
Tema/Título:

Professora:

Escolas envolvidas:

Justificativa:

O b j e t i v o :

Desenvolvimento:

sensibilização

desenvolvimento das
atividades

apresentação resultados

apreciação das avaliações
e organização

realização de
desfile confraternização

transmitir, a
todos os presentes, a importância da preservação do
meio ambiente para assegurar o direito à vida

Alessandra Maria de Souza Santos

contemplando o lema “Educadores
em rede: participação e cidadania”, o projeto, criado para
a Educação Infantil, envolveu 46 escolas municipais,
escolas particulares e estaduais (estas últimas em algumas
etapas, assim como família e comunidade em geral)

Considerando que o Planeta Terra passa por
grandes transformações devido às más ações dos seres
humanos, faz-se necessário e urgente trabalhar com as
crianças, desde a mais tenra idade, para que aprendam a
cuidar do meio ambiente com responsabilidade...

c o n t r i b u i r p a r a p l a n e j a m e n t o ,
desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas
que favorecem o desenvolvimento pleno das crianças de
E.I. pautada em quatro pilares: aprender a ser, aprender a
conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer.

com duração anual,
compôs-se de 6 etapas:

das equipes
das escolas municipais,

nas EU,
encontro para

do 1º semestre,

do 2º
semestre,

e
dos profissionais
participantes.

A intenção mais significativa do desfile realizado,
quinta e pública etapa do projeto, foi

,
objetivo básico do projeto. As duas fotos destacadas
desse desfile - colorido, alegre e expressivo -
i lust ram a culminância do processo

desenvolvido com as crianças.

Cuidando de nossas riquezas

SECRETARIA MUNICIPAL
DE VALENÇA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE VALENÇA

EscolaEscola

E.M. NOSSA SENHORA
APARECIDA - Valença

E.M. NOSSA SENHORA
APARECIDA - Valença

Tema/Título:

Professora:

Séries envolvidas:
.

Objetivo:

Resumo:

Sheila Aparecida da Silva (Sala de
leitura).

Educação Infantil, 1ª série A e B,
2ª, 3ª e 4ª séries

desenvolver nos alunos o desejo de
participar ativamente do processo de conquista dos
DDHH e da cidadania, não só na escola como na
comunidade em geral.

O trabalho desenvolvido na Sala de Leitura
privilegiou, para aquele objetivo, o tratamento lúdico dos
temas, através da utilização de dinâmicas, histórias,
músicas e filmes, sempre seguidos de debates com o foco
nos DDHH. Conforme o nível das turmas, foram
utilizados, entre outros:

o filme Sociedade dos Poetas Mortos

as histórias/textos “O patinho feio” (em destaque o
direito de ser diferente),“A árvore que pensava” (em
destaque o direito ao meio ambiente saudável), “A
pequena vendedora de fósforo” (em destaque a
questão do trabalho infantil), “Somos todos iguais”
(em destaque a diversidade e a inclusão), etc.

as músicas “Meninos e Meninas” (Legião Urbana),
“Herdeiros do Futuro” (Toquinho)

Direitos Humanos, Educação e Cidadania
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EscolaEscola

E.M. Santo Agostinho - Duque de CaxiasE.M. Santo Agostinho - Duque de Caxias

RELAÇÃO DE OUTROS TRABALHOS REALIZADOSRELAÇÃO DE OUTROS TRABALHOS REALIZADOS

Ana Cristina Cardoso (ensino religioso) utilizou o DVD “O mundo da criança” para promover debate com alunos/as (da Educação
Infantil ao 5º ano de escolaridade) sobre o , que culminou com a confecção de

, nos quais foram escritas , para transformá-lo. Que girem sempre!

Elisangela Fernandes Jardim (Oficina de Artes) produziu, com estudantes da classe especial, flores para a Festa da Primavera, de jornal
usado (com miolos e pétalas pintadas). A reutilização de material ensinou que é possível reduzir consumo e produção de lixo (objetivo da
atividade). O meio ambiente agradece. E a vida que nele habita também.

