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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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Estamos diante da necessidade de disputar corações e

mentes com poderosos imaginários mobilizadores. Afinal,

a consciência de “ter o direito a ter direitos” é a definição

mais radical do sentir e agir como cidadania num

momento histórico dado.(Cândido Grzybowski, em:

“2017 - o ano do déficit de democracia”)

Em 2018, a sociedade brasileira viveu um intenso processo de

reflexão, de debate e de mobilização social tendo a democracia

como um dos temas centrais. A conjuntura política, bem como o

conjunto de fatos, acontecimentos e situações referidos ao cenário

eleitoral desafiou a criatividade e a atuação de instituições e grupos

que desenvolvem programas de trabalho assumindo a democracia

como estilo de vida e inspiração ética.

Ao tomar essa conjuntura como referência, em consonância com o

lema “Direitos Humanos e educação: reinventar a democracia”, a

Novamerica segue reafirmando o compromisso que remonta a sua

fundação, promovendo processos formativos que contribuem para

o exercício de uma cidadania ativa e uma democracia como estilo de

vida, a partir da educação em direitos humanos. Assim sendo, o lema

2018 norteou as ações e os processos de formação realizados pela

Novamerica. Ao tomar as ideias centrais do lema como referência,

um dos desafios enfrentados foi o de aprofundar na articulação entre

direitos humanos, como componente fundamental da democracia,

e a educação em direitos humanos. A reinvenção da democracia

requer, dentre outros empenhos, um fortalecimento das

experiências de construção de contextos mais inclusivos, solidários,

não violentos, que favoreçam a participação de sujeitos sociais

tradicionalmente subalternizados. Cobra igualmente que se pense a

democracia como pressuposto fundamental das interações entre

sujeitos sociais, e não apenas uma forma do universo das relações

políticas e de suas instituições. É na prática cotidiana que a

democracia se produz, a partir do aprendizado resultante da

convivência e das interações sociais.

presentação



3

Foi nessa conjuntura em que as tensões, as contradições e os

conflitos, decorrentes da exclusão e da negação de direitos são

vividos e observados que se deu a comemoração dos 70 anos da

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a Novamerica, a

afirmação dos direitos humanos em tal conjuntura é de importância

fundamental. Ao fazermos memória de algumas lutas, destacamos o

protagonismo e a participação de ativistas históricos e

comemoramos os setenta anos da declaração através da proposição

de atividades e da produção de materiais de apoio ao trabalho

educativo e de formação, ao longo do ano.

Ao considerarmos esse contexto, damos especial destaque ao

programa de atividades desenvolvidas no âmbito da formação

contiuada de educadoras/es. Em 2018, foram realizadas atividades

formativas em uma dezena de municípios do estado do Rio de

Janeiro, sendo 7 núcleos localizados na região da Baixada

Fluminense e na Costa Verde. Destacamos também a consolidação

do trabalho com o Grupo de Mulheres, promovido através dos

encontros realizados no Centro Novamerica de Educação Popular,

em Sapucaia. Outro destaque é a Revista Novamerica/Nuevamerica

que, em sintonia com a conjuntura, pautou temas que dialogaram

intensamente com questões em debate nos momentos de

lançamento de cada edição. Um exemplo foi o número 160, sobre

, publicado no momento em que se

discutia políticas públicas de preservação de museus, pelo poder

público, logo após o acervo do Museu de Ciências Naturais,

também conhecido como Museu Nacional, ter sido quase

inteiramente destruído por um incêndio devastador, no Rio de

Janeiro.

Museus: concepções e propostas



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

rincípios

de
ção
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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...



A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais orientadores de

toda sua proposta e suas ações :

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

G
bjetivos         erais

O

6



7

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 uma região importante para a atuação

da Novamerica.

núcleos

formatos específicos e características próprias,

e que integram o MSE-Brasil

Nucleação
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Encontro de Educadores/as

Em 2018 foi realizado um encontro de educadores/as em direitos

humanos, que contribuiu para o aprofundamento da formação de

educadores/as. O encontro intitulado “Roda de Conversa Violências

na escola: tecendo redes de proteção” foi realizado no Rio de

Janeiro, no mês de julho. O propósito do evento foi oferecer um

espaço de troca para os/as participantes compartilharem as suas

experiências e se fortalecerem na busca de respostas aos desafios

desses tempos difíceis. Para refletir sobre a temática contamos com

a presença do professor Antonio Carlos de Oliveira, do

departamento de Serviço Social - PUC-Rio, e de duas integrantes da

equipe da Diretoria de Assistência Integral ao Educando (DAIE), da

Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba.

