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Este boletim chega às suas mãos junto ao Rio 2007.

Feliz coincidência!

No PAN, poderemos colecionar vitórias, não apenas nas diferentes
modalidades disputadas, mas na qualidade da acolhida e da convivência.

Que sejam pacíficas, fraternas e alegres, revelando ao mundo uma bela face
de nosso país. Exercício físico que conquista medalhas. Exercício de
cidadania que anuncia um futuro melhor.

Neste DDHH em Sala de Aula, dedicado à publicação de experiências de
nossos/as parceiros/as, colecionamos realizações e esperanças. Por aqui
desfilam educadores/as e alunos/as praticantes de modalidade Direitos
Humanos e Cidadania para tod@s. Como numa cerimônia de abertura, tremula
uma única bandeira que, sendo branca, acolhe todas as cores. No pódio, apenas o
lugar mais alto para estes/as “atletas”. Para cada um e cada uma a medalha de
ouro. Pela crença. Pelo compromisso. Pelas realizações. São ou não são motivos
para alimentar nossas esperanças?

As páginas de “Sala de aula em movimento” (ampliadas para quatro neste
boletim) estão todas liberadas para o material recebido. Nem por isso foram
suprimidas as demais seções. “Temos direito” deixa o texto legal e penetra redações.
“Enriquecendo a ação” aparece no contexto de trabalho desenvolvido, com a
indicação de dois livros. As próprias atividades são “Notícias” e das boas!

Na última página, Betinho, cujo texto-síntese - que articula idéias do autor sobre
democracia - é bem apropriado para fechar o primeiro semestre e abrir as portas para
o que se inicia.

Julho é mês para torcer. Pelos/as nossos/as atletas nas quadras, nas pistas, nos
campos, nas piscinas...

Julho é mês para torcer pelos/as nossos/as colegas que cotidianamente, não
apenas de quatro em quatro anos, reinventam a educação. Forte razão para

cantar, com orgulho, o Hino Nacional, assim como nas cerimônias de
premiação do PAN.

Apresentação

A equipe

Participe
Em 25 de julho, de , na sede da

Novamerica, mesa redonda
, com Pedro Benjamim Garcia (PUC-Petrópolis), Regina Rocha (NOVA Pesquisa) e Marco

Raúl Mejia (Planeta Paz Y Expedición Pedagógica - Bogotá, Colômbia). Você não pode faltar a este
encontro, o segundo da programação “Atividades Abertas 2007”. Não perca este debate!

14h e 30min às 17h e 30min
“Educação Popular: os desafios das políticas educativas no âmbito formal e

não formal”

Em 25 de julho, de , na sede da
Novamerica, mesa redonda

, com Pedro Benjamim Garcia (PUC-Petrópolis), Regina Rocha (NOVA Pesquisa) e Marco
Raúl Mejia (Planeta Paz Y Expedición Pedagógica - Bogotá, Colômbia). Você não pode faltar a este

encontro, o segundo da programação “Atividades Abertas 2007”. Não perca este debate!

“Educação Popular: os desafios das políticas educativas no âmbito formal e
não formal”

14h e 30min às 17h e 30min

Betinho

Adelia Maria KoffAdelia Maria Koff
Supervisão EditorialSupervisão Editorial

Datas Significativas

“Ci cipda rtidã
pa

o é
s e

o
re

in
eve

div
d

íduo
tos e

qu
i

e te
ire

m c
s d

ons
eu

ciên scia de a“Ci cipda rtidã
pa

o é
s e

o
re

in
eve

div
d

íduo
tos e

qu
i

e te
ire

m c
s d

ons
eu

ciên scia de a

a te,tiv orame o fn
tic

te
o é

das
ntme

que
ti

stões
m sen

da
u

so
m

cied
co

ade
o

. Um ãcidada te,tiv orame o fn
tic

te
o é

das
ntme

que
ti

stões
m sen

da
u

so
m

cied
co

ade
o

. Um ãcidad
nã

ad
o a

cid
b

a
re

mo
mão d

m co
ess

i
e p

ss
oder

” (a
de

o.
par ãticipaç ã)

nã
ad

o a
cid

b
a

re
mo

mão d
m co

ess
i

e p
ss

oder
” (a

de
o.

par ãticipaç ã)

09 - Dia
da

Juventude

Data para lembrar
que nossa juventude
se mantém quando

conservamos utopias,
sonhos e projetos e
lutamos por eles.