Moisés Corrêa (5º ano de escolaridade) debateu com sua turma
, a partir da leitura compartilhada do livro “Direitos do

menino invocado”, oportunizando a participação, o posicionamento de
cada aluno/a. Leitura e discussão construindo cidadania.

mundo que temos e o mundo que queremos Cata-ventos do
Bem palavras que desejamos espalhar pelo mundo

os
direitos da criança

EscolaEscola

E.M. Solano Trindade - Duque de CaxiasE.M. Solano Trindade - Duque de Caxias
Vários professores e representantes da comunidade escolar (incluindo mães) ampliaram o espaço escolar com aulas-passeio. Uma

delas, pelas margens do Calombé para identificar elementos poluidores do rio, refletir sobre os danos causados pela poluição e buscar
formas de superação. Outra por lugares que registram o modo de viver das pessoas em determinada época/lugar, selecionados por sua
importância histórica e cultural para o município. também é coisa de cidadão/ã que valorizando seu espaço, o preserva;
conhecendo história, constrói identidade pessoal e coletiva.

Marta Vasconcelos (Sala de leitura) trabalhou com os/as próprios/as colegas o tema , através de
variados textos, objetivando a reflexão e o resgate de valores promotores da integração e da afetividade entre eles/as. Assim são os/as
professores/as: eternos aprendizes.

Passeio
sua

“Leitura e DDHH: um diálogo efetivo”

EscolaEscola

E.M. Mestre André - Rio de JaneiroE.M. Mestre André - Rio de Janeiro
Heloisa Cristina de Moraes (período inicial/2°ciclo), objetivando

, desenvolveu o tema “Todos contra a dengue”, que culminou com uma campanha
dentro da escola (para outras turmas) e fora dela (para as famílias e membros da comunidade). Cidadania e participação!

Raquel Lourenço (período inicial do 1º ciclo), tendo como alvo a redução de episódios de conflito em classe, quando da utilização de
brinquedos, recorreu à história “É meu! Não empresto!”, para conversar sobre generosidade e egoísmo e a solidão por este gerada. Uma
rede de bonecos foi confeccionada para um cartaz que incluiu recorte/colagem de coisas que as crianças gostam - representação da
união das crianças e do que eles podem dividir. A paz se constrói em cada gesto.

“garantir o direito a uma vida saudável” e “discutir formas de
participação da comunidade para a melhoria da vida”

EscolaEscola

E.M. Álvaro Reis - Rio de JaneiroE.M. Álvaro Reis - Rio de Janeiro
Ana Cristina B. Araújo (período inicial/2º ciclo) explorou a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, tendo como referência

como vivem as crianças brasileiras e a experiência de cada integrante de sua turma. Uma vez compreendidos os direitos referidos no
documento, em duplas as crianças fizeram desenhos para ilustrá-lo. Imagens dizem mais do que palavras.

Selma Regina de Miranda (período inicial/1° ciclo), para refletir sobre o direito de tod@s à moradia, trabalhou com as crianças (ainda
não leitoras) folheto de divulgação de lançamento de condomínio próximo à escola, comparando-o com outros. Pesquisou com elas
diversos tipos de moradia. Conversaram sobre suas próprias casas e sobre pessoas que moram nas ruas... Foram montados um livro (“A
casa”), com textos dos/as alunos/as, e um cartaz (“Toda criança tem direito a um lar”), com frases deles/as. Uma casa construída com
caixa de leite está exposta na sala para

Em conjunto, todo corpo docente fez, coletivamente, memória do ano letivo, buscando identificar o real compromisso da escola
com a difusão e vivência do DDHH, pela via da prática pedagógica. A constatação - intitulada “Tudo natural, tudo bem simples” - foi que
a postura da escola assume este objetivo em cada ação

“nos lembrar que a moradia é um direito de todos/as”