A atividade teve adesão significativa de educadores/as da maioria

dos núcleos onde foram realizados ciclos de oficina, neste ano, e

também de educadores/as vinculados ao MSE, bem como ex-

participantes de ciclos realizados em anos anteriores. A participação

foi bastante concorrida, seja com o quantitativo de participantes,

seja na interação possibilitada pela conversa com os/as debatedores

do tema. Participaram um total de 78 educadoras/es.

Foto 6 à 13
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas

A formação de educadores/as em 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 de 2018, “Direitos Humanos e

educação: reinventar a democracia”, o ciclo anual de oficinas teve

como pressuposto a ideia de que a construção democrática exige

que a consciência dos Direitos Humanos, que são sistematicamente

desrepeitados em nossa sociedade, seja nutrida e atualizada,

permeando as diferentes práticas sociais, entre as quais a educativa.

Consideramos que, ao abrirmos espaços de ação-reflexão-ação

sobre os Direitos Humanos estamos reforçando o compromisso

com a democracia e com uma cidadania ativa, nutrindo a esperança

de todos/as aqueles/as dispostos/as a desenvolver uma prática

educativa participativa e dialógica. Apesar do clima político-social

tenso, 2018 foi um ano bastante proveitoso para o trabalho de

formação realizado pelo Programa.

Para tanto, neste ciclo foram realizadas as seguintes oficinas:

“Direitos Humanos e democracia, do que estamos falando?”

“Me engana que eu POSTO” - direito à informação,

participação e cidadania”

“Direitos Humanos, democracia e cotidiano escolar em

contextos de violências”

“Declaração Universal dos DDHH 70 anos depois,

reinventando a democracia”

O ciclo de oficinas completo, com dezesseis horas de formação, foi

desenvolvido em turmas formadas por educadores/as dos núcleos

indicados acima e teve uma soma de horas de formação. O

trabalho atingiu diretamente educadores/as, que participaram

das oficinas pedagógicase, indiretamente, cerca de unidades

escolares, aproximadamente educadores/as e

alunos/as.

152

253

160

5.502 58.640
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Ciclos realizados na Baixada Fluminense e

na Costa Verde:

Duque de Caxias - 4 ciclos de 04 oficinas com total de 40 horas

e a certificação de 23 participantes que atuam como:

orientadores/as educacionais, orientadores/as pedagógicos,

professores/as do Ensino Fundamental I e II. Sobre aprendizagens

significativas proporcionadas pelas oficinas, uma participante disse:

“Comecei a refletir sobre o desmonte da educação através das

políticas públicas ao longo dos anos e que tipo de resposta

devemos dar a isso. Acredito que esse problema salarial

enfrentado atualmente tem como objetivo fazer com que os

professores desmotivados não façam seu trabalho com

qualidade, deixando a população ainda mais a margem de seus

direitos”.

Japeri - 1 Ciclo de 04 Oficinas, com total de 16 horas e a

certificação de 16 participantes, que atuam como: professores/as,

orientadores/as educacionais, orientadores/as pedagógicos,

professores/as do Ensino Fundamental I e II. Sobre aprendizagens

significativas proporcionadas pelas oficinas, uma participante disse:

Foto 14 à 19
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Mesquita - 1 Ciclo de 04 Oficinas, com total de 16 horas e a

certificação de 12 participantes, que atuam como: auxiliares/as,

orientadores/as educacionais, orientadores pedagógicos,

professores/as do Ensino Fundamental I e II.

Foto 20 à 25

“Todas, foi muito proveitoso para o meu crescimento como ser

humano. Como falamos no encontro, o que eu ouvia falar dos

direitos humanos era realmente a defesa dos ditos “bandidos”,

passei a ver com outros olhares e tentar acrescentar também na

vida de outras pessoas”.