13 - Dia da
Promulgação
do Estatuto da
Criança e do
Adolescente

(1990)

17 - Dia de Proteção às
Florestas

20 -
Dia do Amigo

e Internacional da
Amizade

EditoraEditora

Para refletir

A democracia é uma das mais antigas idéias da humanidade.
Jamais realizada plenamente. Em seu nome já se fez muito bem e
se praticou muito mal. Tem servido ao longo desse período tanto
para inspirar movimentos libertadores como para justificar
golpes militares e regimes de opressão. Para alguns é apenas
uma forma de governo, derivada de eleições diretas e que só
existe nos países capitalistas. Para outros é algo mais profundo
que afeta a todas as relações da sociedade (econômicas, sociais,
políticas, culturais), em busca da igualdade e que, portanto, não
existe nas sociedades capitalistas.

Para alguns é uma ilusão, cuja função é desviar os esforços
das lutas concretas, imediatas e fundamentais. Uma espécie de
ópio do povo. Para outros é uma utopia, uma inspiração radical
de transformação da sociedade. Uma idéia-força que ilumina a
história humana. Sempre presente e jamais plenamente realizada
e, por isso mesmo, motor permanente de transformação da
própria humanidade.

Desde os mais antigos pensadores até hoje a democracia é
uma questão não resolvida e sempre por resolver. Em seu nome
os impérios antigos se desmoronaram. O mundo feudal se
acabou. O capitalismo se propôs como libertação do velho
mundo, o socialismo anunciou o novo e, fazendo autocrítica,
também se renova.

Como proposta do futuro, a democracia é sempre reflexão e
problema, diferentes em cada época e em cada país. Os que
lutam pela democracia nos Estados Unidos, África do Sul, Itália,
França, Paraguai e Brasil buscam a mesma coisa, igual e
diferente.

A democracia é o igual e o diverso. O encontro de liberdades.
A convergência da pessoa e da comunidade. Da sociedade civil e
do Estado (administração do bem público). A democracia é o
atendimento do básico e do transcendental. Do pão e da
liberdade. Do finito e do infinito. Do Eu e do Nós. É a afirmação
da consciência, no mundo de sua falsificação em relações
coisificadas. Democracia é obra sem limites e, portanto,
inacabável. Mas

A democracia se constrói em torno de alguns princípios
fundamentais, simples em seu enunciado, complexos e radicais
em sua realização histórica: igualdade, liberdade, diversidade,

democracia é exatamente aquilo que fizermos
dela e por isso é fundamental inventá-la a todos os níveis e a
cada momento.

solidariedade, participação. Separados eles se negam, juntos eles
constroem o processo que leva à democracia.

Pensar a realidade brasileira à luz da democracia é rever o
passado, entender o presente e refletir sobre o futuro, tendo
como referência esses princípios básicos.

A nossa história é a produção da desigualdade. (...) O passado
do Brasil mostra o processo de concentração da propriedade da
terra, da riqueza e do poder nas mãos de uma minoria, ao lado da
marginalização, exclusão e dominação da maioria em relação a
esses bens e participação no poder. O desenvolvimento da
produção no Brasil não teve como contrapartida o
desenvolvimento da cidadania. Ele se fez exatamente à custa de
sua negação. Senhor e escravo, dono de engenho e camponês
submetido, latifundiários e deserdados da terra constituem os
pares desse Brasil ...

Em relação à política, ou ao poder político, a desigualdade
coloca uma pequena parcela da sociedade brasileira na
condição de exercício da cidadania plena, enquanto a maioria se
vê privada dessa condição. Os bens do poder são escassos para
quem tem que lutar diariamente para sobreviver. A cidadania
ainda está no horizonte de uma conquista a ser feita pela maioria.

