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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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Com frequência, nos tempos de hoje, o extermínio completo

da natureza, tecnologia, comunidades e até de uma

civilização inteira não é justificado pela “falta de

alternativas”? (…) Adotar a diversidade como uma forma de

pensar, como um contexto de ação, permite o surgimento de

muitas opções. (Vanda Shiva)

O Brasil tem sido um dos principais atores nas discussões

internacionais sobre gestão ambiental. O fato de ter sido anfitrião da

Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento) ajudou a projetar a imagem do país no plano

internacional. Com isso, pressões e demandas por mudanças na

forma de gestão ambiental na Amazônia e em outros âmbitos e

biomas ganharam força. Movimentos, grupos e organizações da

sociedade civil, bem como povos e comunidades tradicionais

denunciam e criticam os modelos adotados pelo Estado e pelos

governos. Em comum, todos esses atores buscam a garantia da

sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida nas política

públicas ambientais. Tais mobilizações ganham adeptos tanto local

quanto globalmente.

O controle e a regulação atuais não respondem de modo

satisfatório à gestão de desastres e c

Amazônia,

seja pela extração de madeira, seja pelo agronegócio,

aumentou sensivelmente em 2020, apenas nesses dois

ilustres biomas.

atástrofes

ambientais. Os posicionamentos por parte do governo

também não correspondem às recomendações

propostas em acordos internacionais, dos quais o país é

signatário, e recomendações científicas. O atual

desmantelamento de instâncias de regulação e controle

tem ameaçado ao meio ambiente como bem comum,

dificultando o enfrentamento de situações e problemas

graves. Incêndios devoraram vastas extensões da flora e

da fauna do Pantanal e a área desmatada na



3

Repercussões relativas a tais situações ganham eco e causam

impactos, mas demoram para serem mitigados. Recentemente, um

periódico internacional publicou uma reportagem intitulada

“Velório da Amazônia: o Brasil tem o poder de salvar a maior floresta

da Terra ou de destruí-la”. O ceticismo que o título expressa funciona

como alerta e de certo modo como vaticínio.

A região amazônica é habitada por povos e populações tradicionais

que vivem na e da floresta. O “velório da Amazônia” é pela flora e

pela fauna, mas e sobretudo por seres humanos que habitam a

região. A crise ambiental ganha contornos ainda mais dramáticos

quando se consideram as mortes de indígenas e de quilombolas, em

decorrência dos desastres, conflitos e lutas por justiça ambiental.

Ainda, a falta de assistência à saúde tornou a região amazônica um

dos locais com níveis alarmantes de letalidade decorrente da

pandemia de Covid-19.

No âmbito da educação, 2020 foi um ano de

desafios sem precedentes para a imensa maioria da

população estudantil ao redor do planeta. A

pandemia chacoalhou o mundo e, no Brasil afetou

a vida de estudantes em todos os quadrantes do

país, com impacto na vida daqueles que dependem

de escolas públicas. A forma como o governo

federal, em especial, reagiu ao fenômeno ao longo

do ano contribuiu para tornar a situação ainda mais

complexa. Faltaram medidas efetivas e eficientes

por parte dos ministérios diretamente relacionados

com a mitigação e ou resolução dos problemas

decorrentes da crise sanitária.

Ao mapear a realidade da maioria dos municípios

em que o Programa de Formação de Educadores é

desenvolvido, em especial na região da Baixada

Fluminense, a escola se destacou como espaço

multiplicador de justiça social e de democracia. Em

mais de uma oportunidade, a escola foi a instituição

que funcionou como espaço protetivo de direitos,

apesar e a propósito da necessidade de ensino

remoto.



Quanto aos processos formativos planejados para serem

desenvolvidos ao longo de 2020, foi necessária uma adaptação

segundo as condições e as possibilidades dadas. O distanciamento

social como prevenção à disseminação do vírus e a alternativa do

ensino remoto demandaram uma dinâmica de trabalho baseada no

uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. O

direito à educação e o exercício da cidadania se atualizaram a partir

da identificação das problemáticas que surgiram neste contexto. As

principais questões e reivindicações foram referidas as dificuldades

que uma parcela significativa da população estudantil e dos/as

educadores/astiveram quanto ao acesso à educação, em especial

no que concerne ao uso e conexão à internet. As condições

desiguais de acesso e apropriação de benefícios de cidadania

impactou a trajetória educacional dos mesmos segmentos sociais

historicamente em desvantagem. Essa dificuldade de acesso e

conexão à tecnologias de informação e comunicação lançou luz

sobre

Esses aspectos da conjuntura indicam que o lema 2020,

“Proteger a vida - Cuidar da Casa Comum”, expressa

acuidade institucional na percepção dos temas e das

questões relacionadas aos direitos e à luta pela democracia.

