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NOVAMERICA

tem por finalidade promover

a construção da democracia

como estilo de vida e a

participação na sociedade civil, favorecer

o desenvolvimento de uma consciência

latino-americana e de uma ética da

solidariedade, estimular o reconhecimento e

a valorização das diferentes culturas, no âmbito

nacional e internacional, através da promoção

de processos educativos e culturais

orientados  à formação de diferentes

agentes sociais multiplicadores,

prioritariamente

pertencentes a grupos

populares e excluídos,

e à capacitação

de professores/as.
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Uma formação ética, critica e política (in)forma os sentidos da EDH

na sua aspiração de ser parte fundamental da formação de sujeitos

e grupos de direitos, requisito básico para a construção de uma

sociedade que articule dialeticamente igualdade e diferença. Como

afirma Candau (2010:400): “Hoje não se pode mais pensar na

afirmação dos Direitos Humanos a partir de uma concepção de

igualdade que não incorpore o tema do reconhecimento das

diferenças, o que supõe lutar contra todas as formas de preconceito

e discriminação”.

(Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 2012)

Em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos e inspirados no lema

a Novamerica reafirma o
compromisso, assumido desde sua fundação, de promover
processos formativos que contribuam para o exercício de uma
cidadania ativa e uma democracia como estilo de vida, a partir da
educação em direitos humanos. Para tanto, o lema 2017 refletiu
sobre a relação entre educação e culturas, tendo como prioridade o
reconhecimento e valorização da pluralidade de saberes e
manifestações culturais locais, o combate a todas as formas de
negação do outro na sociedade, com especial atenção à
discriminação racial, de gênero e religiosa. Os processos

“SOMOS DIFERENTES:

construímos saberes, valores e práticas”,

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO



desenvolvidos afirmaram a necessidade de educar para o
reconhecimento do “ outro” e construir uma ética da solidariedade,
em sociedades plurais. Nesse sentido damos destaque especial para
todas as atividades desenvolvidas na formação contiuada de
educadoras/es em diferentes municípios do Estado do Rio de
Janeiro, assim como, no grupo de mulheres promovido pelo Centro
Novamerica de Educação Popular em Sapucaia. Destacamos
também o nº 153 da Revista Novamerica/Nuevamerica sobre

que trouxe contribuições para a
implementação e sistematização de propostas socioeducativas que
estejam sempre vinculadas com a vida e suas vicissitudes.
Acreditando que pensar, analisar, discutir e trocar informações sobre
sistematização de processos e/ou experiências educativas, ao
mesmo tempo em que nos dedicamos a fazer uma reflexão crítica
individual e coletiva em torno de nossas próprias práticas; é uma
tarefa vital, seja para nos ajudar a reinventar nossas práticas
educativas, seja para nos fazer avançar no sentido da construção de
uma educação realmente transformadora.

Sistematizar experiências educativas

Fotos 1, 2 e 3
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Os Princípios de Ação se inter-relacionam e são concebidos de

forma dinâmica. Expressam-se de diversos modos na realização

dos diferentes programas e atividades promovidas.
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Construir a democracia

como estilo de vida

A democracia não pode ser reduzida a um rito que se vive em
determinados momentos. Trata-se de um jeito de viver, de se
relacionar com os demais, de partilhar bens econômicos, saberes,
poder, sonhos. Construir a democracia supõe articular as lutas do
nosso dia a dia com as questões estruturais que afetam o nosso país,
toda a América Latina e o macro-social e atuar de modo coerente. É
apostar que todos/as somos co-responsáveis por todos/as. É
acreditar na dimensão pública da vida e que juntos, em mutirão,
construiremos uma sociedade mais humana e justa.

Para promover a integração latino-americana é importante
aprofundar nossas raízes históricas e culturais, assim como conhecer
a problemática atual do continente. É preciso também conceber esta
integração de modo amplo, não reduzida ao econômico. Deve
favorecer os aspectos culturais, de conhecimento mútuo,
intercâmbio e criação de uma consciência comum que afirme a
busca conjunta de soluções para a difícil situação do continente.
Desenvolver a consciência latino-americana é reconhecer-nos como
cidadãos da “ Patria Grande” . É fazer-nos mais sensíveis à realidade
de cada um dos países do continente. Somente assim seremos
capazes de construir uma NOVAMERICA.

Desenvolver a consciência

latino-americana

PRINCÍPIOS DE AÇÃO



Promover uma ética da solidariedade

Ética constitui uma das urgências básicas da sociedade em que
vivemos. Trata-se de favorecer a construção de uma nova
organizaçao social e política, na qual a vida como direito radical, a
afirmação dos direitos humanos como direitos de todos/as e a
justiça sejam práticas sociais cotidianas. Promover uma ética da
solidariedade, que privilegie os processos de participação dos
excluídos no cenário político-social e cultural, é um dos grandes
desafios que temos.