Foto 26 à 31



Nilópolis -

Itaguaí -

1 Ciclo de 04 Oficinas, com total de 16 horas e a

certificação de 11 participantes, que atuam como: professores/as,

orientadores/as educacionais, orientadores/as pedagógicos. A

respeito da inclusão do tema direitos humanos e democracia como

conteúdos e práticas escolares, uma participante respondeu:

1 Ciclo de 04 Oficinas, com total de 16 horas e 16

participantes certificados, que atuam como: orientadores/as

educacionais e psicólogas. A respeito da inclusão do tema direitos

humanos e democracia como conteúdos e práticas escolares, uma

participante respondeu:

“Sim, claro, pois todos os alunos precisam ter ciência e aprender

a refletir sobre todos os direitos e deveres, e a partir daí se sentir

co-participante da construção de sua cidadania e democracia”.

“Sim. Estamos vivenciando um embate sobre liberdade X

servidão, preconceito X tolerância entre outros conceitos.

Precisamos formar uma geração que entenda que a democracia

não é perfeita, mas ianda é um estado de garantias de direitos”.

Foto 32 à 37

Foto 38 à 44

13



14

Mangaratiba - 1 Ciclo de 04 Oficinas num total de 16 horas, com

a certificação de 30 educadores/as, que atuam como:

orientadores/as educacionais, coordenadores/as pedagógicos e

gestores/as. Na avaliação de uma participante, dentre os desafios

para a incorporação dessa temática na escola estão:

“Desafios do direito a liberdade de expressão e religiosa,

temáticas que mais estão em evidencias, em conjunto com o

direito humano de cor, raça, ideologia, etc”.

Foto 51 à 56

Foto 45 à 50

São João de Meriti - 2 Ciclos de 04 Oficinas num total de 32

horas, com a certificação de 23 educadores/as, que atuam como:

orientadores/as educacionais, coordenadores/as de turno

professoras, orientadores/as pedagógicos, auxiliar de secretaria,

agente educativo.
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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 o Movimento Socioeducativo

Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), o

se configura como espaço

que veicula informação, aprofundamento e discussão sobre

perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas no âmbito da

Educação em Direitos Humanos. Quinzenalmente, essa plataforma

é atualizada e remete aos educadores/as participantes dos

processos de formação oferecidos pela Novamerica, integrantes do

MSE-Brasil e à pessoas interessadas pelos direitos humanos, as

novidades ali disponibilizadas. As pessoas inscritas na mala de envio

são informadas sobre textos, artigos e/ou notícias relativas à

temáticas de interesse dos educadores/as sensíveis à educação em

direitos humanos, estando disponível em:

Observatório de

Educação em Direitos Humanos em Foco

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 da 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. Motivados pelo calendário histórico do ano, o

trabalho realizado com o grupo de jovens foi baseado na ênfase

“Preocupar-se de que cada pessoa dê de si tudo o que puder dar”, de

Pedro Poveda.

O trabalho desenvolvido pelos jovens junto as crianças teve como

temática, no 1º Semestre, a violência que permeia o nosso cotidiano

e a busca de alternativas para sua superação. O ponto de partida foi

a realidade da sala de aula, com atenção a outras situações

escolares, até chegar à praça, espaço que perdeu o sentido do

coletivo em decorrência dos perigos e dos riscos gerados pela

violência do entorno.

As propostas do 2º semestre foram inspiradas pelas comemorações

das lutas memoráveis de personalidades como Nelson Mandela

(100 anos de nacimento), Mahatma Gandhi (70 anos da morte) e

Martin Luther King (50 anos da morte), e da celebração dos 70 anos

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 28 anos do

Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi ainda abordado o tema

das eleições e a importância da democracia plena para que a

celebração tenha sentido.

A atividade sobre os 28 anos do Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), com os jovens, teve como mote a confecção de

uma comemorativa, trabalhada em cada turma. O resultado do

trabalho com os grupos ajudou a ampliar a percepção da

responsabilidade parcial de todos pelo entorno do local onde se

vive, seja no espaço da brincadeira, seja no exercício da cidadania.