: “seja na garantia das crianças terem acesso aos direito de leitura, de brincar, de
conhecer novos espaços e a sua história, de ser usuário e produtor de mídia (Rádio Reverendo Alegria), seja de promover a
participação da comunidade em ações solidárias (...) com a inclusão participativa de crianças portadoras de
necessidades especiais. E também da garantia do direito de termos em nosso calendário tempo

destinado à capacitação em serviço e com a possibilidade de interagir com
outras escolas e professores/as, criando uma rede.”
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“Um país não muda pela sua economia,
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Susana SacavinoSusana Sacavino

Equipe ResponsávelEquipe Responsável

Texto FinalTexto Final

EditoraEditora
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Laura Cristina Campello do A. Mello

Iliana Aida Paulo
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Vera Maria Candau
Laura Cristina Campello do A. Mello

Iliana Aida Paulo
Marilena Varejão Guersola

Adelia Maria KoffAdelia Maria Koff
Supervisão EditorialSupervisão Editorial

Para refletir

3. Algumas questões e desafios para o desenvolvimento do MEDH

primeiro desafio

segundo desafio

A ampliação quantitativa do número de escolas e professores/as atingidos/as,
bem como o aprofundamento qualitativo do trabalho de educação em direitos
humanos evidenciam um efetivo amadurecimento do MEDH nos últimos anos. O
MEDH é uma realidade que vem sendo tecida no cotidiano com diferentes fios
entrecruzados que se reforçam mutuamente, tais como formação, prática
pedagógica crítica, compromisso com a construção de uma democracia
participativa, entre outros.

Trata-se, contudo, de um caminho em processo que apresenta vários desafios
para a sua consolidação e desenvolvimento. Destacaremos alguns que nos
parecem de particular relevância.

O se relaciona com a própria compreensão do significado
do compromisso com a construção democrática participativa e emancipatória,
que é o eixo da proposta de trabalho da Novamerica. Esta concepção supõe a
formação de sujeitos históricos ativos, críticos e propositivos, capazes de serem
gestores co-responsáveis do próprio movimento. Nesse sentido, transcorrido este
período inicial de consolidação do MEDH, faz-se necessário dar um novo passo na
perspectiva de uma gestão mais coletiva e co-responsável dos próprios membros.

O se relaciona à necessidade de um trabalho permanente
junto à base dos professores nas escolas através da realização sistemática do
ciclo de oficinas pedagógicas e da utilização das estratégias organizativas
mencionadas. Isto quer dizer que se reconhece que o movimento não se sustenta
a partir de promoção de eventos, de introdução pontual de temas relacionados
aos direitos humanos, de consultoria indiretas e esporádicas. Muito ao contrário,
um efetivo MEDH é resultado de um cuidadoso processo educativo capaz de

gerar agentes multiplicadores comprometidos com a construção cotidiana de
uma cultura dos direitos humanos.

O diz respeito à própria identidade do MEDH. Como é um
movimento, o MEDH por sua própria natureza, apresenta um contínuo
dinamismo. As pessoas se aproximam, circulam, participam, se envolvem, algumas
vão construindo uma forte identificação com a proposta e se vinculam de modo
permanente, outras marcam presença em algumas atividades de modo
esporádico. Esta realidade faz com que se afirme a importância de se contar com
uma célula central, com forte compromisso e estabilidade, que garanta a
continuidade, promova a renovação, a aglutinação de novos participantes,
assim como a contínua atualização do movimento. Esta realidade exige o
desenvolvimento de um processo formativo contínuo que periodicamente volte
às origens e reconstrua a história, atualize a leitura do contexto sócio-político e
cultural e alimente o sentido de pertença.

E, como conseqüência do desafio anterior, coloca-se como muito importante
a análise permanente da conjuntura nacional e internacional na sua interação com
o caminho trilhado pelo MEDH, reforçando-se a proposta de que, apesar da
realidade educacional sombria, não dá para se alinhar aos que proclamam que
“sempre foi assim e não haverá de mudar”, lembrando-se sempre que os direitos
humanos são conquistas históricas e fruto de muitas lutas de homens e mulheres
que acreditaram no direito de todos à igualdade e à justiça social. Para nós
educadores que, há algum tempo, assumimos um compromisso com a educação
em direitos humanos não é mais possível - face a árdua caminhada já feita - perder a
fé na possibilidade de construir uma nova sociedade na qual a cidadania e a
democracia sejam o eixo de toda a política.

