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Com esta edição do DDHH em Sala de Aula, mais uma
vez encerramos a série do ano em grande estilo:

divulgando o que anda acontecendo por aí...
Professoras e professores, alunos e alunas, revelam,
através de seu fazer, o compromisso com os direitos

humanos - entre eles o de uma educação de
qualidade para todos e todas, demonstrando que o

caminho para sociedade e o país que merecemos está
sendo trilhado. Acreditamos que a partilha que este

boletim promove fortalece a tod@s nós.

Como no ano anterior, todas as páginas que se
seguem foram liberadas para a “vez e a voz” de

nossos/as parceiros/as. Mesmo assim, o boletim está
ficando muito pequeno para abrigar tantos/as

autores/as... Fato que alimenta nossa luta, aquece
nossa esperança, e (aqui entre nós) nos enche de

orgulho. Somos muit@s. Seremos mais.

A chamada à participação no Encontro Estadual é só
um lembrete. A convocação está de antemão feita pela
nossa identidade. Somos educadores e educadoras em
direitos humanos e, como tal, desejamos estar junt@s,

também ao vivo. Com entusiasmo e alegria - marcas
definitivas de nossos encontros. Falta pouco!

Na última página, palavras de Vera Candau. Uma
mensagem-reflexão para fechar 2006 e abrir as portas para

o próximo ano. Com ela o DDHH em Sala de aula se
despede até 2007. Ano Novo que devemos, com nossa

participação e vigilância, contribuir para que seja
realmente novo. Sabemos, com toda convicção, que a

construção do país com o qual sonhamos não é tarefa de
alguns/algumas. É responsabilidade coletiva.

A gente começa de novo. Pois, como adverte Raul Seixas,
“levante a sua mão sedenta e recomece a andar” porque

“é de batalhas que se vive a vida”. Boas e justas
batalhas!...

anos

NOVAMERICA

A equipe

Participe

25 de novembro de 2006 Escola Municipal Pará, Rio de
Janeiro de 8h às 16h ligue para 2542

6244 e fale com a equipe Escola e Cidadania

VII Encontro Estadual
de Educadores em Direitos Humanos

Data: - Local:
- Horário: - Mais informações:

Sua presença é indispensável.

Compareça e traga os trabalhos que desenvolveu sobre a temática
dos direitos humanos, em geral, e a educação de qualidade para

tod@s, em especial.

(Professoras e professores,
suas/seus companheiros de caminhada)

Refletindo sobre caminhos de reinvenção da escola
que de fato garanta educação de qualidade para tod@s,
Vera Maria Candau partilha desejos, anuncia escolhas,
oferece pistas, faz apostas, como presentes no trecho a
seguir, retirado de “Sonhar que é possível reinventar a
educação” (texto apresentado em Encontros Regionais de
Educadores em Direitos Humanos/2006).

Essa é nossa mensagem final. Com ela encerramos
lema/2006 “Educação de qualidade não é privilégio! É
direito de tod@s” e propomos a permanência da luta em
favor dessa reinvenção.

“Todos nós queremos uma educação de qualidade para
tod@s os nossos alunos e alunas. No entanto, é importante
que dialoguemos sobre o que significa no nosso cotidiano
uma educação de qualidade. Não queremos que a
qualidade se oriente exclusivamente para uma integração a-
crítica na sociedade em que vivemos. Sabemos que a
qualidade é um conceito político historicamente
construído e com muitos significados em disputa.
Defendemos o critério de qualidade como fator

intrinsecamente relacionado a uma democratização radical
do direito à educação e a um fortalecimento da escola
pública. Apostamos numa qualidade que seja capaz de
integrar as dimensões intelectuais, afetivas, relacionais,
ética, sócio-política, cultural e transcendente dos processos
educacionais.

Reinventar a educação, em busca da qualidade
desejada, supõe construir pontes, articular desejos, idéias,
buscas, iniciativas e projetos. Exige construir rede com
outros, tecer fios, ir progressivamente ampliando círculo
de nossos parceiros e parceiras.

O processo de reinvenção que queremos promover
quer mobilizar nossas melhores energias intelectuais e
afetivas para que a escola esteja cada vez mais
sintonizadas com os tempos que estamos vivendo e
construa coletivamente respostas à novas questões que
nos desafiam a cada dias.”