Com as ferramentas certas, todos podem sentar juntos à mesa e

tag
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celebrar a vida, fazendo memória do papel daqeles que lutaram para

o fortalecimento e a promoção dos Direitos Humanos.

A avaliação dos jovens refletiu as experiências vivenciadas:

“Eu aprendi mais sobre direitos humanos.”

“Os conhec imen tos

compartilhados foram

entendidos de forma

mútua. Levarei muitos

saberes para minha vida.”

“ A c h e i u m a ó t i m a

exper iênc ia , já que

tivemos contato com as

crianças de uma outra

r e a l i d a d e . O m a i s

marcante foi a recepção

que tivemos da turma

num geral.”

“Acho que os alunos passarão adiante os

ensinamentos captados no meio em que

vivem, visto que muitas vezes seus direitos são

violados.”



“Talvez por serem muito novos às

vezes eles não captavam direito a

mensagem, por exemplo: não sei

se eles entenderam o que é direito

humano, mesmo com todas as

atividades que eles fizeram,

levavam mais como um jogo ao

invés de um aprendizado.”

“Direitos Humanos é para ser

vivido em todos os lugares que

você vai, na sua escola, casa, num

trabalho, em todos os locais onde

vivem as pessoas mais importantes

da sua vida, seus amigos,

familiares, chefes e até pessoas que

você não conhece, todos

precisam disso”.

Em 2018, as atividades do Projeto Amanhecer envolveram 59 jovens

do Colégio Teresiano e 300 alunos do Ensino Fundamental das 2

escolas públicas parceiras - .

Foram realizados 21 encontros de trabalho com os jovens e 17

encontros para a realização das atividades com as crianças,

somando um total de 38 encontros ao longo do ano.

É importante ressaltar em relação ao projeto, a boa comunicação

que se estabelece entre o Colégio Teresiano e a Secretaria Municipal

de Educação, assim como a qualidade do conteúdo trabalhado, que

neste ano esteve em sintonia com as eleições e as datas

comemorativas dos direitos humanos.

EM Luiz Delfino e EM Júlio de Castilhos

Foto 59 à 66

18
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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”

3 edições do , com tiragem média de 400

exemplares por edição, com distribuição feita como

complemento ao boletim “DDHH na sala de Aula”.

Jornal Mural
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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: “Direitos humanos e educação:

reinventar a democracia”.

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.

A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania

participou em diferentes eventos ao longo do ano. Estas

participações funcionaram como formação continuada, assim como

foram momentos importantes de divulgação do trabalho

desenvolvido pela Novamerica.

Neste sentido merece especial destaque a apresentação de

trabalhos feita pela equipe no XIX Encontro Nacional de Didática e

Práticas de Ensino (Salvador, BA), além da participação nos seguintes

congressos, seminários e reuniões nacionais e internacionais: XV

Jornada Regional de Educação da FEUC (Rio de Janeiro); II Seminário

de Formação Política - GPMC UFRRJ(Rio de Janeiro); Encontro da

Associação de Educadores da América Latina e Caribe (AELAC);

Participação em Eventos:
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Ciclo de debates das licenciaturas, com a prof. Bernardet Gatti, na

PUC-Rio; Roda de conversa sobre educação, identidades e culturas

surdas (UERJ Maracanã, RJ); “A disputa da educação democrática

em sociedade antidemocrática”, com lançamento do livro

“Educação democrática: antídoto ao escola sem partido”, na UERJ;

“Educação; Democracia & Direitos Humanos: o papel da escola em

tempos conservadores”, palestra realizada no GPTEC/IFERJ; V

Jornada Pedagógica sobre Novos Cenários na Sala de Aula: desafios,

experiências e perspectivas organizadas pelo Colégio Teresiano e a

PUC-Rio; no Seminário Nacional sobre la Propuesta Socioeducativa

Educar en Tiempos Dificiles, organizado pelo Instituto Superior de

Estudios Pedagógicos em Santo Domingo (República Dominicana).

A Novamerica, conjuntamente com as instituições promotoras do

Movimento Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, organizou

o Seminário Nacional “Reinventar a democracia: desafios para a

educação” no Rio de Janeiro. O seminário foi um evento com ampla

participação dos núcleos, com mesas de muita qualidade e

intervenções significativas, e impactantes, dos participantes.