[Hoje] as condições institucionais básicas estão dadas para
que a luta pela democracia sobreviva (...) e se transforme no
instrumento fundamental para a solução de todos os problemas
da sociedade. Resta seguir os seus caminhos através da
participação, da garantia das liberdades, da aceitação da
diversidade e fundamentalmente do esforço permanente de
superação de todas as desigualdades. Para isso serve a
democracia, e somente ela. Da democracia estamos ainda longe,
mas estamos a caminho.

Filósofos que cantam. Políticos que interpretam. Líderes que
inventam histórias e movem montanhas

A experiência brasileira nos mostra que nossos caminhos
no sentido da democracia estão sendo construídos por muitos
que nem têm talvez a consciência plena do que estão gestando.

É um excelente começo para quem tem a história pela
frente.

1 Souza, Herbert de. : Democracia x
Neoliberalismo no Brasil. Rio de Janeiro: IBASE, Rio Fundo, 1991

Escritos Indignados

A DEMOCRACIA NO BRASIL
“Para construir a democracia há que imaginá-la” (N. Lechner)

Este texto de Betinho traz idéias e frases do autor,
publicadas na primeira página dos boletins publicados este ano. É uma forma de revisitá-las e reuni-las,

proporcionando professores/as e alunos/as, um excelente material para reflexão.

Os grifos nele presentes foram acrescentados por nós. Para reafirmar a esperança anunciada na “Apresentação”.
Para reafirmar, igualmente, que a “história é um tempo de possibilidades” (Paulo Freire)

e que somos tod@s seus/suas fazedores.

1



Amazônia

Sempre pela criação, em diferentes níveis, de espaços de reflexão e ação. Uma bela lição de nossos/as
colegas, agora co-autores/as do DDHH em sala de aula.
Pela natureza diversa do material, foi mantida a estrutura original do envio, com pequenos ajustes de
adequação ao espaço disponível.
Atenção: você pode fazer perguntas, comentários, sugestões para autores/as deste boletim,
acessando o MEDH em Rede e também relatar o que anda realizando por aí.

Cara professora, caro professor, neste boletim, a presença de todos os nossos núcleos. Os materiais
demonstram as inúmeras possibilidades de trabalho com a questão dos DDHH e da Cidadania, pela via

pedagógica. Seja através do trabalho com uma turma (o que, certamente, repercute além as paredes da sala
de aula), seja através do envolvimento de toda uma escola. Com projeto promovendo a integração entre

escolas (públicas e privadas) de um município, ou atingindo todas as escolas municipais de outro, pela
definição do tema norteador das atividades educativas para o ano letivo.

22
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NÚCLEO VALENÇANÚCLEO VALENÇA

PROJETO VIDA E MISSÃO NESTE
CHÃO - Escolas em rede: participação e cidadania

Atividade:

Objetivos:

Descrição da atividade:

Favorecer a integração e valorização das escolas do
Município de Valença;

Despertar na Comunidade escolar valores éticos
importantes na formação da cidadania, como a
sensibilidade na preservação do meio ambiente e
solidariedade com todas as manifestações da vida que
integram o espaço ambiental.

O projeto consiste na criação
de espaço de troca de experiências e conhecimentos sobre
a temática da formação para a cidadania, tendo como eixo a
preservação do meio ambiente e a solidariedade com todas
as manifestações da vida que integram o espaço ambiental.
Escolas públicas e privadas de Valença foram convidadas a
se unirem em torno do Projeto e a compartilharem suas
experiências e conhecimentos, no pavilhão e pátio da
Catedral, em dias previamente agendados.