Que estejamos dispostos/as a oferecer, com a mente e
o coração, nossas melhores energias para realização
desse sonho coletivo, são os nossos votos para 2007.

EscolaEscola

E.M. Manoel Antonio SendasE.M. Manoel Antonio Sendas

Atividade:

Professora:

Série:

Justificativa

Objetivos:

Desenvolvimento:

Rosana Medeiros Magalhães

2º ano do ciclo 2

: O homem vive em sociedade, convive com
outros homens e, portanto, é fundamental pensar em
como se dá essa troca. A prioridade da atividade
desenvolvida foi levar o aluno a pensar sobre sua conduta
e a dos outros, a partir de situações conflituosas da vida.

Tornar-se um sujeito participante de processo de
construção da cidadania e do reconhecimento dos seus
direitos e deveres.

Sensibilizar-se por questões sociais que demandam o
exercício da cidadania, levando-se o desenvolvimento do
senso crítico e a solidariedade.

1º MOMENTO

Os alunos ouviram a música "Admirável gado novo" de Zé
Ramalho;

Refletindo sobre a cidadania Após a música foi realizada uma sobre as
impressões e considerações dos alunos a respeito da letra
da música.

- A turma, dividida em grupos, selecionou
imagens que retratavam realidades brasileiras sob a ótica
tanto dos dominantes quanto dos dominados.

- Com base na letra da música, os alunos
refletiram e escreveram sobre o seguinte questionamento: o
que você como cidadão acha que é preciso ser feito para
rompermos com engrenagem que nos divide em dominantes
e dominados?

- Os alunos confeccionaram painéis com as
imagens e considerações sobre o tema abordado.

:

Espera-se, como fruto do trabalho, que o aluno perceba
situações cotidianas em que pode prestar ajuda,
compartilhando esforços com outras pessoas. Espera-se
também que possa agir criticamente na tomada de decisões
que se revertem em benefício do próximo e na garantia de
direitos das minorias.

roda de conversa

2º MOMENTO

3º MOMENTO

4º MOMENTO

Observação

Datas Significativas DEZEMBRODEZEMBRO

NOVEMBRONOVEMBRO

Dia Internacional
da Tolerância

1616

Dia Nacional da

Consciência Negra
2020

Dia da Proclamação
dos Direitos da Criança

(ONU)

2020

Dia da Liberdade2222

Dia da Justiça0808

Dia dos Direitos
Humanos

1010

Aproveitamos para
relembrar Clarice

Lispector: “A esperança
não é para amanhã. A

esperança é este
instante”. Por isso, que

esta data se repita todos
os dias do ano.

Dia da Esperança3131
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Cara professora, caro professor, a cada oportunidade de divulgação de atividades das escolas parceiras,
recebemos um número maior de trabalhos. Eles nos chegam, muitas vezes, com várias produções

anexadas - desenhos, fotos, redações... Como não é possível publicar todas elas, selecionamos algumas
para ilustrar os processos vividos - de redações, por exemplo, extraímos apenas fragmentos

(Vale lembrar que no Encontro Estadual será possível expor a integra das produções. Não deixem de levá-las.).
As experiências, agrupadas por municípios, “falam” sobre a educação/escola de qualidade e/ou
demonstram a qualidade da educação em curso em nossas escolas. Parabéns aos autores e às autoras.

ESCOLAS DE DUQUE DE CAXIASESCOLAS DE DUQUE DE CAXIAS
EscolaEscola

E.M. Vila OperáriaE.M. Vila Operária
Projeto:

Professora:

Turma:

Faixa etária:

Objetivos:

Desenvolvimento:

OBS:

AVALIAÇÃO

Luciana Soares Marçal

1º ano do ciclo de alfabetização (25 alunos)

6/7 anos

Reconhecer que cada pessoa é diferente da outra e a si
mesmo/a como ser único, valorizando e respeitando as
diferenças.

Desenvolver a noção/conceito de beleza e seus valores.

A partir da leitura do livro “As tranças de Bintou”, foram
discutidos com as crianças alguns pontos do livro como: Por
que a menina queria tanto ter tranças? Por que ela não podia
ter tranças?...

Foram discutidos, também, os costumes e influências
no Brasil, sendo levantadas questões como: Que

pessoas que você considera bonitas? Por que? Onde está a
beleza da pessoa: na cor do cabelo, no tipo de cabelo, na
cor da pele, no jeito do rosto...? Ou no seu comportamento:
ser amável, prestativa, respeitosa, asseada, educada...?

