
O MudaMundo nasceu para auxiliar o 
professor a resgatar valores em sala de aula, 
ajudando a alavancar a transformação social 

tão necessária em nosso país.

Como funCiona
O ponto de partida são as histórias vividas pelo João, que costu-
ram valores como ética, cidadania, cuidados com o meio ambien-
te, respeito e solidariedade com as divertidas e sensíveis tramas 
da turma para mudar o mundo. Para o professor, é oferecido 
um material pedagógico criado especialmente para o projeto por 
pedagogas especializadas.
Para atingir todos os públicos, o projeto se desdobra em diferen-
tes etapas: oficinas voltadas para os educadores, divididas em três 
módulos distintos com entrega de kits com o material do projeto 
(Coleção MudaMundo, Caderno de Sugestões para o Professor e 
bloco) e apresentações do teatro MudaMundo para as crianças. 
Prevê, ainda, a distribuição gratuita dos materiais para as biblio-
tecas das instituições públicas de ensino que recebem o projeto.

objetivos
• Formar leitores e cidadãos conscientes e responsáveis;
• Proporcionar acesso ao livro e ao teatro a alunos de 1ª ao 5ª

ano do Ensino Fundamental de escolas públicas;
• Proporcionar o diálogo e o compartilhamento de ideias, experi-

ências e boas práticas desenvolvidas em diferentes salas de aula;
• Trabalhar com o conceito de Educomunicação, apresentando

a comunicação como uma ferramenta aliada à aprendizagem;
• Editar e distribuir a coleção de livros do projeto para as escolas

públicas de ensino;
• Sensibilizar as crianças e integrar alunos e professores através

do espetáculo teatral do projeto.
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o Que É?
O projeto nasceu em 2006, a partir de um exercício de trans-
posição dos valores defendidos pela Responsabilidade Social 
Empresarial para o universo infantil. Partindo do pressuposto de 
estabelecer relações éticas e transparentes com todos aqueles 
com quem nos relacionamos, o MudaMundo escolheu um herói, 
o João, para levar adiante a ideia de tentar mudar o mundo. A
partir das histórias reunidas nos livros MudaMundo, o João e sua
turma encaram a missão de transformar as suas realidades, co-
locando em prática ações muito simples e cotidianas.

PoR Que
muDamunDo?
Acreditamos que abordar temas como responsabilidade social, ci-
dadania e ética pode ser o começo da transformação social. E por 
que a partir da escola? Porque ela é o lugar do primeiro contato 
da criança com o mundo e porque acreditamos e apostamos na 
valorização do professor. Na escola, a criança aprenderá sobre as 
relações com os outros e sobre a realidade em que vive, além dis-
so, o professor é o único que tem a possibilidade de transformar 
tantas vidas ao longo da sua carreira profissional.

LiteRatuRa e aRte
Em 2016, o projeto completou 10 anos de existência e com 
isso começamos um novo ciclo. Em 2017, lançamos a coleção  
MudaMundo, composta por seis pequenos livros infantis, assina-
dos pelo premiado escritor gaúcho Caio Riter. No teatro, as novi-
dades ficaram por conta da parceria com o grupo Real Fantasia, 
de Minas Gerais, que criou uma nova apresentação teatral a partir 
das histórias do menino João.

muDamunDo em nÚmeRos
Ao longo de sua trajetória, o MudaMundo 
já envolveu diretamente:
• 121 cidades
• 4.592 escolas públicas
• 87.800 crianças
• 13.338 professores
• a distribuição de mais de

325 mil livros.
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Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas a

vontade de mudar o mundo não! Por isso, o João
está de volta em uma nova coleção de histórias. São
seis aventuras, as quais têm o protagonismo social
como centro. João e seus amigos encaram muitos
desafios e estão cheios de ideias para transformar
a escola, a comunidade e o bairro, plantando em

cada leitor a certeza de que podemos ser o exemplo
daquilo que queremos mudar.No novo volume do Caderno de Sugestões para 

o Professor, as pedagogas Dorana Fernandez 
e Sariane Pecoits exploram a ideia central da 

coleção MudaMundo. As atividades sugeridas 
consideram a importância do protagonismo em 
sala de aula e partem da reflexão sobre esse 
tema para explorar diversas possibilidades e 
maneiras de colocar a mudança em prática.Acesse o nosso site. Lá você encontrará outras

histórias do João, além de atividades, materiais e uma
área exclusiva para contar para gente o que você e
sua turma andam fazendo para mudar o mundo!www.mudamundo.com.br

Dorana Wainer FernandezSariane Pecoits
Ilustrações
Laura Castilhos
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Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas 

a vontade de mudar o mundo não! Por isso, 

o João está de volta em uma nova coleção 

de histórias. São seis aventuras, as quais têm 

o protagonismo social como centro. João e 

seus amigos encaram muitos desafios e estão 

cheios de ideias para transformar a escola, 

a comunidade e o bairro, plantando em 

cada leitor a certeza de que podemos ser o 

exemplo daquilo que queremos mudar. 

Em Vamos brincar, a avó do João entra em 

cena para ensinar aos meninos brinquedos 

simples e criados a partir de materiais 

recicláveis. O momento se torna uma reflexão 

sobre os cuidados com o meio ambiente e 

com o respeito e a valorização dos idosos. 

