Para
Refletir

Hoje todo o mundo vive os impactos e os horrores de uma pandemia causada pelo Vírus
Covid-19. Nos noticiários, na internet, nas redes sociais, por toda parte não se ouve falar em
outra coisa. As notícias são cada vez mais nefastas. O novo coronavírus nos apresenta, sem
dúvidas, tempos desafiadores. Agrava ainda mais o estado de degradação que vivemos, das
relações humanas, da relação com a natureza, da indiferença do capital, das desigualdades
sociais dentre tantas outras mazelas mais. Vivemos, neste momento, o esforço do isolamento
social, o que tem exigido de cada um de nós refletirmos urgentemente sobre a necessidade de
fortalecermos políticas e ações de cuidado da vida e da casa-comum.

O coronavírus: o perfeito desastre para o capitalismo do desastre
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Apresentação
Inaugurando as edições de 2020 desse boletim, queremos,
inicialmente, saudar a todos/as vocês, educadores e educadoras que, apesar do
quadro mundial de pandemia acometida pelo coronavírus, exigindo de nós o
esforço do isolamento social, persistem na luta por uma educação que tenha os
direitos humanos como horizonte de sentido, o que compreende também o
cuidado consigo e com o Outro.
Estamos há semanas sem o cotidiano que molda a existência, sem visitar os amigos
e familiares, distantes dos nossos locais de trabalho e das nossas rotinas. E não, não
tem sido fácil, porém necessário neste momento tão complexo.
Esperamos que o ciclo de formação desse ano, iluminado pelo lema “Proteger a
vida: cuidar da casa comum” contribua para refletirmos sobre os desafios da
educação diante do cenário atual, promovendo experiências e processos
educativos que favoreçam a tessitura de contextos solidários, plurais e
democráticos que afirmem a proteção da vida e a preservação da natureza.
Nesse exemplar, as diferentes seções ressaltam a importância de repensarmos o
nosso modo de cuidar da vida e habitar a Casa Comum.
Que possamos seguir na caminhada, fortalecendo nossas ações e esperanças,
sintonizados com aquilo que afirma Leonardo Boff:

02
Dia Mundial de Sensibilização para o
Autismo e Dia Internacional do Livro
Infanto-Juvenil.

07
Dia Mundial da Saúde

17
Dia Internacional das Lutas
Camponesas

22
Dia Mundial da Mãe Terra (Dia da
Terra)

28

“Cuidar de quem nos cuida para minimizar os males
desse terrível assalto à vida humana”.
Sigamos!

Maio
A Equipe

Participe!

http://observatorioedhemfoco.com.br/.

,
observatorio
de educacao em direitos humanos em foco

Se você, educador e educadora, ainda não segue a Fanpage
da Novamerica no Facebook e o nosso perfil no Instagram,
corre lá e acesse as nossas páginas:
@ong.novamerica

@ong_novamerica

Passado o momento de quarentena, na medida em que
formos voltando as nossas rotinas, participe, também,
enviando sugestões de materiais e atividades
pedagógicas realizadas nas escolas sobre a temática dos
direitos humanos, em especial, sobre o lema 2020 para
divulgação nesse boletim. O e-mail para envio é
escola@novamerica.org.br
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Dia Mundial do/a Trabalhador/a

18
Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual Infantil

21

Devido ao momento atípico que estamos atravessando, ainda
não há um calendário de atividades a ser divulgado em nossos
canais de comunicação, entretanto, manteremos nosso
contato e publicações ativas em nossas redes sociais e no
Observatório de Educação em Direitos Humanos em Foco
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Forte abraço e não se esqueçam: fiquem em casa!
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Datas
Significativas