Trata-se de um lema que responde a distintas demandas e,

em especial se articula com lutas e reivindicações de

direitos nos contextos em que a Novamerica atua. Ao

r fletirmos sobre a precarização dos direitos humanos e a

destruição do meio ambiente, observamos as ideias centrais

do lema desdobradas e articuladas à questões de cunho

ambiental, social e psico-emocional. As propostas e

realizações de atividades foram adaptadas às condições de

possibilidade do trabalho remoto e assim, destacamos: um

ciclo de atividades ao vivo com “rodas de conversas” e a

elaboração do conteúdo do DDHH na Sala de Aula

or ientado para o ensino remoto. A Revis ta

Novamerica/Nuevamerica, que a partir de 2020 passou a

ser publicada em formato digital, pautou um tema

significativamente afinado com essas questões na edição Nº

166, com o título “

e

a questão da permanência: o ensino mesmo em modo remoto

ficou comprometido para grande parcela de alunos e alunas de

escolas públicas.

Meio Ambiente: nossa casa comum”.
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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
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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
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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,

PROGRAMA
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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 formatos específicos e características próprias, que aglutinam

educadores/as de escolas públicas e que integram o Movimento

Sócio-Educativo “Educar em Tempos Difíceis” em Brasil. 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

Nucleação
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas
Não obstante a necessidade de adiarmos a retomada do trabalho

presencial com os sujeitos dos processos formativos para 2021, e de

acordo com o previsto no Planejamento Anual, a equipe do

Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania elaborou o

Programa do Ciclo de Oficinas 2020.

A partir do lema , as ações

e os processos de formação de educadores/as propõem a reflexão

sobre os desafios da educação diante do cenário de destruição

ambiental e de direitos sociais no mundo contemporâneo. Tendo

em vista a necessidade de reconhecer os limites do atual modelo

hegemônico de desenvolvimento, numa perspectiva da pedagogia

do cuidado, consideramos relevante discutir a proteção da vida e o

cuidado com a casa comum em suas dimensões política,

econômica, social, ambiental, interpessoal e pessoal.

Outrossim, nesta proposta, reafirmamos o nosso compromisso de

contribuir para que a cultura escolar e a cultura da escola tenham os

Direitos Humanos como referência fundamental. Nesse ciclo,

pretendemos também refletir sobre 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.

1. Aprofundar a reflexão sobre a relação entre sociedade,

natureza, sustentabilidade e cidadania(s).

1. Refletir sobre a proteção da vida e o cuidado com a casa comum

em tempos de precarização dos direitos humanos e de destruição

da natureza.

2. Apontar princípios pedagógicos que contribuam para uma

educação para a sustentabilidade da vida em suas diferentes

dimensões.

“Proteger a vida: cuidar da casa comum!”

1ª Oficina:

2ª Oficina:

“Proteger a vida e cuidar da casa comum”:

desafios da educação hoje

Educar para a cidadania planetária: novos

paradigmas na relação sociedade e natureza.
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2. Construir práticas educativas, orientadas para o exercício da

cidadania planetária que propiciem a corresponsabilidade na

construção de uma nova relação com o meio ambiente.

1. Reconhecer o papel da escola no desenvolvimento de atitudes

de cuidado e de não violência nas dimensões pessoal e

interpessoal.

2. Identificar atitudes e características de relações interpessoais

construtoras de um ambiente escolar não violento e responsável

pela proteção da vida.

3. Elaborar práticas educativas que contribuam para o cuidado de

si e do outro no ambiente escolar.

1. Refletir sobre a importância e o papel das políticas do cuidado

no âmbito local e comunitário.

2. Identificar práticas educativas que valorizem experiências

comunitárias orientadas a sustentabilidade da vida e estimulem a

participação cidadã.