Ainda, em parceira com o GECEC, a Novamerica organizou

uma roda de conversa com o professor Reinaldo Fleuri sobre

“Interculturalidade, Colonialidade e Educação”, na sede da

Novamerica, que além da equipe, contou com participação

de membros do GECEC, bem como a de professores/as e

estudantes de outras instituições universitárias.

Um membro da equipe participa como assessora internacional no

Projeto Interinstitucional sobre Formação em Valores e Direitos

Humanos na Formação Docente, realizado entre três universidades:

a Universidad de Costa Rica, a Universidad Nacional de Costa Rica e

a Universidad de Osnabrück da Alemanha.

Foto 70 à 73
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Neste ano, o completou

26 anos. Conseguimos manter a credibilidade do trabalho que

desenvolvemos no município de Sapucaia e de igual maneira nos

municípios vizinhos. O promove

atividades de caráter sócioeducativo, atingindo um público formado

por pessoas de diferentes faixas etárias, com participação de

crianças a partir de dois anos idade até adultos da terceira idade.

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

. Tendo como eixo condutor, em 2018, o lema da

Novamerica “Direitos Humanos e Educação: reinventar a

democracia”, os dois programas desenvolveram suas atividades

específicas com professoras, estudantes do curso de Formação de

Professores/as, 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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BIBLIOTECA POPULAR

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

todas às quartas – feiras, das 14 horas às 15 horas e das 15

horas às 16 horas, realiza contação de histórias, atividades

variadas e empréstimo de livros para crianças a partir de

quatro anos;

Levar a Biblioteca Ambulante a três escolas rurais.

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;

Brinquedoteca com horário livre para as crianças e também

orientada em outro dia da semana, para as crianças da

Biblioteca do Centro Novamerica;

Dinâmicas de grupos com as mulheres;

Empréstimo de livros.

objetivos específicos

Estratégias utilizadas:
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Atividades Realizadas pelo Subprograma

Bibliotecas Ambulantes – atende três comunidades rurais, são elas:

E.E.Municipalizada Pião; Escola Municipal Boa Sorte e Escola

Municipal Theodora;

Foto 74 à 88
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Biblioteca na sede do Centro Novamerica para crianças;

Foto 89 à 100



26

Biblioteca Popular – promove Encontros de mulheres e Festas

Juninas, com mulheres e crianças das atividades do Centro

Novamerica, valorizando a cultura e a integração com seus

familiares;

Foto 101 à 113

Biblioteca Ambulante – realiza contação de histórias,

empréstimos de livros, atividades variadas e promoção da

valorização cultural.
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As atividades das bibliotecas ambulantes têm largo alcance,

propiciando o acesso a livros e outros recursos destinados à criança

que não têm outras oportunidades de ler, salvo o livro didático

oferecido pela escola, que tem abrangência restrita ao trabalho

escolar. O empréstimo de livros também oportuniza o acesso das

famílias dos leitores à biblioteca. Muitos familiares - pais, mães e

avós - também leem os livros que as crianças levam emprestado. A

realização do empréstimo é um momento cheio de entusiasmo,

com cada leitor/a escolhendo o livro que lhe chama atenção,

emitindo comentários sobre aquele livro que pretende levar

emprestado na semana seguinte, tornando o momento prazeroso

inclusive para as professoras. O empréstimo de livros à algumas

professoras dessas escolas é também recorrente. Essas usuárias

solicitam livros que podem servir de base à realização de atividades

na sala de aula e na elaboração de projetos demandados pela

Secretaria Municipal de Educação.

As atenderam, neste ano, uma média de

100 leitores - que permaneceram ao longo do ano - e participaram de

138 sessões, o que soma um total de 276 horas de atividades.

A Biblioteca do Centro Novamerica oferece atividades programadas

uma vez por semana. Ao longo do ano, atendeu em média 35

leitores/asassíduos, que participaram de 35 sessões, que somaram

um total de 70 horas de atividades.