Acesse o nosso site. Lá você encontrará

outras histórias do João, além de atividades, 

materiais e uma área exclusiva para contar

para gente o que você e sua turma andam 

fazendo para mudar o mundo!
www.mudamundo.com.br 
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Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas
a vontade de mudar o mundo não! Por isso,
o João está de volta em uma nova coleção

de histórias. São seis aventuras, as quais têm
o protagonismo social como centro. João e

seus amigos encaram muitos desafios e estão
cheios de ideias para transformar a escola,

a comunidade e o bairro, plantando em cada
leitor a certeza de que podemos ser o exemplo

daquilo que queremos mudar.O tema central de Hoje é dia do abraço é o
preconceito. A partir da chegada de um novo colega,

que tem uma doença de pele, a discriminação
e a intolerância aparecem na turma do João.

Solidariedade, companheirismo e respeito serão as
armas para mostrar que todos somos iguais.Acesse o nosso site. Lá você encontrará

outras histórias do João, além de atividades, 
materiais e uma área exclusiva para contar
para gente o que você e sua turma andam fazendo para mudar o mundo!www.mudamundo.com.br 

Caio Riter

IlustraçõesLaura Castilhos

Ministério da Cultura apresenta
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EMPRESA MANTENEDORA:

Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas avontade de mudar o mundo não! Por isso, o João estáde volta em uma nova coleção de histórias. São seisaventuras, as quais têm o protagonismo social comocentro. João e seus amigos encaram muitos desafiose estão cheios de ideias para transformar a escola,a comunidade e o bairro, plantando em cada leitor acerteza de que podemos ser o exemplo daquilo quequeremos mudar.
Em Uma ideia puxa a outra, João arregaça as mangaspara melhorar a pracinha do seu bairro. Mas ele nãofará isso sozinho! A avó e os amigos estão prontospara ajudar, trabalhando com os temas do meioambiente, pertencimento, gestão responsável evalorizando o trabalho da comunidade em cuidardaquilo que é de todos.

Acesse o nosso site. Lá você encontraráoutras histórias do João, além de atividades, materiais e uma área exclusiva para contarpara gente o que você e sua turma andam fazendo para mudar o mundo!
www.mudamundo.com.br 

Caio Riter

Ilustrações
Laura Castilhos

Ministério da Cultura apresenta

Uma ideia puxa a outra
ISBN  978-85-60723-21-8

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas

a vontade de mudar o mundo não! Por isso,

o João está de volta em uma nova coleção

de histórias. São seis aventuras, as quais têm

o protagonismo social como centro. João e

seus amigos encaram muitos desafios e estão

cheios de ideias para transformar a escola,

a comunidade e o bairro, plantando em cada

leitor a certeza de que podemos ser o exemplo

daquilo que queremos mudar.

João adora ler e, por isso, na história Um dedinho

de prosa, a literatura aparece como uma das

personagens principais. Por meio da leitura, João e

seus companheiros aprenderão sobre o poder da

imaginação e da criatividade. O encanto com os livros

levará a turma a criar uma biblioteca comunitária.

Acesse o nosso site. Lá você encontrará

outras histórias do João, além de atividades, 

materiais e uma área exclusiva para contar

para gente o que você e sua turma andam 

fazendo para mudar o mundo!

www.mudamundo.com.br 
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Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas a

vontade de mudar o mundo não! Por isso, o João está

de volta em uma nova coleção de histórias. São seis

aventuras, as quais têm o protagonismo social como

centro. João e seus amigos encaram muitos desafios

e estão cheios de ideias para transformar a escola,

a comunidade e o bairro, plantando em cada leitor a

certeza de que podemos ser o exemplo daquilo que

queremos mudar.

Sempre temos algo para ensinar e também 

para aprender, esse é o mote de Uma mão lava 

a outra. Um grupo de estudos pode tornar o 

aprendizado mais fácil e divertido. João tem a 

ideia de compartilhar conhecimentos e trabalhar 

de forma horizontal entre os colegas. Esse nova 

moda vai dar o que falar.

Acesse o nosso site. Lá você encontrará

outras histórias do João, além de atividades, 

materiais e uma área exclusiva para contar

para gente o que você e sua turma andam 

fazendo para mudar o mundo!

www.mudamundo.com.br 
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Em 10 anos de projeto, o tempo passou, mas

a vontade de mudar o mundo não! Por isso,

o João está de volta em uma nova coleção

de histórias. São seis aventuras, as quais têm

o protagonismo social como centro. João e

seus amigos encaram muitos desafios e estão

cheios de ideias para transformar a escola,

a comunidade e o bairro, plantando em cada

leitor a certeza de que podemos ser o exemplo

daquilo que queremos mudar.

O meio ambiente e o futuro do planeta são 

o tema central de Pequenas ações, grandes 

mudanças. Preocupada em como é feita a 

separação do lixo no bairro, a turma do João cria 

uma campanha de conscientização do descarte e 

do reaproveitamento de alimentos e materiais.

Acesse o nosso site. Lá você encontrará

outras histórias do João, além de atividades, 

materiais e uma área exclusiva para contar

para gente o que você e sua turma andam 

fazendo para mudar o mundo!

www.mudamundo.com.br 
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Pequenas ações, grandes mudanças
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ProjetoMudaMundo Projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Art. 18, PRONAC 177896

2011
REFORMULAÇÃO

DO PROJETO

Assim como o João, herói das histórias 

do MudaMundo, muitos professores 

acreditam que um mundo melhor é 

possível. E todos que compartilham desse 

sonho sabem que a mudança começa por 

cada um de nós.
Para auxiliar o professor a transformar 

a sua sala de aula em um lugar 
comprometido e irradiador de valores, 

elaboramos este conjunto de sugestões 

de atividades que podem ser 
desenvolvidas em qualquer escola do país.

Esperamos que você, professor, 
compartilhe suas iniciativas com a gente. 

E, para isso, contamos com o seu relato 

no nosso site: www.mudamundo.com.br.
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para o ProfessorDorana Wainer Fernandez
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