O continente latino-americano possui uma enorme riqueza cultural.
Cada país está integrado por diferentes grupos culturais: povos
originários, afro-americanos, mestiços, culturas urbanas, rurais etc.
Esta realidade não pode ser silenciada, negada, nem considerada
inferior pela cultura dominante.

Na América Latina, buscar alternativas coerentes com o seu próprio
ethos cultural e seu processo histórico significa reconhecer e
valorizar nossas culturas, conhecer nossa produção literária,
científica e cultural, favorecer suas diferentes formas de expressão,
fortalecer a relação entre educação e cultura/s, estimular o diálogo
intercultural e a participação dos diferentes grupos na construção
social, entre outros.

A NOVAMERICA aposta na construção coletiva. Juntos/as
construímos uma prática e um saber gerados e articulados com as
nossas buscas cotidianas. Aprendemos conjuntamente, cada um/a
dando a sua contribuição a partir da realidade vivida. É necessário
criar algo novo, novas categorias e novas respostas. Algumas vezes,
é preciso desaprender pois a realidade apresenta desafios que não
podem ser enfrentados com o que já dominamos.

Valorizar as nossas culturas

Caminhar juntos/as: aprendendo,

desaprendendo, criando...
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A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais
orientadores de toda sua proposta e suas ações :

OBJETIVOS GERAIS

Aprofundar na análise e no debate sobre a
, numa perspectiva

multidisciplinar, multi-étnica e multicultural.

Fortalecer a
,

comprometendo-se prioritariamente com os
movimentos e organizações de caráter popular.

Formar educadores como
, promotores de direitos humanos,

comprometidos com a construção de uma sociedade
justa, solidária e democrática.

Promover uma , que
articule os direitos individuais e sociais, as dimensões
político-social, educativa e cultural, e políticas tanto
de igualdade quanto de identidade.

realidade

latino-americana atual

democracia como estilo de vida e a

organização de diferentes atores da sociedade civil

agentes sociais e culturais

multiplicadores

cultura dos direitos humanos
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Objetivos Gerais do Programa:

Aprofundar a reflexão sobre a problemática atual dos Direitos
Humanos e da cidadania na América Latina;

Promover uma cidadania ativa e o desenvolvimento de uma
consciência prática dos Direitos Humanos na sociedade civil
brasileira;

Privilegiar os espaços de educação formal e não-formal como
âmbitos especialmente significativos para a afirmação dos
Direitos Humanos;

Apoiar a formação de sujeitos sociais comprometidos com a
construção da democracia em diferentes âmbitos sociais e
culturais, com ênfase especial no empoderamento de atores
sociais populares.

O ,
implementado desde a fundação da Novamerica, em 1991, tem
como eixo do trabalho a

no âmbito da educação formal e não formal, o que
determina seus objetivos específicos:

Construir práticas educativas, participativas e dialógicas;

Contribuir para a formação de sujeitos de direitos;

Desenvolver projetos educativos voltados para o exercício da
cidadania, que propiciem a corresponsabilidade na promoção
de uma cultura dos Direitos Humanos nas escolas e espaços
educativos não formais nos quais atuamos;

Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania

formação de educadores/as em Direitos

Humanos,

§

§

§

DIREITOS HUMANOS,
EDUCAÇÃO E
CIDADANIA

P R O G R A M A
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As principais estratégias de ação que articulam o programa de
formação de educadores/as em direitos humanos são:

Supõe a criação e manutenção de em diferentes localidades,
com que aglutinam
educadores/as de escolas públicas .
Foram realizadas reuniões com representantes de núcleos,
geralmente pessoas que atuam nas respectivas Secretarias
Municipais de Educação, com a finalidade de fortalecer as relações
de parceria, bem como de fomentar a criação de novos núcleos. A
Baixada Fluminense tem sido o alvo prioritário da atuação da
Novamerica.

O esquema abaixo representa a organização em núcleos:

núcleos

formatos específicos e características próprias,

e que integram o MSE-Brasil

Nucleação
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Encontro de Educadores/as

Em 2017 foram realizados dois encontros de educadores/as em
direitos humanos, que contribuíram para o aprofundamento da
formação de educadores/as.

Um dos encontros foi realizado em São João de Meriti, no mês de
julho e teve como proposta discutir a articulação entre Escola,
Saberes e Culturas. Para refletir sobre esta temática contamos com a
presença da Prof. Katia Bizzo Schaefer, da UNIRIO e do Colégio
Pedro II e da Prof.ªMaria Rocha, que nos brindaram com uma
enriquecedora atividade prática que estimulou o uso do corpo e do
brincar, seguida de conversa sobre o tema. O encontro contou com
a participação de educadores/as representantes dos núcleos de
Duque de Caxias e São João de Meriti.