terceiro desafio
,

MOVIMENTO DE EDUCADORES EM DIREITOS HUMANOS
Um processo em permanente construção

A seguir, o terceiro item do texto publicado na edição anterior.
As questões e desafios apontados para o desenvolvimento do MEDH, confirmando o caráter de

desse Movimento, são estímulos e provocações para que permaneçamos junt@s, e cada vez em maior
número, nesta , que reconhecemos ser possível somente através do coletivo que constituímos.

processo
permanente construção

EscolaEscola

CIEP MESTRE ANDRÉ - Rio de JaneiroCIEP MESTRE ANDRÉ - Rio de Janeiro

Tema / Título

Professoras:

Séries envolvidas:

Disciplinas:

Objetivos:

:

Cristini Ribeiro Dias e Heloisa
Cristina de Moraes

período inicial do 2º ciclo
de formação - 1401 e classe especial - rm 2

Língua Portuguesa, Artes, Ética

Discutir o tema cidadania

Enfocar o tema cidadania pelo olhar da
criança utilizando como gancho a
experiência de Betinho

Identificar em sua prática da vida ações
cidadãs.

Cidadania
Resumo

NOTA DA EQUIPE

Apresentação da história de vida de Herbet de Souza, o Betinho,
utilizando o livro “Betinho - corpo magrinho, coração grandão.”

Conversamos com o grupo sobre a trajetória de Betinho, através do livro
e de dados pesquisados na Internet, destacando os principais
acontecimentos ocorridos ao longo de sua vida.

A partir deles, abordamos o tema cidadania, buscando enfatizar junto ao
grupo a atuação de forma colaborativa em relação às diversas formas de
contribuição possíveis e necessárias. Realizamos um bate-papo no qual cada
criança teve a oportunidade de expor o seu olhar sobre o que pode melhorar
na sua escola, comunidade, bairro, cidade, planeta... Anotamos as
impressões das crianças sobre o tema.

Finalizamos o trabalho, com o samba enredo “Verás que um filho teu não
foge à luta”, que levou à Passarela do Samba a história de Betinho, fazendo a
platéia chorar de emoção com o desfile do GRES Império Serrano em 1996.

- Forte homenagem vivida por Betinho, antecipando
sua em 09/08/1997.despedida

“Democracia serve para todos ou não serve para nada.”

Direitos HumanosDireitos Humanos
na sala de aulana sala de aula

Ano VIII - Nº 85 - de 2007Novembro/Dezembro

Direitos HumanosDireitos Humanos

NOVAMERICANOVAMERICA

Pela primeira vez este boletim é produzido depois da realização do
Encontro Estadual de 2007. Ainda ecoam em nossos corações e mentes as

discussões, as trocas, o entusiasmo, o canto daqueles e daquelas que
partilham uma identidade comum: a de educadores/as em direitos humanos. Esse

Encontro, com inovações em seu formato, foi encerrado em assembléia que, entre
outros encaminhamentos, procurou identificar possíveis articulações do lema do
próximo ano (tradicionalmente apresentado neste evento) com o trabalho das escolas.
Deste modo, 2008 nos fez rápida e produtiva visita, antecipando uma trajetória que se
anuncia profícua. Se você não participou do Encontro, vai ter que esperar mais um
pouco para conhecer nosso novo lema e as articulações para ele sugeridas.

As próximas páginas estão inteiramente dedicadas ao trabalho de alguns/mas
colegas, recortes do Encontro e, além dele, da experiência que vem sendo desenvolvida
nos diferentes municípios, em cada escola, em cada sala de aula. Experiências de um/a
professor/a com sua turma, de grupos de professores/as em conjunto, de toda uma
escola, da escola com a comunidade... É uma história em curso. É um Movimento em
movimento. Que visita este espaço, mas não se limita a ele.

A frase de Betinho escolhida para esta página, expressa a vida dele e tem jeito de
convocação.