Ao contar a história fiz questão de informar que
Bintou era a princesa de sua aldeia (apesar dessa informação
não constar na história). As reações dos alunos foram
variadas, como no confronto:

Tia, não pode, porque não existe princesa preta! (disse
uma criança)

Não tem nada a ver. Princesa pode ser preta, branca,
amarela, que é a cor das princesas japonesas! (retrucou
outra criança)

Após o debate os alunos fizeram uma atividade artística -
recortaram e ilustraram a história. Até mesmo uma “nova
capa” para o livro foi produzida.

:

O s a l u n o s d e m o n s t r a r a m
compreensão do tema, sendo possível
observar mudanças no relacionamento
com as crianças afrodescendentes e

no relacionamento geral de uns com
os outros

afro

Eu e o outro - trabalhando as diferenças

EscolaEscola

E.M. Solano TrindadeE.M. Solano Trindade

Milena Coutinho, Nayara Costa e Silvana
Sousa

1º ano, 2º ano e 3ª série.

Perceber a influência da cultura africana na formação do
povo brasileiro.

Valorizar as questões étnicas na sociedade brasileira.

- A partir da leitura do livro “Minha família é
colorida”, foi traçado um paralelo entre aqueles que
pertencem à referida família e os que compõem o povo
brasileiro. Em seguida, cada aluno fez o auto-retrato,
destacando suas características físicas e raciais.

- A partir do vídeo “A menina bonita do laço de
fita” e do material do projeto “A Cor da Cultura”, foi proposta
a mistura de cores, para possibilitar a percepção do
surgimento de novas cores. Baseando-se nessa “mistura”, foi
abordada a história da formação do povo brasileiro e sua
conseqüente miscigenação.

Projeto:

Professoras:

Séries envolvidas:

Objetivos:

Descrição das Atividades:

Atividade 1

Atividade 2

“Brasil, várias cores... uma só raça”

EscolaEscola

E.M. Santo AgostinhoE.M. Santo Agostinho
Atividade:

Turmas:

Participantes:

Apresentação-síntese:

as do Ensino Fundamental/1º segmento, da
Educação Infantil e da Educação Especial (total de 833
alunos/as)

toda a comunidade escolar

Objetivando construir vivências que reflitam a pluralidade
de nossa cultura e etnia, numa prática mais participativa e
dialógica, trabalhando com as diferentes regiões, respeitando
e valorizando as suas diversas manifestações, a Unidade
Escolar optou por trabalhar da seguinte forma:

As turmas, agrupadas por regiões, trabalharam danças
folclóricas, comidas e bebidas típicas, artesanato da região,
com investigação e exposições (maquetes), dramatização de
lendas, degustação de comidas típicas, etc.

Alunos/as participaram de concurso para a escolha do
“ ” e de desenho para ilustração das camisetas
(cada região sendo representada por uma cor), usadas por
todos/as.

A Feira regional contou com a participação ativa dos/as
educadores/as, pais/mães e com as manifestações culturais
da comunidade (grupo de capoeira, de dança alemã,
exposição de roupas, objetos típicos e animais), numa

interação alegre, dinâmica e interdisciplinar, envolvendo
diferentes conteúdos, colocando em destaque o

respeito às diferenças. O projeto foi um sucesso.

casal regional

Feira Regional: “Brasil! Mostra sua cara!”

Atividade 3 - Através da expressão artística do povo
Ndebele da África do Sul, que pintam suas casas com
desenhos geométricos, os alunos descobriram a arte
dos mosaicos e exercitaram-na.

:

Os alunos descobriram porque o nosso povo é tão
heterogêne

mbém, a importância dos
negros e da África na formação do povo e da cultura
brasileira, possibilitando inclusive, estimular a
percepção visual, a sensibilidade e a criatividade.

Desenvolveram pensamento mais crítico,
eliminando certas atitudes discriminatórias em relação
à etnia, como o uso de apelidos pejorativos.

AVALIAÇÃO

o e porque nossas características são tão
diversificadas (

).