55
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O XVIII Encontro de Educadores/as em Direitos Humanos foi
realizado em Duque de Caxias, no mês de novembro e contou com
a presença de 54 educadores/as de Duque de Caxias, Mesquita,
Nilópolis, São João de Meriti, Seropédica,Sapucaia e Rio de Janeiro.
Além de dois alunos do 9º ano, de Seropédica. Neste encontro foi
exibido o documentário Nunca me Sonharam, dirigido por Cacau
Rhoden seguido de debate, com a participação do Professor
Antônio Veríssimo dos Santos Júnior (Professor da Rede Municipal
do Rio de Janeiro) e Thaianne de Souza Santos (integrante do filme).
A atividade se propôs identificar limites/ausências e
possibilidades/emergências para afirmar a educação como um
direito humano, frente às transformações do mundo
contemporâneo.
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas

A formação de educadores/asem Direitos Humanos é a finalidade
central do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o
ciclo de oficinas pedagógica sua principal estratégia. O ciclo é
composto por quatro oficinas, com quatro horas de duração cada
uma delas.

Em sintonia com o lema do ano,
o ciclo de oficinas teve como

pressuposto que somente através do desafio contínuo de
reconhecer e valorizar diferentes saberes e práticas, bem como de
promover o diálogo entre eles, poderemos articular igualdade e
diferença, valores preponderantes dos direitos humanos,
acreditando ser este um dos possíveis caminhos para a construção
de uma escola democrática e justa.

Para tanto, foram realizadas as seguintes oficinas:

“SOMOS DIFERENTES: construímos

saberes, valores e práticas”,

“Educação e Culturas: o olhar da escola sobre as diferenças”

“Diálogos entre saberes e culturas: desafios para a escola”

“Construindo valores na escola: tolerância, empatia,

solidariedade”

“Abrindo caminhos para o diálogo entre saberes e culturas no

cotidiano escolar”

Fotos 20 à 27
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O ciclo completo, com dezesseis horas de formação, foi
desenvolvido com grupos de educadores/as dos núcleos indicados
anteriormente, somando um total de horas de formação. O
trabalho atingiu diretamente educadores/as, que participaram
das oficinas pedagógicase, indiretamente, unidades escolares,
cerca de educadores/as e alunos/as.

Além do ciclo de oficinas 2017, também foram realizadas oficinas
avulsas para atender demandas específicas, a saber:

para alunos/as do 6ª período do curso
de Pedagogia da UERJ;
para alunos/as do 6ª período do curso de Pedagogia da UERJ;

, para alunos/as
do 8ª períododo curso de Pedagogia Bilíngue do INES e

, para alunos/as do 8ª período do curso
de Pedagogia Bilíngue do INES. Estas oficinas envolveram 64
estudantes universitários.

Também uma pessoa da equipe desenvolveu uma oficina de
fotografia com 8 horas de duração sobre

para a equipe de comunicação do Colégio Teresiano.

112

210

134

5.900 73.400

“Gênero e

Educação: O papel da escola”,

“Direitos Humanos: Sentidos em disputa”,

“Como reconhecer, prevenir e enfrentar o bullying”

“Violências

de gênero: o lugar da mulher”

“Diferentes olhares na

educação”

Fotos 20 à 27
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS EM FOCO

Promovido pela Novamerica, GECEC (Grupo de Estudo sobre
Cotidiano, Educação e Cultura/s) e Movimento Socioeducativo
Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), o Observatório se configura
como espaço de informação, aprofundamento e discussão sobre
perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas no âmbito da
Educação em Direitos Humanos. Quinzenalmente educadores/as
participantes dos processos de formação oferecidos pela
Novamerica, integrantes do MSE-Brasil e pessoas interessadas pelos
direitos humanos, recebem e-mail sugerindo a leitura de artigo e/ou
notícia com temática atualizada e que afetam educadores/as
sensíveis à educação em direitos humanos, bem como informando
as novidades publicadas no Observatório de Educação em
Direitos Humanos em Foco, que está disponível em:
http://www.observatorioedhemfoco.com.br
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PROJETO AMANHECER

O Projeto Amanhecer, fruto da parceria entre a Novamerica, o
Colégio Teresiano e Escolas Municipais, na Gávea, é desenvolvido a
partir da adesão voluntária dos alunos/as do 1ª e 2ª série do Ensino
Médio, com a finalidade de promover uma experiência de Educação
em Direitos Humano no contexto escolar. Os/as voluntários/as
participam de encontros para formação e planejamento das ações
antes de atuarem, em duplas ou trios, em atividades quinzenais, com
as crianças do ensino fundamental das escolas municipais.