O primeiro dia de intercâmbio foi realizado, como
previsto, no dia 24/abril/2007, com a colaboração de dois
Colégios Estaduais: Arnor Silvestre Vieira e José Fonseca,
que desenvolveram diferentes atividades envolvendo as
escolas visitantes. O primeiro, através do seu projeto
INTERPAZ-AMAZÔNIA, exibiu belíssima coreografia e uma
apresentação teatral com alunos da 1ª a 4ª séries/EF, além
de exposição de cartazes e maquetes sobre a Amazônia. O
C.E. José Fonseca expôs trabalhos de alunos/as do Ensino
Médio e realizou, , um concurso de
desenho com o tema Amazônia. Os desenhos foram
entregues a uma comissão julgadora formada por
professores, que selecionaram os mais expressivos,
premiando os 1º, 2º e 3º lugares com uma camisa com a
estampa da Campanha da Fraternidade/2007 e caixas de
bombons.

A experiência do primeiro Intercâmbio entre escolas
atingiu plenamente o objetivo de promover a integração e a
troca de experiências. Professores/as e alunos/as
aguardam o segundo Intercâmbio, que será dia 26 de

Junho e a Pastoral da Educação espera novamente
favorecer uma rica troca de experiência.

com colegas visitantes

Pastoral da Educação de ValençaPastoral da Educação de ValençaSecretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Educação

Coordenadoria de Ensino/Divisão de Orientação
Educacional

Novamerica

ABIA

CACEE

Promotoria da Infância e da Juventude

Objetivando proporcionar momentos de reflexão sobre a
prática educativa e oferecer subsídios para ressignificação da
ação pedagógica, visando à consolidação de uma construção
coletiva, a Coordenadoria de Ensino realiza encontro bimestral
integrado com Diretor/a, Orientador/a Pedagógico/a e
Educacional de todas as UE do sistema municipal.

Com a conquista dessa integração e a consciência da
importância da formação de redes entre educadores, foi
indicado pelo grupo, para nortear as atividades escolares em
2007, da Ed. Infantil ao Ens. Fundamental Noturno, o tema “O
DIREITO DE SER”.

Para facilitar a realização de projetos pedagógicos voltados
para o exercício da cidadania, este tema foi desdobrado em 4
eixos: “o direito de ser diferente”, “o direito de ser saudável”,
“o direito de ser cidadão/ã”, “o direito de ser feliz”.

Em parceria com a , a Divisão de Orientação
Educacional vem proporcionando aos/às OE a participação no
ciclo de oficinas pedagógicas, para aprofundamento da
reflexão sobre a problemática dos DDHH em nossa
sociedade, o que tem contribuído muito para o
desenvolvimento do tema proposto.

Acreditando no valor e eficácia da construção de redes,
fizemos também outras parcerias: com a , para atividades
do projeto “Saúde e prevenção nas escolas” (destacando o
eixo “O direito de ser saudável”); com o projeto
(Comissão de Apoio ao Combate à Evasão Escolar), que
objetiva resgatar alunos/as evadidos/as e promover palestras e
discussões com alunos/as jovens e adultos/as acerca da
importância da escolarização para o mundo do trabalho e a
formação do/a cidadão/ã (inserido no eixo o direito de ser
cidadão/ã); com a ,
para conscientização de responsáveis a respeito de seus
direitos e da necessidade de que garantam o acompanhamento
da freqüência escolar dos alunos/as.

Assim e com as atividades das escolas, o projeto “O direito
de ser” , segue seu curso.

Chefe da Divisão de Orientação Educacional: Eliane
Cardoso Oliveira.

NÚCLEO DE CACHOEIRASNÚCLEO DE CACHOEIRAS
EscolaEscola

C.E. Maria Zulmira TôrresC.E. Maria Zulmira Tôrres

NÚCLEO SÃO JOÃO DE MERITINÚCLEO SÃO JOÃO DE MERITI

Cíntia Nascimento Moura

ATICOM de Linguagem

Ensino Médio/Formação Geral (Turma: 2003)

Conforme sugestão do DDHH do mês de março,
propusemos um trabalho sobre cidadania, para o qual
começaram a surgir, em sala de aula, várias sugestões:
debates sobre o tema, pesquisas na comunidade, etc. A
proposta foi desenvolvida por grupos que se dedicaram à
investigação sobre direitos das diversas faixas etárias:
crianças, idosos/as...