Dia Mundial para a Diversidade
Cultural, Diálogo e Desenvolvimento

25
Dia Internacional de Ação pela Saúde
da Mulher e do Combate à
Mortalidade Materna

29
Dia Internacional dos Construtores de
Paz das Nações Unidas

Temos Direito!
Cara educadora e educador, as atividades aqui propostas inspiram-se no lema 2020 - “Proteger a vida: cuidar da casa comum”, que imprime exatamente o sentido
daquilo que nos desafia e nos chama ao compromisso no atual momento.
O momento de pandemia de coronavírus que estamos atravessando pede responsabilidade coletiva. Ainda que as crianças estejam fora do grupo de risco, sabemos que elas são veículos de transmissão
e podem ser contaminadas, podendo afetar as populações mais frágeis, incluindo os próprios avós. Por isso, o fechamento das escolas tem sido uma das medidas para evitar aglomerações e barrar a
cadeia de contágios. Pensando nisso, esta edição, em especial, enfatiza a importância de conversarmos com as crianças e orientá-las acerca do que está acontecendo mundialmente, oferecendo e
construindo junto com elas um ambiente seguro. Como forma de corroborar, sugere atividades adequadas ao momento que estamos vivendo. São atividades que buscam explorar diferentes materiais
pedagógicos que têm sido disponibilizados pelos canais de comunicação, para serem realizadas em casa, com as crianças. Privilegiamos materiais pedagógicos produzidos por educadoras e educadores
com a finalidade de construirmos com as crianças um diálogo sincero e construtivo sobre humanidade. Lembrá-las que é tempo de cumprir medidas de prevenção e exercer a cultura do cuidado.
Lembramos que as atividades sugeridas podem e devem servir de fonte de inspiração para a realização de outras,
em consonância com as realidades e necessidades de diferentes contextos.

Ensino Fundamental
Anos iniciais (1º, 2º, 3ª)

Essa atividade foi inspirada na cartilha Guia Covid-19 Educação e Proteção de
Crianças e Adolescentes produzida pela equipe da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, disponível em: www.observatorioedhemfoco.com.br>materialpedagógico>
recursos didáticos>educação em/para dh e cidadania). A cartilha tem por finalidade
orientar as comunidades escolares, as famílias e os profissionais das áreas de proteção
sobre como atuar para além da ação individual, propondo a ação coletiva.
1º momento:
Fazer com a/as criança/as a leitura da cartilha disponibilizada em pdf “Corona, o
vírus“ da autora Maria Jesus Sousa, que aborda de forma lúdica a história e os cuidados
que devemos ter com o coronavírus.

Quando sentir que elas expuseram
todas as suas ideias, curiosidades e
sentimentos, reafirmar a importância dos
cuidados de higiene como uma das medidas
mais eficazes no combate ao vírus,
conforme ensina a cartilha: com água e
sabão, lavando punhos, palmas, dorsos e a
parte entre os dedos, e esfregando unhas
e pontas dos dedos na palma.

Estando as mãos ainda sujas de tinta, enfatizar a
importância de respeitarmos os procedimentos e tempo
de limpeza necessário para uma higiene eficaz.
Lembrando que uma boa limpeza leva em torno de 20
segundos.
Encerrar a atividade destacando a importância da
prevenção e do autocuidado. Enfatizar que ao cuidar de
mim, estou também cuidando do outro, da vida.

Fonte: Cartilha “Corona, o vírus” (2020).
Acessado em 26/03/2020.

A partir da história, incentivá-las a expressar suas impressões, os sentimentos
suscitados, desejos e curiosidades. Observar quais são as questões trazidas pelas
crianças.

Após a apresentação da forma correta de se lavar as
mãos, permitir que elas vivenciem essa experiência,
realizando com elas o teste da tinta guache nas mãos. A
brincadeira é feita com os olhos da criança vendados, para
que ela estime se a limpeza já foi eficaz. Quando ela achar
que acabou, deve retirar a venda e ver o resultado.

Você sabia?

Enriquecendo a Ação:
Queridas/os educadoras e educadores, disponibilizamos para vocês um material muito
bacana produzido por diferentes autores para contribuir com o fazer pedagógico
durante este período. Está tudo lá na sessão de recursos pedagógicos do Observatório
de Educação em Direitos Humanos em Foco. Visite a nossa página e faça o seu
download: www.observatorioedhemfoco.com.br
Cartilha Corona o vírus de Maria Jesus Sousa (2020). Uma adaptação da história de
“Agripino, o vírus da Gripe A” (livro digital das mesmas autoras, editado em 2009 pela
DGIDC).
Cartilha Corona Vírus pelo nosso olhar (2020), desenvolvido pela Escola Municipal
Paulo Freire (Petrópolis). Uma história contada a partir do olhar de alunos de uma classe
de educação especial.
Conto “O escudo protetor contra o coronavírus: um conto para explicar as crianças o
que está acontecendo” (2020), da autora e psicóloga Guadalupe Del Canto.
Livro “ Fausto: o dragão que queria ser dragão” (2018), do autor André Romano.
Cartilha Guia Covid-19: educação e proteção de crianças e adolescentes. Campanha
Nacional pelo Direito à Educação.
Além do material pedagógico, disponibilizamos também para o conhecimento e leitura
de vocês a DELIBERAÇÃO do Conselho Estadual de Educação N° 376, DE 23 DE
MARÇO DE 2020 que orienta as Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino
do estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento das atividades escolares não
presenciais, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto
permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades estaduais na
prevenção e combate ao Coronavírus - COVID-19. Acesse o documento em:
http://observatorioedhemfoco.com.br/observatorio/legislacao/