A cada ano, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
(SME), autoriza a realização das ações do Projeto Amanhecer junto
às escolas municipais. As unidades de ensino, este ano, estavam
envolvidas com a temática da Paz. A campanha "Aqui é um lugar de
paz", promovida pela SME, defende uma escola sem violência, sem
humilhações, sem racismo, sem preconceitos, sem drogas. Temas
que, convergindo com o Projeto Amanhecer, ampliaram o
engajamento e apoio de todos às atividades desenvolvidas.

Fotos 30 à 36
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No encontro com os jovens do Colégio Teresiano encontramos um
grupo interessado, disposto e comprometido com as propostas
sugeridas. No primeiro semestre debatemos sobre a importância da
participação de cada um na construção de um mundo melhor e,
diante de tantas violações observadas no cotidiano, refletimos sobre
a perspectiva de viver com esperança. No segundo semestre, com
um novo grupo de jovens, consideramos a importância dos Direitos
Humanos na construção da identidade individual e coletiva e a
importância de desenvolver uma autoestima positiva, geradora de
empoderamento, para se perceber e se sentir como sujeito de
direitos e deveres. Total de jovens voluntários participantes neste
ano: 56 organizados para trabalhar nas duas escolas parceiras: EM
Luiz Delfino e EM Júlio de Castilhos, cada uma com 5 turmas do
ensino fundamental, envolvendo em total 295 alunos/as.

As atividades desenvolvidas consolidaram a aprendizagem de todos
os participantes - jovens do Colégio Teresiano e crianças das escolas
municipais - e convergiram para o alcance dos objetivos de (1) ver o
Outro com respeito e dignidade; (2) construir relacionamentos; (3)
reconhecer suas próprias capacidades; (4) reconhecer violações de
direitos no entorno e levantar propostas para a resolução dos
conflitos causados.

O cenário de violência no Rio de Janeiro repercutiu de forma
expressiva no calendário das escolas, especialmente na região da
Gávea. Apesar disso, realizamos 29 encontros de aprofundamento
dos temas com os voluntários, privilegiando sempre o debate e o
modo de desenvolver a temática com as crianças, a partir das
atividades sugeridas.

A avaliação dos jovens refletiu as experiências vivenciadas:

“Essa foi uma experiência muito diferente e muito

importante para minha vida, tomara que aconteçam mais

idas à escola!”



“Assim como ensinei, também aprendi. Infelizmente não

tive tempo de colocar, ainda, todos os meus aprendizados

em prática, mas pretendo praticá-los sempre.”

“Aprendi a ser mais solidária e paciente, capaz de ouvir

melhor as pessoas em geral.”

“Não tivemos tempo suficiente para realmente

desenvolver algo muito grande, mas tive uma experiência

prática sobre como os direitos humanos são importantes,

o que me ajudou a entender melhor.”

“O projeto nos mostrou uma realidade diferente da que

estamos acostumados e nos ensinou a conviver com a

diferença.”

“Aprendi como é legal e diferente lidar com pessoas de

idades e ideias diferentes.”

“Aprendemos como é a realidade de crianças que não

tem a mesma condição que nós.”

“Aprendi a ter paciência como valor, mas também uma

visão mais ampla de como as diferentes condições de vida

podem dificultar a aplicação dos valores fundamentais.”

“Esta experiência não só fortaleceu a amizade entre a

turma como a amizade entre as crianças, que fez com que

em tão pouco tempo, nós obtivéssemos laços fortes com

as crianças a ponto de quando nós íamos embora elas

sempre pediam para nós ficarmos um pouco mais.”

“Aprendi a importância de ensinar as crianças, desde

cedo, a respeitar o próximo e conviver com as diferenças.”

16
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PUBLICAÇÕES:

Na área de publicações, durante o ano, a equipe do Programa de
Direitos Humanos, Educação e Cidadania elaborou os seguintes
materiais:

5 edições do boletim mensal ,
com tiragem de mil exemplares por edição e disponível
na internet, com média mensal de oitocentos acessos.

“DDHH na Sala de Aula”

Além das publicações relacionadas acima,
foram elaborados e editados materiais de
diversos tipos para a divulgação de atividades e
promocional - cartazes, adesivos, cartões,
calendário, marcador de livro etc. - sobre o lema
do ano:

Continua sendo mantido o banco de dados sobre “Direitos
Humanos, Educação e Cidadania”, disponibilizado na internet no
www.novamerica.org.br. O banco de dados conta com 650
registros agrupados em 14 categorias temáticas.

“SOMOS DIFERENTES: construímos

saberes, valores e práticas”.