Compreenderam ta

As ilustrações demonstram essa
descoberta
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Professora:

Disciplina:

Turma:

Objetivo:

Desenvolvimento:

Professora:

Disciplina:
Turmas:

Objetivo:

Apresentação-síntese:

Maria Teresa Marques de Moura

Atividade Complementar (Português)

1ª série (turma 1001) do Ensino Médio

levar os/as alunos/as à reflexão sobre a educação
que recebem e o que seria uma educação de qualidade.

Leitura de fragmentos referentes à educação;

Discussão decorrente sobre o tema “educação de qualidade
para todos/as”

Produção de textos (em prosa ou verso), em pequenos
grupos (trios), sobre a educação que gostariam de ter. A seguir,
alguns trechos das produções.

“A boa escola deve ser...

Um bom lugar para ensinar

Um bom lugar para aprender

Um bom lugar para sonhar

e um bom lugar para viver

A boa escola não é aquela que corta as asas, mas aquela que
ensina o tempo certo para voar.” ('Andila, Jéssica, Joseli)

Educação de qualidade é... “sentir o prazer de aprender”.
(Kátia, Natália, Rafaela)

“Maria Zulmira é uma escola de qualidade, sempre tentando
trazer para os alunos um lugar na sociedade.” (Cíntia, Eliane,

Natália)

Maria Moura

Metodologia de Educação Especial
3ª série (turmas 3001 e 3002) do Curso Normal

organizar atividades com texturas diversas, para
oportunizar o aprendizado de alunos/as deficientes visuais

Foi realizada uma pesquisa de conteúdos de 1º segmento do
Ensino Fundamental - operações matemáticas, formas
geométricas, estações do ano, etc. - para os quais foram
confeccionados diversos materiais pedagógicos, com a
utilização de lixas, esponjas de aço, E.V.A, barbante, folhas secas,
areia, papelão, etc.

Antes da exposição dos trabalhos, uma aluna deficiente
visual, de 9 anos de idade, e sua professora, da E.M. Japuíba,
fizeram a revisão das produções. Atenta a todos os detalhes, a
menina fez observações diversas quanto à correção de alguns
erros e teceu elogios a todos/as (que, com muita atenção
aproveitaram o máximo as orientações recebidas).

Após a visita houve um interesse muito grande de todos/as
em aprofundar os estudos da escrita em braille.

ESCOLAS DE CACHOEIRAS DE MACACUESCOLAS DE CACHOEIRAS DE MACACU

EscolaEscola

C.E. Maria Zulmira TorresC.E. Maria Zulmira Torres

Tema:

Professores:

Disciplina:

Turmas:

Objetivo:

Apresentação-síntese:

do Ensino Fundamental (5ª à 8ª séries) e
da EJA (5ª à 8ª fases)

Todos os componentes curriculares

todas as do 2º segmento do Ensino
Fundamenta e da EJA

Resgatar, através de histórias, lendas,
músicas, trajes e outras formas de manifestação
artística, a diversidade cultural de nosso país, por
regiões, valorizando a cultura de cada lugar e
enfatizando a cidadania.

As turmas foram divididas pelas cinco regiões do país.
O ponto de partida do trabalho foi a pesquisa sobre
manifestações folclóricas, assim distribuídas por áreas ou
componentes curriculares: (Português),

(Língua Estrangeira),
(História), (Geografia), da
região (Ciências), artesanato (Educação Artística) e
brincadeiras folclóricas (Matemática e Educação Física).

Após o levantamento dos dados foram
confeccionados cartazes e produzidas atividades
diversas - coreografias, jograis, etc.

A “Festa Folclórica”, realizada na escola, para
apresentação do conjunto das produções obtidas, foi o
espaço de culminância do projeto.

Um texto, redigido por Leonardo Ramos dos Santos
(turma 803), apresentado no final da festa, Encerrou o
projeto. É dele o trecho que se segue:

¨Os eventos escolares que fazem os alunos ter
contato com culturas e valores diferentes são uma

grande forma de exercer nossa cidadania. Através do
contato com diferentes formas de pensar, podemos

avaliar nosso próprio comportamento perante a vida e
construir maneira mais justas de viver. Para que nós,
cidadãos, possamos aprender a respeitar a forma de

vida de cada um, sem preconceitos, precisamos
vivenciar essas atividades em nossas escolas.”

danças típicas
comidas típicas trajes típicos

lendas locais plantas medicinais

“Cidadania: resgate do nosso Folclore”

A foto registra um dos
momentos do evento.

