 
impede que a biodiversidade se desenvolva em uma dinâmica de igualdade e competentes no uso do conhecimento dos pressupostos científicos e 
tecnológicos à serviço da promoção da vida. 
Como estratégias centrais no desenvolvimento da experiência, destacamos: 

- A ação tem início com a Celebração de Páscoa, motivando todos os estudantes quanto ao sentido da ação solidária; 
- Em seguida, o Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral faz um trabalho em sala com a disciplina de Ciências, Ensino Religioso e 

Matemática, integrando os conteúdos e objetivos da ação ao currículo dessas disciplinas. A motivação é feita via circulares, imagens, vídeos, 
depoimentos de estudantes. 

- Inicia então a ação de entrega de papeis recicláveis no Colégio ou na empresa parceira responsável pela compra do material reciclavel. As 
entregas são quinzenais e possuem duração entre os meses de março a novembro. Há envolvimento de estudantes, familias, professores e 
equipe pedagógica. 

- Encerrada a ação de coletae realizada a venda do papel, fazemos a divulgação dos resultados aos estudantes em sala de aula, articulando 
novamente a ação aos conteúdos sistematizados ao longo do ano académico. 

- Por fim, um grupo representativo de alunos que mais participou da ação é convidado a visitar a comunidade para onde será destinada a doação 
em dinheiro arrecadado com a venda.  

Para motivar uma maior participação dos estudantes, essa ação solidária tem o caráter de gincana entre as turmas. O dinheiro obtido com a venda do 
papel arrecadado é destinado para o comitê contra Fome e Miséria, para a construção de casas populares, no município de Mandirituba, Paraná. 
Foram dez casas construídas ao longo dos últimos 15 anos! 
Desta forma, essa ação solidária torna-se um momento importante no contexto da formação de lideranças inacianas, articulada ao currículo, de 
orientação e da formação religiosa e humana, integrando-se num projeto maior de Ação pela Vida e Consciência Planetária. As dimensões cognitiva, 
socio emocional e espiritual-religiosa dão forma e significação à experiência. 
 
Desde 1987 arrecadamos um total de 883.492Kg de papel e salvamos 16.433 árvores (levando-se em consideração que a cada 50 kg de papel 
reciclável, salvamos uma árvore). 
 
A coordenação da Ação Solidária do Papel Reciclável está sob a responsabilidade da Professora Isabel Picinelli Disenha, Orientadora 
Religiosa e de Pastoral de 6º e 7º anos, e Coordenadora de Pastoral do Colégio Medianeira. 
 

MEDIANEIRA ECOLÓGICO 
AÇÃO SOLIDÁRIA DO PAPEL RECICLÁVEL 

ANOS QUILOS /ANO ÁRVORES SALVAS 
1987 15.841 316 
1988 17.136 342 
1989 18.257 365 
1990 17.952 359 



1991 24.590 491 
1992 22.190 443 
1993 28.070 561 
1994 33.260 672 
1995 35.260 705 
1996 11.889 237 
1997 18.941 378 
1998 27.373 547 
1999 54.479 1.089 
2000 26.416 528 
2001 31.180 623 
2002 32.534 650 
2003 26.542 530 
2004 22.612 452 
2005 14.583 291 
2006 18.902 378 
2007 33.916 678 
2008 24.125 482 
2009 18.552 371 
2010 22.281 445 
2011 40.020 800 
2012 47.547 950 
2013 63.664 1.273 
2014 38.426 760 
2015 25.368 507 

2016 10.520 210 

TOTAL 883.492 16.433 

A CADA 50 QUILOS DE PAPEL RECICLADO 
SALVAMOS UMA ÁRVORE !!! 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Vídeo com o relato da experiência de 2016: https://youtu.be/b7vuu-JsX64 
 



 
Consentimiento: está de acuerdo que la FLACSI, haga de esta experiencia significativa una herramienta pedagógica que se realimente, multiplique y 
divulgue a todos los Colegios de la Compañía de Jesús en América Latina, como recurso: 
Sí x   No ___  

 