Foi também editado o livro

- oficinas pedagógicas para
professores/as. Editora 7Letras. 2017

Direitos

das Mulheres: compromisso de

todos/as
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:

A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania
participou em diferentes eventos, que funcionaram tanto como
formação continuada, quanto como momentos de divulgação do
trabalho desenvolvido pela Novamerica.

Neste sentido merece destaque a participação da equipe nos
seguintes congressos, seminários e reuniões nacionais e
internacionais: Seminario Continental Educar em Tiempos Dificiles:
profundizar, Sistematizar, Incidir, Innovar (Cochabamba - Bolívia), III
Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica: diferenças e
desigualdades no cotidiano escolar (Salvador, BA), I Congreso
Virtual Internacional y III CongresoIberoamericano sobre Recursos
Educativos Innovadores (Madri - Espanha), Seminário Mulheres em
Movimento (Angra dos Reis, RJ), IX Seminário Internacional As
Redes Educativas e as Tecnologias (UERJ, RJ).

A Novamerica conjuntamente com as instituições promotoras do
Movimento Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, organizou
o Seminário Nacional sobre Base Nacional Comum Curricular:
tensões e desafios no Rio de Janeiro.
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O existe há 25 anos e
continua com credibilidade no município de Sapucaia/RJ,
desenvolve o através da promoção
de atividades de caráter socioeducativo, atingindo pessoas de
diferentes faixas etárias, de crianças a partir de dois anos a adultos.

Desenvolver processos orientados à formação de sujeitos de
direito, com crianças, adolescentes, jovens e suas/seus
professoras/es, assim como com agentes sociais;

Promover o empoderamento e a melhoria da autoestima de
crianças, adolescentes e jovens, assim como de seus/suas
docentes;

Promover processos que levem a uma cidadania crítica,
participativa e solidária;

Promover a participação ativa de mulheres através de quatro
encontros anuais.

O se constitui de dois
subprogramas: e

. Em 2017, ambos tiveram como eixo condutor o
lema da Novamerica “Somos diferentes, construímos saberes,
valores e práticas”, que propiciou atividades específicas, com
professores/as, alunos/as do curso de Formação de Professores,
crianças, adolescentes, jovens, adultos e grupo de mulheres;

Centro Novamerica de Educação Popular

Programa de Educação Popular

Programa de Educação Popular

Biblioteca Popular Formação Continuada de

Professoras/es

Objetivos Gerais do Programa:

EDUCAÇÃO POPULAR
CENTRO NOVAMERICA

DE EDUCAÇÃO POPULAR

P R O G R A M A
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Este subprograma desenvolveu uma variedade de atividades de
educação não formal, com os seguintes :

Desenvolver processos para despertar a familiaridade com
livros e variadas linguagens como música, pintura, dobradura,
modelagem, fantoches etc., desenvolvendo o gosto e o prazer
por várias atividades culturais;

Oferecer uma biblioteca atualizada para crianças,
adolescentes, jovens, docentes e agentes sociais, para
consultas e empréstimos;

Disponibilizar livros, revista e o boletim DDHH na sala de aula
que, direta ou indiretamente, levem à reflexão sobre os
Direitos Humanos, os Direitos da Criança, o Meio Ambiente e
outros temas cruciais para o momento atual;

Oferecer uma brinquedoteca para atividades livre e orientada;

Levar a Biblioteca Ambulante a três escolas rurais;

Oferecer uma atividade semanal de leitura no Centro
Novamerica para crianças a partir de quatro anos.

Foram utilizadas diversas estratégias, conforme a clientela e o
objetivo em vista:

Orientação em pesquisas bibliográficas;

Registro dos empréstimos de livros;

Contação de histórias, precedida e seguida por conversa com
as crianças e alguma atividade expressiva após a história;

Atividade livre e orientada na brinquedoteca, para as crianças
que freqüentam a biblioteca do Centro Novamerica;

Dinâmicas de grupo com mulheres;

Visitas

objetivos específicos

Estratégias utilizadas:

S U B P R O G R A M A

BIBLIOTECA POPULAR
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Atividades Realizadas pelo Subprograma

Biblioteca Ambulante: atendeu três escolas públicas rurais,
atingindo em média a 113 crianças, que permaneceram ao longo do
ano e participaram de 85 sessões, num total de 170 horas de
atividades. Participaram da Biblioteca Ambulante a

. Esta atividade tem grande alcance, pois
disponibiliza livros e outras linguagens a crianças que não têm
nenhuma outra oportunidade de ler, salvo o livro didático que a
escola oferece. A hora do empréstimo é cheia de entusiasmo, cada
um/a escolhendo o livro que mais lhe chama atenção e já
comentando o livro que irá pegar na próxima semana, sendo uma
hora prazerosa também para as professoras. Muitos pais, mães e
avós também leem os livros que as crianças levam para casa.
Algumas professoras dessas escolas também fizeram empréstimos
de livros para utilizarem no dia a dia da sala de aula e projetos
pedidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Escola Estadual