EscolaEscola

C.M. Professor Carlos BrandãoC.M. Professor Carlos Brandão

Atividade 1Atividade 1

Atividade 2Atividade 2
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ESCOLAS DE SAPUCAIAESCOLAS DE SAPUCAIA

Titulo da atividade:

Professoras:
Séries: .

Apresentação-síntese:

Maria da Graças e Maria Aparecida
2ª e 3ª série do Ensino Fundamental

Os/as alunos/as foram levados a pensar sobre o que
consideram uma educação de qualidade. Conversaram,
trocaram idéias, refletiram. Para expressar sua forma de ver a
questão, cada aluno/a escreveu uma frase a respeito do tema
e para ela fez um desenho ilustrativo. Com os desenhos, cada
turma produziu seu mural/álbum “Fotografando a educação
de qualidade”.

Algumas dessas frases são reproduzidas a seguir, bem
como a “fotografia” de Neide (3ª série), selecionada para
representar as demais.

“Educação de qualidade não é para as pessoas que
possuem dinheiro e sim para todos e todas.” (Maria

Aparecida)

“Educação de qualidade é respeito para todas as crianças
das escolas municipais, estaduais e particulares.” (Rodrigo e

Juliano)

“Educação de qualidade é ter uma boa qualidade de ensino
e orientação cultural na escola.” (Tatiana)

“Educação de qualidade é para ajudar todas as pessoas a
terem saúde e paz.” (Cíntia)

“Educação de qualidade ajuda todo mundo a crescer.”
(Juliana)

“ O negro, o branco e o índio têm que ser tratados do
mesmo jeito e receber o mesmo ensino.” (Thiago)

Fotografando a educação de
qualidade

EscolaEscola

E.M. Sapucaia de MinasE.M. Sapucaia de Minas

(Neide)

Atividade:

Professora:

Série:

Justificativa:

Objetivos:

Desenvolvimento:

(jogo) -
integrante do projeto da escola

(que envolve o cuidar do ambiente, de si e
do outro)

Nancí Souza Rocha

2ª série (turma 201, com 18 alunos)

É urgente a necessidade de desenvolver
nos/as alunos/as o respeito pelo ambiente escolar,
como também pelos relacionamentos nele travados.

Incentivar a formação de bons hábitos de
convivência e o amor ao próximo, resgatando
atitudes de respeito às diferenças existentes no
grupo.

Desenvolver a consciência da importância da
preservação do meio ambiente escolar, tanto física
quanto socialmente, para melhorar a qualidade da
escola e da própria vida.

Uma trilha, elaborada em grupos, apresenta, a cada
passo (“casa”), atitudes e procedimentos, para o jogo,
delas decorrentes - por exemplo: “Você rabiscou a
carteira. Fique uma vez sem jogar.” ; “Que bonito! Você
sempre pede licença para interromper uma conversa.
Avance uma casa.”; Batendo no seu coleguinha? Volte
duas casas.”; “Que bom! Você reconheceu o erro e
pediu desculpas. Jogue mais uma vez.”

(a cada rodada, jogam dois
ou três jogadores/as)

Decidido (“no par ou ímpar”) quem inicia a rodada,
cada jogador/a lança o dado em sua vez, caminha na
trilha conforme o número obtido e cumpre o comando
referente à casa em que caiu. Ganha o jogo quem
chegar primeiro à ultima casa da trilha.

- ao ser concluída a “brincadeira”,
é indispensável uma conversa, de cunho avaliativo, com
as duplas ou trios: “O que sentiram ao se locomoverem
na trilha, ao pararem em cada casinha e cumprirem o
comando?”; “O que foi mais fácil/difícil?”; etc. É
importante comparar as respostas (sentimentos,
reações, desconfortos...) com fatos semelhantes,
experimentados na vida real.

- Produção de texto: escrever
sobre “Participar é o mais importante” (que levou
Isabela, de 8 anos a escrever:

“Participando a gente aprende com os nossos colegas.
Nós também aprendemos com os nossos erros.”)

“Quem ama,
cuida”

Confecção do jogo

O jogo propriamente dito

Avaliação do jogo

Conclusão da atividade

Na trilha da Educação

EscolaEscola

C.E. Maurício de AbreuC.E. Maurício de Abreu