Na última página, o trecho complementar do texto publicado no boletim de outubro
sobre o Movimento de Educadores em Direitos Humanos, conforme nele anunciado.

Herbert de Souza, cidadão brasileiro e do mundo, nasceu mineiro (de Bocaiúva) em
novembro 1935 - sua mineirice talvez explique por que, “assumindo integralmente as mais
radicais utopias de transformação social, fazendo da sua própria vida uma bandeira
costurada de bandeiras universais, sempre trabalhou no sentido de congregação, da
união”. Lição que aprendemos cotidianamente.

Estamos, portanto, no mês de seu aniversário.

Para celebrar sua vida - que permanece através daqueles e daquelas que o
reconhecem “símbolo da determinação e do trabalho incansável pela cidadania, pela
restauração da verdadeira democracia participativa, pela valorização da solidariedade e
dos direitos humanos em uma sociedade injusta e prosseguem com a sua luta” - a sua voz.
A mesma voz que não se calou com sua partida. Ela está entre os/as autores/as desse
boletim, para significar a parceria e o compromisso com a continuidade.

Herdeiros/as que nos sentimos de seus sonhos e projetos, nem mesmo nos
despedimos, até o próximo ano, com este último boletim. Como o MEDH em rede “não

tira férias”, podemos continuar em contato ininterrupto. Como aquilo pelo que
lutamos é parte de nosso modo estar no mundo, a gente leva na bagagem de

férias. Portanto, até manhã!

Um belíssimo final-início de ano para tod@s.

Pela primeira vez este boletim é produzido depois da realização do
Encontro Estadual de 2007. Ainda ecoam em nossos corações e mentes as

discussões, as trocas, o entusiasmo, o canto daqueles e daquelas que
partilham uma identidade comum: a de educadores/as em direitos humanos. Esse

Encontro, com inovações em seu formato, foi encerrado em assembléia que, entre
outros encaminhamentos, procurou identificar possíveis articulações do lema do
próximo ano (tradicionalmente apresentado neste evento) com o trabalho das escolas.
Deste modo, 2008 nos fez rápida e produtiva visita, antecipando uma trajetória que se
anuncia profícua. Se você não participou do Encontro, vai ter que esperar mais um
pouco para conhecer nosso novo lema e as articulações para ele sugeridas.

As próximas páginas estão inteiramente dedicadas ao trabalho de alguns/mas
colegas, recortes do Encontro e, além dele, da experiência que vem sendo desenvolvida
nos diferentes municípios, em cada escola, em cada sala de aula. Experiências de um/a
professor/a com sua turma, de grupos de professores/as em conjunto, de toda uma
escola, da escola com a comunidade... É uma história em curso. É um Movimento em
movimento. Que visita este espaço, mas não se limita a ele.

A frase de Betinho escolhida para esta página, expressa a vida dele e tem jeito de
convocação.

Na última página, o trecho complementar do texto publicado no boletim de outubro
sobre o Movimento de Educadores em Direitos Humanos, conforme nele anunciado.

Herbert de Souza, cidadão brasileiro e do mundo, nasceu mineiro (de Bocaiúva) em
novembro 1935 - sua mineirice talvez explique por que, “assumindo integralmente as mais
radicais utopias de transformação social, fazendo da sua própria vida uma bandeira
costurada de bandeiras universais, sempre trabalhou no sentido de congregação, da
união”. Lição que aprendemos cotidianamente.

Estamos, portanto, no mês de seu aniversário.

Para celebrar sua vida - que permanece através daqueles e daquelas que o
reconhecem “símbolo da determinação e do trabalho incansável pela cidadania, pela
restauração da verdadeira democracia participativa, pela valorização da solidariedade e
dos direitos humanos em uma sociedade injusta e prosseguem com a sua luta” - a sua voz.
A mesma voz que não se calou com sua partida. Ela está entre os/as autores/as desse
boletim, para significar a parceria e o compromisso com a continuidade.