Durante a quarentena os sites CurtaNaEscola e
Tamandua.TV.br estão liberando o acesso gratuito
para assistir 1700 produções de animação, ficção e
documentários? Pois é! O acervo pode ser adotado
em atividades para educação infantil, fundamental,
ensino médio e para formação de professores.
Educadores/as, alunos/as e seus responsáveis
podem acessar gratuitamente os conteúdos dos
dois sites, até o próximo dia 30 de abril, basta
preencher o cadastro disponível.

Materiais impressos:
“Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença”, de Greta
Thunberg. Companhia das Letrinhas, 2020.
“Greta e os gigantes: inspirado na luta de Greta Thunberg para
salvar o planeta”, da autora Zoë Tucker. Editora Carochinha, 2020.
Webdicas:
Dia 20 de março foi o dia Internacional do Contador de Histórias,
pensando nisso selecionamos 6 perfis de contadores de história
que estão organizando lives no Instagram para entreter as crianças
durante a quarentena:
Flávia Scherner (@fafaconta); Samara Rosa (@samaracontadora);
Mariane Diaz ( @olubayoeducacao ); Kemla Baptista
(@cacandoestorias); Carol Levy (@carollevy); Cris Gouveia
(@umcantoqueconta);
Sites e editoras que disponibilizam acesso gratuito a livros infantis:

Bamboleio. Disponível em: http://site.bamboleio.com.br/
Espaço de Leitura. Disponível em:
http://espacodeleitura.labedu.org.br/
KidsBook- Itaú Criança. Disponível em:
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
Companhia das Letras. Disponível em:
http://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Ebooks-gratuitos-Leia-Em-Casa

Ensino Fundamental
Anos iniciais (4º e 5º 6ª)

Poesia para mudar o mundo
Nada melhor que a leitura para organizar sentimentos que essa situação atípica de
isolamento social pode ter despertado nas crianças e nos adolescentes. Como diz a
nossa querida escritora Conceição Evaristo: “há mundos submersos que só o silêncio da
poesia penetra“.

Cuidar do planeta é dever de todos!
A questão ambiental está em situação de emergência. O
mundo inteiro grita pela sobrevivência. A chegada de novos
vírus, mundo a fora, é um dos sintomas desse estado de
enfermidade do nosso planeta. Quanto mais cedo o tema
for abordado com as crianças, maiores as chances de
despertar a consciência pela preservação e pelo cuidado
com a vida desde as séries iniciais.
O objetivo aqui
é trabalhar com
este grupo a ideia
de que cuidar do
planeta, da vida em
todas as suas
expressões, é dever
de todos nós!

Ensino Fundamental
Anos finais (7º 8ª e 9ª)

1º momento:
Iniciar a atividade propondo uma conversa com as
crianças sobre a situação atual do planeta em que vivemos.
A ideia aqui é fazer um levantamento do conhecimento
prévio que elas têm sobre o tema e oferecer elementos,
durante o diálogo, que possibilite identificar se elas estão
entendendo o que está acontecendo no mundo, neste
momento. Relacionar o momento atual em que estamos
atravessando, como um dos sintomas do estado de saúde
em que se encontra o planeta Terra. Uma forma de fazê-las
compreender como os diferentes problemas estão
relacionados.
Como forma de enriquecer a conversa, apresentar
algumas imagens que façam referência ao tema (recortar
imagens de jornais, revistas ou usar imagens da internet).
2º momento:

Essa atividade favorece a compreensão da leitura enquanto território de
encantamento e possibilita expressarmos, através das palavras, sentimentos e
reflexões geradas pelo estado de confinamento, mudanças de rotinas, de hábitos, de
formas de se relacionar com o tempo, com a natureza, com os familiares e com os
amigos.
1º momento:
Iniciar a atividade, fazendo a leitura compartilhada do poema: “Borboletas“, escrito
pelo autor e poeta Manoel de Barros, publicado no livro Ensaios fotográfico, no ano
2000. Manoel de Barros, no poema abaixo, convida-nos a imaginar o mundo através
do "olhar" das borboletas.
Borboletas me convidaram a elas.
O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu.
Por certo eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas.
Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta seria,
com certeza, um mundo livre aos poemas.
Daquele ponto de vista:
Vi que as árvores são mais competentes em auroras
do que os homens.
Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças
do que pelos homens.
Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens.
Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas.
Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista
de uma borboleta.
Ali até o meu fascínio era azul.
Após a leitura compartilhada, promover uma breve conversa sobre o sentido
daquela poesia para si. Gostaram? Foi uma leitura de fácil compreensão? Há alguma
palavra na poesia que ainda não conhecia? (tomar nota e pesquisar posteriormente
com a criança). Que questões a leitura suscitou? Que emoções? Que aspecto chamou
mais atenção? Qual frase da poesia destacaria e por quê?
Como forma de ampliar a conversa, explicar que, nesta poesia, o autor fala da
relação do homem com a natureza e de uma sabedoria da natureza que é muito maior
do que a dos seres humanos, que se esquecem muitas vezes que são parte da natureza.

Após este primeiro momento de conversa, apresentar a
criança a seguinte questão: o que eu posso fazer para mudar
esse cenário? A ideia aqui é deixar a criança sugerir, opinar e
usar a sua criatividade livremente. Perguntar a ela como quer
fazer o registro desse compromisso e apresentar algumas
possibilidades: fazer um desenho, gravar um vídeo, compor
uma música, escrever um poema, fazer um diário, escrever
uma carta para o Planeta Terra, etc.

A partir da afirmação acima, incentivar a criança, a partir do seu olhar, responder
sobre as seguintes questões: Quais têm sido as ações dos seres humanos diante dos
desafios presentes no momento atual em que estamos vivendo? (pandemias,
isolamento social, a relação com a natureza, desigualdade social, aquecimento global,
poluição, desmatamento, etc.)? E como a natureza tem reagido a essas ações?

Como forma de enriquecer ainda mais a atividade,
sugerimos que os responsáveis entrem na brincadeira e
participem da produção junto com a criança. Este é um
momento que pode fortalecer, além do diálogo, vínculos
familiares. Questão de extrema importância para a
compreensão da dimensão do cuidado.

Tendo feito esse registro, escrever com a criança uma poesia, a partir do seu olhar,
das suas emoções e da sua percepção sobre o mundo tendo como inspiração as ideias
registradas na própria síntese. A poesia pode virar um cartão virtual, em papel, ou
ganhar qualquer outra forma de produção que possa ser compartilhada com amigos e
familiares. A produção deve ser livre e prazerosa. Como afirma, Manoel de Barros, “um
mundo livre aos poemas”.

Não esquecer de oferecer a esta produção um lugar
de destaque como forma de valorizar o
compromisso feito pela criança.

A partir desses questionamentos e de tantos outros que possam surgir durante a
conversa, elaborar com a criança uma síntese de todas as questões levantadas. O
registro pode ser feito de forma separada, em uma folha de A4.

Como forma de celebrar a vida, a poesia e a Mãe Terra, encerrar essa atividade
assistindo junto com a criança o vídeo Canção da Terra do Teatro Mágico,
disponível no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Eb-T7lz0k5M).

Fonte: Portal Raízes (disponível em: https://www.portalraizes.com/1inesqueciveis-poemas-de-manoel-de-barros/). Acessado em 26/03/2020.

2º momento:

Fonte: Domínio Público.
Acessado em 30/03/2020

Xô coronavírus!

Assumir o compromisso com o cuidar da vida e o proteger a casa
comum é também reafirmar a importância dos direitos fundamentais,
defender o direito ao Sistema Único de Saúde (SUS). Neste momento
de onda epidêmica que vivemos, o SUS tem sido essencial para o
enfrentamento e combate ao coronavírus, o único sistema no mundo
a oferecer todo tipo de tratamento a todos os cidadãos. Mesmo
sucateado, com a política de arrocho financeiro-orçamentária do
Governo Federal, a única certeza que temos no presente momento
é a urgência de valorização do Sistema Único de Saúde (SUS).
Participe você também da campanha #eudefendoosus
nas redes sociais.