Municipalizada Pião, a Escola Municipal Boa Sorte e a Escola

Municipal Theodora

Foto 38 à 47



Biblioteca no Centro Novamerica: possui um acervo atualizado que
atende às necessidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
I e II, do Ensino Médio e concursos públicos, sendo por isso um
espaço importante para a comunidade. Consultas e empréstimos
aos livros funcionaram continuamente. Em 2017 foram atendidas
508 pessoas e emprestados 3.295 livros. A realizou

, envolvendo crianças a partir de
quatro anos, todas às quintas-feiras, num total de 31 sessões e 62
horas de atividades, atendendo em média a 51 crianças, que
permaneceram ao longo de todo o ano.

A Biblioteca, prima pela atualização e continua com grande
credibilidade na cidade e redondezas, convocando diferentes
gerações: crianças, adolescentes e pessoas adultas para este espaço
cultural que pautado pelo lema constrói saberes valores e práticas
respeitando suas culturas.

brinquedoteca

atividadede leitura programada
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Fotos 48 à 62
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Encontro de Mulheres, realizado com objetivo de empoderar as
participantes que juntas criam amizades, cumplicidades, força e
ânimo para o cotidiano feminino num espaço circular entre família,
amigas e sociedade.Os encontros são realizados trimestralmente e
envolvem em média 40 mulheres por encontro, um total de quatro
encontros e 12 horas de trabalho.Fotos 63 à 67

Foto 68 à 71

Festa Junina, valoriza a cultura e a integração entre os
freqüentadores do Centro Novamerica. Participaram da festa junina
as mulheres do grupo de mulheres e seus familiares, como também
as crianças que frequentam a biblioteca e seus familiares, com um
total de aproximadamente 200 pessoas.

As Festas Populares, tais como, Festa Junina, Valorização do Folclore
e Dia das Crianças continuam sendo um momento prazeroso para
todo/as que frequentam as atividades sistemáticas do Centro
Novamerica.
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Participação em eventos externos

No Colégio Estadual Maurício de Abreu:

No Colégio Cenecista Governador Roberto Silveira.

Na Escola Municipal Drª Maria de Lourdes Salomão

No Lar dos Idosos

Na Secretaria de Educação e Cultura Sapucaia

Na Rádio Nova Onda FM 87.7MHz

No Projeto “Apadrinhar: Amar e Agir para Realizar Sonhos”

realizados por outras instituições:

Projeto “ .
Celebrando o dia Internacional da Mulher

Participação como júri no Poemúsica com o tema:

- uma parceria do Centro
Novamericacom o Colégio Cenecista G. Roberto Silveira

Participação como Júri no Festival de Poesia

.

Participação como Júri no Festival depoesia com oTema:

Visita com contação de histórias - Parceria com a Secretaria de
Ação Social

Visita à 1ª exposição

Participação no Conselho Comunitário da ASSAPRAD, para
acompanhar a programação da emissora;

Exposição sobre o tema em parceria com o Poder Judiciário -
Vara Única de sapucaia.

Um encontro com essas mulheres inspiradoras”

“Se a gente

quiser vai dar para mudar o final”

Campanha do agasalho

Tema: “Somos

todos iguais nas próprias diferenças”

“Literatura Marginal”

“Aproximando Olhares.”

:

Foto 72 à 80
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Este subprograma propicia formação continuada à professoras/es e
alunos/as do Curso de Formação de Professores através de oficinas
pedagógicas.

Seus são:

Proporcionar aos docentes e ao curso de Formação de
Professores, uma formação em Direitos Humanos e Cidadania;

Propiciar vivências que levem à compreensão e à prática da
interculturalidade, da aceitação das diferenças entre pessoas e
grupos diversos.

o
mesmo desenvolvido para o âmbito da educação formal do
Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania.

O ciclo de oficinas foi realizado nas seguintes regiões:

- 1 ciclo de 04
oficinas, num total de 16 horas, com a participação de 55
alunos, 3 professoras e 1 coordenadora pedagógica, num total
de 59 pessoas.

- 1 Ciclo de 04 oficinas num total de 16 horas, com a
participação de 11 professores.