Herdeiros/as que nos sentimos de seus sonhos e projetos, nem mesmo nos
despedimos, até o próximo ano, com este último boletim. Como o MEDH em rede “não

tira férias”, podemos continuar em contato ininterrupto. Como aquilo pelo que
lutamos é parte de nosso modo estar no mundo, a gente leva na bagagem de

férias. Portanto, até manhã!

Um belíssimo final-início de ano para tod@s.
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A equipe

Datas Significativas

OOVV
16 - Dia Internacional

da Tolerância

20 - Dia Nacional
da Consciência Negra

22 - Dia da Liberdade

Proclamação
dos Direitos da Criança (ONU)

DD
08 - Dia da Justiça

10 - Dia dos
Direitos Humanos

31 - Dia da Esperança
Parecendo homenagem,

lembra
Betinho
que

várias
vezes

disse/demonstrou que
nada seria capaz de

seqüestrar sua esperança.



Junto a estes com descrição mais ampla, acrescentamos uma relação de outros trabalhos, em rápida síntese,

no esforço de partilhar mais experiências, indicar outras possibilidades, sugerir atividades e livros, procurando

abarcar a riqueza da diversidade de propostas.

Se você não esteve entre nós no dia 27 de outubro e deseja fazer perguntas, comentários, e/ou sugestões

para autores/as, acesse o MEDH em Rede. Use-o também para publicar o que realizou este

ano, mas não teve oportunidade de divulgar. Se esteve presente, mas ainda quer

continuar a conversa, fique a vontade: o MEDH em rede é seu.

Cara professora, caro professor, os trabalhos que publicamos nesta edição integraram a

exposição de pôsteres do Encontro Estadual de Educadores em Direitos, com mais detalhes e

ilustrações, para os/as quais não dispomos de espaço nestas páginas - por isso consideramos aquela

exposição um “DDHH em sala de aula” especial. Trata-se de um recorte com dois objetivos:

registrar/divulgar produções para além daquele momento e provocar o desejo de participação de

tod@s nos próximos encontros, onde é possível, também, a conversa entre autores/as.
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Avaliação do Projeto

OBS.

(extratos)

Os alunos procuraram fazer o melhor para superar as
dificuldades durante a realização das tarefas (...) o
crescimento e a aprendizagem foram significativos para a
maioria deles;

As atividades foram intensas. Os alunos planejaram,
trouxeram idéias, replanejaram, debateram... Em cada
momento era extraordinário ver a descoberta de outros
pensamentos;

Através do projeto nossos alunos ampliaram sua visão de
mundo e suas concepções. Eles perceberam que (...) a
comunicação entre os indivíduos cria a identidade social e
cultural;

Esta atividade foi útil para demonstrar aos educandos seu
papel numa sociedade, que cada vez mais precisa de mais
cidadãos ativos, que possam modificar o mundo a sua
volta. (...) pensar, criar, realizar e construir são momentos
da aprendizagem que formam o caráter de uma pessoa e
a auxilia a montar seu conceito de cidadão.

A seguir importante das autoras (com que
iniciam a avaliação) para a realização de um projeto
pedagógico:

dica

“Quando se avalia, deve-se levar em consideração vários
momentos da aprendizagem: o planejamento, os objetivos,
a metodologia, os conteúdos trabalhados e a forma de
avaliação. É preciso considerar se cada ponto atingiu seu
fim, para se mapear as necessidades futuras dos alunos,
quanto ao seu desenvolvimento. Por isso a flexibilidade é
um dos pontos chaves do sucesso. (...) durante a realização
do projeto foi necessário um replanejamento constante,
pois existia a necessidade do tempo da aprendizagem de
cada aluno, como também se necessitava dos
momentos de montagem das atividades para que
pudessem pesquisar, debater as informações,
montar e desenvolver conteúdos. A palavra
pressa não poderia entrar no nosso
vocabulário.”

Tema/Título:

Professora:

Séries envolvidas:

Disciplinas:

Objetivo:

Resumo

Destacando o Jornal

Joseane Maria Alves de Farias e Renata
Cristina Oliveira

Período Inicial e Intermediário do 1º
Ciclo

Todas

Aquisição de diferentes linguagens como meios
de compreender e interagir com o mundo de forma
participativa utilizando atividades democráticas e
desafiadoras.