Enviamos uma amostra dos textos produzidos, a partir das
investigações e debates realizados, na perspectiva-título

"Uma criança para se tornar um cidadão primeiro precisa de
um nome (certidão de nascimento), o que já é um direito
conquistado, segundo precisa ser matriculado em uma
escola para começar a aprender seus direitos de estudar e
se tornar “alguém". Mas será que são todas as crianças que
tem isso? Não! Existem lugares como em nosso município
onde a educação é algo que se 'aprende' com os pais, isso
porque não existe acesso a uma escola que atenda as suas
necessidades primordiais, como a de alfabetização.

A moradia também é bem precária. Casas são construídas
em lugares impróprios - na maioria das vezes não chegam a
ter saneamento básico nem energia elétrica.

Para que haja alguma mudança é necessário que se dê valor
ao direito mais importante que uma pessoa pode ter, o
direito a educação.” (...)

(Gabriela, Tiago, Flávio, Diellin e Darniery)

"Todos os adolescentes têm direito ao 1º emprego, mas
em nossa cidade a oportunidade do 1º emprego é muito
restrita e quando encontramos é muito mal remunerado.

Todos os adolescentes e jovens têm direito a cursos de
boa qualidade, ao lazer, a um bom ensino, a eventos
culturais, à saúde, ou seja, direito à cidadania"

(Robson, Fabrício, Davison, Robson e Samuel)

Professora:

Disciplina:

Nível:

VIVER COM DIGNIDADE - VIVER COM CIDADANIA

DIREITOS DA CRIANÇA

DIREITO DE ADOLESCENTES E JOVENS

DIREITO DOS ADULTOS

DIREITO DOS IDOSOS

"Os adultos têm direito à saúde, ao emprego, à
diversão, têm o direito de ser respeitados.

A prefeitura de nossa cidade não proporciona esses
direitos para que as pessoas possam viver de forma
satisfatória, fazendo assim com que muitos saiam daqui
para tentarem, em outra cidade, recursos para uma vida
melhor.

Em Cachoeiras faltam lugares para diversão como
cinema, discoteca, shopping, etc.

Faltam oportunidades de empregos e quando tem são
mal remunerados.

A educação não é completa porque (...) quando
terminamos o ensino médio, temos que parar de
estudar, porque Cachoeiras não oferece faculdades...

Todo adulto tem direito de ter seus salários em dia para
oferecer a sua família uma boa alimentação, moradia
própria e poder cuidar melhor da sua saúde.

O adulto tem o dever de manter sua cidade limpa,
respeitar crianças, idosos e adolescentes, lutar por
seus direitos, cumprir suas metas, tentar combater a
violência, a poluição.” (...)

(Gisele, Gleiser, Juliana, Ivana e Renata)

"Os idosos estão sendo lembrados em algumas partes e
esquecidos em outras.

Em nossa comunidade estão sendo realizados vários
eventos para a 3ª idade como: bailes, excursões e outros.

Os idosos, como todos nós, têm direitos, que em alguns casos
não estão sendo respeitados, um exemplo disso é a falta de
assistência médica adequada, espaços específicos reservados
em comércios, hospitais e outros estabelecimentos.

Na área da saúde não há recursos suficientes e exclusivos
para atender a 3ª idade. Infelizmente presenciamos
irregularidades nos hospitais e postos de saúde, e é claro que
quem mais sofre com isso são os idosos que precisam de
atendimento rápido e especializado."

(Bruno, Cleise, Elinin, Rejaine e José Mário)



Nivel de escolaridade:

Objetivos:

BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Introdução

Desenvolvimento

Finalização

RESULTADOS ALCANÇADOS
OU SINAIS DE MUDANÇA EM PROCESSO

1º e 2º ciclo do
Ensino Fundamental.

Trabalhar o Lema 2007: “Educadores/as em rede:
participação e cidadania”

Desenvolver a criatividade, o senso crítico e a
solidariedade.

Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura.

