
 

OLÍMPIADA DOS VALORES 

Projeto: Recreio Honesto  

“Honestidade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando” 

 

1.Justificativa  

Considerando a necessidade de incentivar, motivar e promover os valores entre as crianças e 

adolescentes, especialmente a honestidade, propomos o projeto “Recreio Honesto”. 

2.Objetivo 

Incentivar de forma prática a honestidade como atitude real entre alunos. 

3.Atividades  

 Testar o nível de honestidade e incentivar a sua prática através da compra de lanche.    

 A atividade de compra do lanche dos alunos será feita sem a presença de caixa para receber os 

pagamentos.  

 Cada aluno sozinho, pegará os itens do seu lanche e fará o pagamento do valor de forma 

autônoma e livre, sem interferência, fiscalização ou coordenação. 

4.Estratégias  

a) O recreio Honesto será realizado semanalmente sempre as quartas-feiras 

Neste dia todo o lanche será retirado somente através da apresentação da moeda Honesto 

b) Na compra do lanche a moeda será o Honesto 

A moeda Honesto será vale no valor de R$ 1,00, 2,00 e 5,00 Reais 

c) Adquirir a moeda “Honesto” através da troca de reais por vales (Honestos) 

Para adquirir os vales compra (Honestos) o aluno fará a troca da sua respectiva cédula 

(reais) no respectivo valor do vale na urna que estará em cada sala/série. O aluno fará a 

retirada desse vale sozinho. Exemplo: 

 Coloca 1,00 real – Retira 1 Honesto 

 Coloca 2,00 reais- Retira 2 Honestos 

 Coloca 5 reais – Retira 5 Honestos 

d)  Ao trocar reais por vales honestos não haverá troco. Cabendo ao aluno colocar nas urnas 

os valores exatos em reais que deseja trocar por honestos. 

e) De posse dos vales (Honestos) o aluno faz a retirada do lanche 

f) O vale compra (Honesto) valerá somente no recreio honesto nas quarta-feira 

5.Acompanhamento  

• Contabilizar diariamente o valor trocado da moeda reais por moeda Honestos 

• Contabilizar o nível de Honestidade (nível de desonestidade na troca) por cada série 

• Cada série fará a troca na urna da sua série 

• Contabilizar o valor arrecadado com a venda do lanche por série 



6.Avaliação  

 O valor líquido (lucro) arrecadado será aplicado na cobertura da quadra da escola 

 A turma que obtiver o melhor nível de Honestidade será presenteada com uma tarde de 

cinema do Shopping; 

 Caso haja empate entre uma ou mais turmas no nível de honestidade, será premiada aquela 

que obtiver o maior valor de compra de lanches. 

  

7.Cronograma 

12 a 16 de março: Apresentação do projeto a comunidade escolar e coleta de sugestões para 

melhorar o projeto. 

19 a 23 de março:  Confecção da moeda Honesto, preparação das urnas para troca, sensibilização 

de pais e alunos 

28 de março: Início do projeto  

28 de novembro: Final do projeto 

 

 