A principal proposta do projeto foi ampliar a habilidade
expressiva dos alunos através das diferentes linguagens,
dando voz à participação de tod@s os/as envolvidos/as.

Com as palavras-chave auto-estima, cidadania,
comunicação, expressão, identidade, respeito, valores e
linguagem todos/as tiveram a oportunidade de experimentar
as discussões e, entre várias atividades (a montagem de uma
peça teatral, por exemplo), a produção de um jornalzinho do
CIEP, criado pelas turmas envolvidas. Neste processo
contaram com a participação de toda a escola para a escolha
do nome do jornal - FALA CIEP - por votação da maioria. Além
do nome, confeccionaram também seu logotipo.

Composto por várias seções (Entrevista, Eventos,
Passatempo, Cartas, Classificados, etc), alunos/as escolheram
para a primeira edição o tema Violência (seção Fique de
Olho). Os fragmentos abaixo, revelam a posição das alunas
redatoras (Carolaine, Priscila e Sthefany):

“A violência deve acabar porque ela faz mal a todos nós.”

“As pessoas não saem mais como saiam, pois têm medo de
ir e não voltar.”

“A violência está tão comum que já chegou às escolas.”

“Primeiro temos que mudar a gente e não os outros.
Começando a respeitar as diferenças de todos.
Com isso começamos a dar um passo a frente

para acabar com a violência”

As múltiplas linguagens na comunicação

EscolaEscola

CIEP PROFº MANOEL MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE - Rio de JaneiroCIEP PROFº MANOEL MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE - Rio de Janeiro
Projeto político pedagógico

Gestão atual:

PROJETO PEDAGÓGICO/2007 -

Justificativa:

Objetivos:

:

Rosa Maria de Oliveira Santos (Diretora)

Deise Martins Barboza (Diretora-adjunta)

Cláudia Breves (Coordenadora pedagógica)

A crença de que vivemos em um paraíso
racial, sem conflitos, muitas vezes impede que o assunto seja
tratado em sala de aula, como se ao tocar no assunto
estivéssemos criando o preconceito. A escola, enquanto
instituição, não tem como assumir uma posição neutra em
relação ao tema, ou o professor atua como agente
transformador ou perpetua a ideologia discriminatória.

Desenvolver a capacidade de compreensão crítica da
realidade;

Estimular a tolerância e a participação democrática;

Reconhecer e assimilar valores morais que podemos
entender como universalmente desejáveis;

Conhecer informações relacionadas à problemática que
possam ter relevância para explicitar valores.

“Respeito é bom e eu exerço” (1997-2007)

NEGRO É LINDO!

Estruturação Multidisciplinar:

O projeto foi avaliado muito positivamente tanto no que
diz respeito às discussões pedagógicas voltadas para os
temas a serem nele desenvolvidos, quanto à interação
estabelecida entre professores/as e alunos/as participantes,
além de ter contribuído para o reconhecimento destes/as.

As fotos (dança e mural) registram um processo fundado
na convicção que norteou o projeto:

.
“Corte suas correntes e você se libertará;

corte suas raízes e você morrerá"

EscolaEscola

E.M. PARÁ - Rio de JaneiroE.M. PARÁ - Rio de Janeiro

Br@nché!
correspondênciias

entre Brasil e África
Língua Francesa

Uma questão de
pele

Ciências

O Negro no
desporto brasileiro

Educação Física

Somos todos iguais
apesar das
diferenças

História

A Geografia da
Escravidão

Geografia/História

Resgatando as nossas
raízes

O Tambor de Crioula
Oficina de Dança

Padrões de beleza
na poesia de cordel

2º Ciclo/Período
Intermediário

Quem somos nós?
através de gráficos

matemáticos

Projeto Identidade
Artes Plásticas

Os saberes e os
sabores

Língua Portuguesa
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“A pátria tem de ser a mãe de todos

ou não é de nenhum.”
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