- 1 Ciclo de 04 oficinas, num total de 16 horas, com a
participação de 24 professoras 01 aluna do Ensino Médio, e
uma estudante de Pedagogia num total de 26 participantes.

objetivos específicos

CIEP Dr Luiz José Daflon Gomes (Jamapará)

Três Rios

Sapucaia

Estratégia Utilizada:

Atividades Realizadas

Ciclo de oficinas de Educação, Cidadania e Direitos Humanos,

S U B P R O G R A M A

FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORAS/ES
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Neste ano foram realizadas 12 Oficinas Pedagógicas, com 4 horas
de duração em: Jamapará, Sapucaia e Três Rios, num total de 48
horas.

Fotos 81 à 86

O Centro Novamerica de Educação Popular continua sendo
respeitado, procurado e valorizado pela qualidade de seu trabalho e
pelas contribuições que respondem às necessidades das/os
professoras/es, estudantes, agentes sociais, Secretaria de Educação
e Cultura e Secretaria de Ação Social.
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O Programa continuou desenvolvendo seus dois eixos de atuação:
organizar espaços de debate e discussão sobre a realidade latino-
americana e a conjuntura brasileira, conjuntamente com o Programa
de Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o Movimento
Socioeducativo “Educar em Tempos Difíceis”, assim como editar,
divulgar e promover a Revista latino-americana Novamerica/
Nuevamerica.

A programação dos debates foi organizada com as seguintes
atividades e temas:

Carlos Artexes Simões (Diretor-geral do SESC; ex-diretor de
Concepções e Orientações Curriculares para Educação Básica, do
Ministério da Educação - MEC) e Arnaldo Valentim Silva
(Coordenador Pedagógico da Escola Estadual Prof. Álvaro
Cotomacci - Campinas - SP, Doutorando no Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Educação da UNICAMP).

1. Seminário Nacional - “ Base Nacional Comum Curricular:

tensões e desafios”

INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA E

CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA

P R O G R A M A
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2. Ciclo de debates: “ EDUCAR EM TEMPOS DIFÍCEIS” , com as
seguintes atividades:

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano).

- roda de conversa e
lançamento de livro.

Luiz Fernandes de Oliveira (UFRJ), Ediléia Carvalho
(PUC-Rio / Novamerica) e Laura Maria dos Santos
(Quilombo Campinho da Independência).

Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida (CF)

“Relações Étnico-raciais e Educação”

, com o

lançamento da Agenda Socioambiental do colégio.

“Linguagens culturais e práticas curriculares

no Colégio Teresiano”

“Currículo, Interculturalidade e descolonização”.

(Equipe Pedagógica do Colégio Teresiano).

Wilson Cardoso Júnior (UFRJ), Irene Barcellos

(Professora de Geografia do Colégio Teresiano) e

Thiago Vinicius Vieira (Professor de Espanhol do

Colégio Teresiano).



30

“Diálogo inter-religioso na escola”

Rafael Azamor (Professor do Colégio Liessin / judeu),
Môn ica Bap t i s t a Cos ta (H i s to r i ado ra /
candomblecista), Muna Omran (Professora de
literatura do Colégio Teresiano e da UFF /
muçulmana), Sandra Gurgel (Pedagoga e Cientista da
Religião) e Francilaide Ronsi (Professora de Educação
Religiosa dos Colégios Teresiano e São Bento, e da
FSBRJ / cristianismo).

encontro de

educadores/as em direitos humanos

Katia Bizzo Schaefer (UNIRIO e Colégio Pedro II).

“ Escola, Saberes e Culturas” -

“Diversidades na escola: relações

raciais e questões sociais”

Cléa Ferreira (GECEC PUC-Rio -

Consultora Undime/Unicef).
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“Construção da cidadania e voluntariado social”

Eucrésio Luiz Ribeiro (Assessor de Projetos
Sociais do Colégio Teresiano), Pedro Land
(Presidente do Grêmio do Colégio Teresiano) e
Waldemar Boff (Educador Popular).

IV Jornada a Universidade dialogando com a Escola Básica

Diferenças, Culturas, Projetos: entre ausências e

emergências” -

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano).

Exibição do documentário “Nunca me Sonharam”, dirigido por
Cacau Rhoden, seguido de roda de conversa com: Antônio
Veríssimo dos Santos Júnior (Prof. da Rede Municipal do Rio de
Janeiro) e Thaianne de Souza Santos (integrante do filme -
aluna).

“

XVIIIEncontro Estadual de Educadores/as em

Direitos Humanos
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Durante o ano de 2017 a Revista Novamerica/Nuevamerica
continuou sendo editada na versão impressa e digital, ampliando
progressivamente o número de assinantes assim como suas
estratégias de divulgação. Também tem sido mantida a modalidade
de assinatura com compromisso social. Ao assinar a revista, pode
ser escolhido um projeto social promovido pela Novamerica para o
qual é destinado um percentual do valor da assinatura.