– são atividades que funcionaram

continuamente, muito valorizadas pelo público usuário

porque a Biblioteca do Centro Novamerica dispõe de um

acervo atualizado que atende às necessidades da Educação

Infantil, do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, e também

apóia interessados em concursos públicos. Em 2018, foram

atendidos/as 422 leitores/as e emprestados 4.457 livros com

estas finalidades.

Bibliotecas Ambulantes

Consultas e empréstimos

Fotos 114 à 119
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Participação em eventos externos

Escola Municipalizada Bairro São João:

“A

beleza de uma mulher está na força de seu caráter e na

generosidade do seu coração.

Colégio Estadual Maurício de Abreu:

“Samba & Poesia” 80 anos,

Colégio Cenecista Governador Roberto Silveira

Parcerias com escolas, secretarias municipais e outras instituições:

Escola Municipal Boa Sorte, Escola Estadual Municipalizada

Pião, Escola Municipal Theodora:

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Ação Social:

Secretaria Municipal de Ação Social

CIEP- Dr. Luiz José Daflon Gomes:

Secretaria Municipal de Três Rios:

Igreja Católica:

Rádio Nova Onda FM 87.7Mhz:

realizados por outras instituições:

Café Literário, em

comemoração ao dia Internacional da Mulher com o tema:

Projeto Poemúsica

2018. Participação como Presidente do júri com o tema:

do cantor e compositor Martinho

da Vila.

Participação

no Júri do Festival de Poesia, intitulado

Campanha do agasalho e participação na festa de 55 anos do

Colégio;

Realizando atividades com

Bibliotecas Ambulantes;

: Participação como

membro do Conselho Municipal de Educação;

Participação como

membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescente (CMDCA);

Realização de contação

de histórias e exposição de livros no ;

Realização de oficinas

pedagógicas para o Curso de Formação de Professores;

Realização de oficinas

pedagógicas para professor@s das escolas da rede;

Participação na realização da oração inicial e

ajuda na distribuição do Sopão Solidário para moradores e

pastorais, em um condomínio “Minha casa minha vida”;

Participação no Conselho

Comunitário da ASSAPRAD- para acompanhar a programação

da emissora;

:

“Valorização da Vida”,

:

Lar dos Idosos
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas em Sapucaia: Atividade

realizada comum grupo de professoras independentes dos

seus colégios e a Secretaria de Educação.

Fotos 120 à 132



Encontro de Mulheres – Realizado trimestralmente, 4 encontros,

com um total de 12 horas de trabalho e participam em média 40

mulheres por encontro. Também organiza uma festa junina, que

tem a participação das mulheres e de seus familiares, bem como a

das crianças atendidas na Biblioteca do Centro Novamerica e seus

familiares, abrangendo aproximadamente 150 pessoas.

30

Fotos 133 à 139

A Biblioteca Popular – Está sempre atenta a atualização contínua e

mantém significativa credibilidade na cidade e redondezas,

convocando diferentes gerações para este espaço cultural que ajuda

na construção de saberes valores e práticas, promovendo o respeito

às culturas. Com as festas populares, tais como, a Festa Junina, a

valorização do Folclore e o Dia das Crianças, a Biblioteca continua

sendo um espaço prazeroso que ajuda no empoderamento de

todo/as que frequentam as atividades sistemáticas ali realizadas.



FORMAÇÃO CONTINUADA

DE PROFESSORAS/ES

Este subprograma realiza a formação continuada de professoras/es

e estudantes 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.

Neste ano foram realizadas 12 Oficinas Pedagógicas, somando um

total de 48 horas de atividades com educadores/as dos municípios

de Jamapará, Sapucaia e Três Rios, conforme especificado no tópico

sobre os ciclos de oficinas.

objetivos específicos

Estratégia Utilizada:

Atividades Realizadas:

Ciclo de oficinas de Direitos Humanos, Educação e Cidadania

31
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O Centro Novamerica de Educação Popular ao longo dos 26 anos

de fundação conquistou respeitabilidade e visibilidade na cidade e

regiões vizinhas, sendo valorizado pela qualidade do trabalho que

realiza e solicitado à contribuir para o atendimento de demandas

das/os professoras/es, estudantes, agentes sociais, da Secretariade

Educação e Cultura e da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de

Sapucaia. Um destaque do trabalho realizado nesses anos é o

número de atendimento na Biblioteca que neste ano contou com

um público de 2.633 sócios, abrangendo pessoas de todas as faixas

etárias.
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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,

d i v u l g a r e p r o m o v e r a R e v i s t a l a t i n o - a m e r i c a n a

Novamerica/Nuevamerica.