Retomada do trabalho já realizado sobre o lema
Novamerica 2007 (com o cartaz explorado na perpectiva da
rede) para introduzir e enfatizar, agora, os termos

e

Conversa preliminar girou em torno das questões: “O que
é ser cidadão e cidadã? Vocês são cidadãos/ãs?

“Aquecidos com a conversa, ouviram a história
“Cidadania, vamos entrar nessa? ” (Mônica de Sansoni e
Adriana Ramos - FTD), complementada pela poesia “Ser
cidadão é também...” (livro Poesia pela Cidadania - Odete
Rodrigues Baraúna - Scipione)

Com apoio nas questões iniciais e nas duas leituras
referidas foram discutidas mais detidamente as palavras
Cidadania e Participação, em significação e experiência.

: Oficina de criação:

Em trio, a partir do que foi discutido, as crianças
produziram livremente novos cartazes para o lema. Em
seguida cada grupo apresentou seu trabalho para todo o
grupo

Apresentação do novo cartaz para todo o grupo.

Os objetivos foram alcançados com a participação de
todo o grupo participante:

Observa-se o início de um pensamento crítico que já vai se
formando nos participantes mais velhos.

As crianças revelaram criatividade na confecção do novo
cartaz e que assimilaram o significado de

Durante a leitura da história as crianças mostraram-se
interessadas em ouvi-la e em levar livros emprestados

para casa.

participação cidadania.

Cidadania.

NUCLEO SAPUCAIANUCLEO SAPUCAIA

Centro Novamerica
de Educação Popular
Centro Novamerica

de Educação Popular

EscolaEscola

CIEP Mestre AndréCIEP Mestre André

Guardiães da Água

: Joelma de Souza Vieira

O projeto, criado em 2006 para atingir tod@s os/as
alunos/as da escola - da Educação Infantil ao Período
Intermediário do I Ciclo de Formação, incluindo os/as
portadores/as de necessidades educativas especiais -
surgiu da necessidade observada pela profª Cristina
Duarte de combatermos o desperdício da água durante a
merenda na escola.

Desta preocupação, pensamos em criar um batalhão de
alunos/as que durante as refeições orientassem colegas a
fecharem as torneiras do refeitório após sua utilização.
Seriam guardiões/ães que mostrariam a necessidade de
evitar o desperdício de água. Durante o almoço e jantar,
duplas de guardiões/ães ficariam próximas às torneiras
usando coletes com a logomarca do projeto, solicitando a
tod@s que as fechassem após o uso.

No ano de 2007, demos continuidade ao projeto
firmando o compromisso para o uso responsável da água.
Realizamos uma solenidade para que tod@s assumissem
suas responsabilidades diante da economia da água. O
evento visou conscientizar da importância de cada um/a
na preservação do meio ambiente, neste caso, da água.
Serviu como um ritual, onde alunos/as delegaram poder
aos/às guardiões/ães de zelar pela água, como também
se comprometeram a respeitar as indicações feitas.
Estes/as receberam crachás para serem identificados/as
e um grupo de estudantes exibiu coreografia com o tema
da Água.

Na verdade, tod@s somos guardiões/ães. Delegamos
o título a alguns/mas que nos lembram de nossas
obrigações no dia-a-dia, mas mantemos o dever de não
desperdiçar vivo em nossas mentes. Percebemos
atualmente que a necessidade do trabalho diminuiu
sensivelmente - quase não há torneiras abertas sem uso.
Mas precisamos continuar, evitando esquecer a
necessidade de economizar para não faltar.

Diante da discussão que o projeto gerou nas salas de
aula, a aluna Suzana Francisco Rezende (turma 1501,
professora Cristina Duarte), uma das guardiães, criou um
poema (a seguir, duas de suas estrofes):

Projeto:

Coordenação

NÚCLEO RIO DE JANEIRONÚCLEO RIO DE JANEIRO
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Algumas vezes

dá vontade de chorar,

Sabendo que com o desperdício,

a água pode acabar.

Aprendo, quando criança

Na escola não desperdiçar

O que estou aprendendo

A outros vou ensinar.