Foram editados os seguintes números:

Todos os números foram altamente valorizados pelos/as leitores/as
em razão da atualidade e da qualidade da temática abordada, com
conteúdos atuais e consistentes, assim como por sua
diagramaçãográfica. Merece um destaque especial o número
155sobre“Imigrantes ou refugiados?”, sempre em sintonia com a
realidade e os desafios, mas também com os caminhos de esperança
vividos pelas sociedades latino americanas e caribenhas a revista
abordou diversas questões desta temática tão presente em nosso
continente em escala cada vez mais relevante.

-

nº 153:

Sistematizar
experiências educativas

Sistematizar
experiencias educativas

nº 154:

Mobilidade urbana
em debate

Movilidad urbana
en debate

nº 155:

Imigrantes ou refugiados?
Inmigrantes o refugiados?

nº 156:

Patrimônio sagrado
Patrimonio sagrado
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Para a Novamerica, estabelecer parcerias e relações institucionais é
uma estratégia que favorece a articulação, o intercâmbio, a
otimização de recursos e a construção de propostas de alternativas
no âmbito local, nacional e internacional.

Neste sentido, no ano de 2017, a Novamerica manteve as seguintes
parcerias locais:

Colégio Teresiano, Rio de Janeiro/RJ

Escola Municipal Luiz Delfino, Rio de Janeiro/RJ

Escola Municipal Julio de Castilhos, Rio de Janeiro/RJ

Escola Caic Paulo Dacorso Filho, Rede Municipal de Educação
de Seropédica/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação de Três Rios/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação de Sapucaia/RJ

CIEP- Dr.Luiz José Daflon Gomes, Sapucaia/RJ

Colégio Estadual Maurício de Abreu, Sapucaia/RJ

Creche Municipal Dona Belinha, Sapucaia/RJ

GECEC (Grupo de Estudo sobre Cotidiano, Educação e
Cultura/s), Departamento de Educação da PUC-Rio

PARCERIAS E RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS
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Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Mesquita/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis/RJ

Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Três Rios/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia/RJ

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Meio Ambiente de
Sapucaia/RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de
Sapucaia/RJ

Radio Nova Onda FM 87.7 Mhz de Sapucaia/RJ

Quanto à a Novamerica
manteve a parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participando de atividades conjuntas. Também o Centro
Novamerica de Educação Popular realizou uma parceria com a
Secretaria de Educação e Cultura de Sapucaia para a realização da
visita à 1ª Exposição “Aproximando Olhares”, e com o Poder
Judiciário - Vara única de Sapucaia para o Projeto “Amar e Agir para
Realizar Sonhos”.

No Novamerica dedicou-se à articulação e à
mobilização do Movimento Sócio-Educativo -

- tanto em âmbito nacional, quanto do continente.

participação em redes, no âmbito nacional,

nível continental a

“Educar em tempos

difíceis”
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de
fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2017, os recursos
nacionais vieram fundamentalmente do apoio recebido da Inter
Cultural, sociedade civil sem fins lucrativos, de convênios com
algumas organizações parceiras e pela prestação de serviços por
diversas assessorias.

05% Agências de Cooperação Internacional

54% Agências e entidades brasileiras

41% Venda de produtos e serviços

Origens dos Recursos

FINANCIAMENTO
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EQUIPE PERMANENTE

Alexandre Firmino

Adélia Simão e Koff

Cecília Martha Botana

Cleonice R. BiréLoquê

Darcília Pereira de Souza

Ediléia de Carvalho Souza Alves

Edineia Rodrigues Fortes

Juliana Lima Faustino

Marcelo Andrade

Marilena Guersola

Marinauva de Azevedo Souza

Marcos Xavier da Conceição

Rogério de Souza Cardoso

Sílvia Maria Fangueiro Pedreira

Susana Sacavino

Vera Maria Candau

Yasmim da Paz Pereira

Zélia D. Mediano

DIRETORIA DA PESSOA

JURÍDICA
Maria Angélica Lauriano

Angela Corrêa
Ana Waleska P. Mendoça

Margarida de Souza Neves

Ana Waleska P. Mendoça
Susana Sacavino

Vera Maria Candau
Zélia D. Mediano

Elsa Tueros
Marco Raúl Mejía

Letícia Rodrigues Fortes

(presidente)

(coordenadora executiva)

(Peru)

(Colômbia)

Daniela Valentim

COMITÊ GERAL

ASSESSORES

INTERNACIONAIS

COLABORADORES

No ano de 2017, a equipe da Novamerica contou com a
colaboração de vinte e seis pessoas, das quais sete trabalharam
como voluntárias e dezenovecom diferentes dedicações de tempo e
regime de trabalho.

EQUIPE

NOVAMERICA 2 0 17