A programação dos debates foi organizada com as seguintes

atividades e temas:

Maria Teresa Steban (Universidade Federal Fluminense), João

Ricardo Dornelles (PUC-Rio), Equipe pedagógica da Escola

Bernardo de Vasconcellos e do Colégio Teresiano.

1. Seminário Nacional – “Reinventar a

democracia: desafios para a educação”

Integração

Latino-Americana e

Construção Democrática

P R O

G R A

M A
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2. Ciclo de debates:

, com as seguintes atividades:

Fraternidade e superação da violência

A educação tecnológica no currículo escolar

Educação tecnológica: explorando as linguagens de

animação e jogos

Educação tecnológica: explorando as linguagens de

programação e robótica

Diálogo Intercultural - inter-religioso - pluridimencional

Memória  -  identidade - projeto

V Jornada Pedagógica - As Licenciaturas dialogando com a

escola básica

Resistência - Celebração - Esperança

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

Educação tecnológica: metodologias digitais e

colaborativas

Violências na escola: tecendo redes de proteção

(Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano)

Dr. Antônio Carlos de Oliveira

Equipe da DAIE - Diretoria de Assistência Integral ao

Educando, da Secretaria de Educação de Mangaratiba.

“EDUCAR EM TEMPOS

DIFÍCEIS”
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Durante o ano de 2018 a Revista Novamerica/Nuevamerica

continuou sendo editada na versão impressa e digital, ampliando

progressivamente o número de assinantes, especialmente na edição

digital 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 bastante valorizados pelos/as leitores/as

em razão da atualidade e da qualidade das temáticas abordadas,

com conteúdos atuais e consistentes, assim como por sua

diagramação gráfica. Merece um destaque especial o nº 160 sobre

pelo reconhecimento e respeito pela instituição museus.

Um reconhecimento e respeito que precisa ser incentivado,

valorizado e incorporado por todos nós - governos e sociedade

civil -, na medida em que os museus são potentes instituições que

expressam a memória e o processo de construção de nossas plurais

identidades, como também apontam na direção de nossas

perspectivas futuras.

Museus,

nº 157:

Questões ambientais
Cuestiones ambientales

nº 158:

Educar em Tempos
Difíceis: avanços

Educar en Tiempos
Difíciles: avances

nº 159:

Micropolíticas e
transformação social

Micropolíticas y
transformación social

nº 160:
Museus: concepções

e propostas
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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 2018, 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

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

Escola Municipal Boa Sorte, Sapucaia/RJ

Escola Estadual Municipalizada Pião, Sapucaia/RJ

Escola Municipal Theodora, Sapucaia/RJ

GECEC (Grupo de Estudo sobre Cotidiano, Educação e

Cultura/s), Departamento de Educação da PUC-Rio

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ
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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 Mangaratiba/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Japeri/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia/RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social 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 foi convidado à

participar como membro de dois conselhos na cidade: o Conselho

Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Educação e o

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), pela

Secretaria de Ação Social.

No a Novamerica dedicou-se à

articulação e à mobilização do Movimento Socioeducativo -

- tanto em âmbito nacional, quanto do

continente.

participação em redes, no âmbito nacional,

nível de América Latina e o Caribe

“Educar

em tempos difíceis”
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de

fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2018, 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.

06% Agências de Cooperação Internacional

54% Agências e entidades brasileiras

40% Venda de produtos e serviços

Origens dos Recursos

inanciamentoF
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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

Marilena Varejão Guersola

Marinauva de Azevedo Souza

Marcos Xavier da Conceição

Maria da Consolação Lucinda

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

Margarida de Souza Neves

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 2018, a equipe da Novamerica contou com a

colaboração de vinte e cinco pessoas, das quais sete trabalharam

como voluntárias e dezoito com diferentes dedicações de tempo e

regime de trabalho.

quipe