Água



NÚCLEO DUQUE DE CAXIASNÚCLEO DUQUE DE CAXIAS
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E.M. Solano TrindadeE.M. Solano Trindade
Professoras:

Atividade:

Nível de Escolaridade:

Objetivos:

Atividade:

Resultados:

A Noss@ Rede

Nayara Costa e Elisangela Guimarães

Pré-Escolar I e II (4 e 5 anos)

Reconhecer-se como parte integrante de um grupo/
REDE;

Despertar os sentimentos de amizade, harmonia,
participação e união.

Observando o cartaz com o lema/2007 escrito em cor
preta, os alunos foram identificando o que viam: letras,
números, cores e desenhos de mãos. Destacaram que estas
mãos estavam “emboladas” e que foram coladas pela
professora. Após, indagou-se sobre o significado da palavra

e suas utilidades. O cartaz foi retomado a fim de se
entender o que representavam as mãos entrelaçadas. Propôs-
se então, a formação de uma nova rede entre as turmas,
explorando sua utilidade:

- falaram as crianças.

Os alunos começaram a compreender a
importância de viver em união, cooperando uns com os

outros. Logo que alguma desavença acontece,
é lembrada.

rede

“A noss@ rede é para unir os colegas,
para o amor, união, carinho, amizade, paixão, para coisas
boas...”

A Noss@ Rede...

Dinamizadoras

Apresentação:

Momentos:

1

2

3

Nota

: Darciléa Barros da Silva
Pinheiro (Diretora) e Silvia Rocha Queiroz

Soares (Orientadora Educacional)

Uma experiência diferente: o sonho que é capaz de
mudar a realidade... Aconteceu na EM Santo Agostinho,
em parceria com a Novamerica, através da EXPOSIÇÃO
ITINERANTE, sobre o tema “Educação de qualidade não
é privilégio! É direito de tod@s!”. Vivenciaram este
momento: pais, alunos e educadores/as de Ed. Infantil,
Ed. Especial, PROJOVEM, 1º ao 5º ano de escolaridade,
representantes da SME/ Caxias e comunidade em geral.

Preparação da escola para receber a exposição
junto a educadores/as, divulgando-se início e término e
possibilidades de utilização para ampliar a visão crítica
de cidadania dos/as alunos/as.

Ambientação, pensada cuidadosamente como
local estratégico facilitador do acesso de tod@s e dos
cuidados com o material exposto e, ainda, que
despertasse a curiosidade. Assim, os quadros foram
colocados à altura dos/as alunos/as de 05 a 40 anos,
na entrada da escola, cercados por plantas, com um
tapete vermelho por onde os/as visitantes
“desfilaram”. O livro de assinaturas e os folders da
exposição foram colocados numa mesinha à parte, com
toalha branca, para que tod@s registrassem a presença.

Realização de trabalhos com os/as alunos/as, tais
como:

Acompanhamento monitorado com objetivo
principal de questionar o que cada quadro
transmitia à criança - como o que retratava uma
manifestação popular que mereceu o comentário:
“eles estão fazendo política!”. (Profª Maria Inês Braga /
turma 306).

Diálogos/debates em classe sobre direito à educação,
ambiente escolar (...) o que podemos fazer na escola
(Profª Lenilda Silva Oliveira destacou a admiração da
turma pelo quadro de indígenas e idosos estudando,
citando pessoas de sua família).

Leitura do folder, no lugar da leitura compartilhada.
Visitação, com “leitura” das fotos - alunos/as se
colocavam frente aos quadros com olhar
investigativo, procurando pistas para compreender o
que estava escrito, livremente. Depois, a professora
lia para eles. Em classe, após comentários sobre a
exposição, pediu-se que desenhassem e/ou
escrevessem o sonho deles para melhorar mundo.
“Foi muito produtivo observar, que eles já têm
projeções para um futuro melhor.” (Profª Ana
Patricia B. Grossi)

: sua instituição também pode sediar esta
exposição. Entre em contato com a Novamerica.

EscolaEscola

E.M. Santo AgostinhoE.M. Santo Agostinho
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