3ª Oficina:

4ª Oficina:

Educar para o cuidado de si e do outro

Cuidar da casa comum é cuidar

da nossa comunidade!
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Rodas de Conversa
Em 2020 foi planejado um ciclo de rodas de conversa orientado aos

educadores/as em e para os direitos humanos. Esse ciclo de reflexão

e debate intitulado “Cuidando de si e do outro em tempos de

isolamento social” realizado ao longo dos dois semestres letivos,

tendo por público preferencial os profissionais das redes públicas de

educação dos municípios em que o Programa de Formação de

Educadores/as é realizado. As rodas de conversa foram realizadas

em parceria com o Movimento Sócio-Educativo “Educar em

Tempos Difíceis”, divulgadas em redes sociais e transmitidas ao vivo

pelos canais da Novamerica – pelo Facebook e pelo YouTube.

Foram momentos significativos para a reflexão e o debate sobre

questões e temas relacionados com a prática docente, com a o

contexto marcado pela crise sanitária que levou a obrigatoriedade

do ensino remoto nas redes públicas de ensino do Rio de Janeiro,

assim como das demais unidades da federação. Ao longo de cinco

meses foram realizadas 8 sessões e teve 810 participações e 12.250

visualizações até o final do mês de novembro.

Os temas foram definidos pela equipe técnica do Programa Direitos

Humanos, Educação e Cidadania, buscando abarcar também

sugestões levantadas junto a representantes de núcleos, por meio de

um formulário online. A realização do ciclo contou com a presença

de especialistas nos temas, em cada roda de conversa. Esta

colaboração representou uma contribuição significativa ao trabalho

e à imagem pública da Novamerica. A maioria dos/as convidados

atuam como pesquisadores(as) e professores (as) de renomadas

universidades públicas - e uma privada-, de São Paulo, Minas Gerais,

Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Observamos uma oscilação no nível da participação, em termos

numéricos, ao longo da edição das oito rodas de conversa. Contudo,

a interatividade e o entusiasmo manifestados pelos participantes

foram marcantes. Em cada roda de conversa, como pode ser

percebido a seguir, os comentários e as perguntas mostravam a

receptividade e o alinhamento entre convidados(as) e participantes.

foi o tema da primeira roda

de conversa. Convidados Cristiane Maria Antunes, da equipe de

orientação educacional da SEMED de Mesquita e; Hamilton Lopes

Escolas em tempos de pandemia
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de Lima, secretário de Educação de Mangaratiba/RJ para a conversa.

Foram relatos sobre o que as secretarias estavam realizando em

auxílio às famílias, em termos dos cuidados essenciais naquele

contexto e da assistência prestada, através da distribuição de kits de

higienização e de alimentos correspondente à merenda escolar e; os

encaminhamentos quanto a demanda por atendimento

psicossocial. A atividade alcançou 100 participantes ao vivo, 2600

pessoas alcançadas no Facebook e 2600 visualizações.

Comentário:

foi o tema da segunda roda de conversa. Foram convidado(as):

Daise dos Santos Pereira, docente e representante da Coordenação

de Promoção da Igualdade Étnico-racial e Diversidade da SMECC de

Magé/RJ; Wagner Neves de Mattos, pedagogo e orientador

educacional da rede municipal de Duque de Caxias, membro do Ekó

- Coletivo de Educadorxs Negrxs e Indígenxs neste município e;

Caroline da Matta, professora e integrante do NEABI do Colégio

Pedro II. A partir das experiências específicas de cada um(a), foram

apontados desafios, como o de lidar com resistências às proposições

das Leis 10639 e 11645. Também, foi mencionado o sucesso de uma

proposta coletiva de construção de currículo, focalizando a história

e a cultura afro-brasileira e indígena, a importância da seleção de

conteúdos direcionados a educação para as relações étnico-raciais e

o enfrentamento ao racismo. A atividade alcançou 90 participantes,

1950 pessoas alcançadas e 1000 visualizações.

Escolas e os desafios da educação anti-racista no contexto

atual

- Quero dizer que o fato de vocês estarem se

colocando, com as posturas que apresentam, já é um ponto de

força e que faz com que quem está na ponta se sinta menos só. E

o trabalho de rede, é o que nos ajuda a suportar esse momento.

Sejam nossas redes afetivas, sejam as redes de serviços. Que

nossas redes sejam quentes, aquecidas! Que esses momentos de

aquecimento se multipliquem! (Patrícia)
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Comentário:

foi o tema da terceira

roda de conversa. As convidadas foram: Débora Carlos, da

Superintendência de Ensino da SEMED de Nilópolis; Katia Medeiros,

do Colégio Teresiano CAP-PUC e psicologia da SEEDUC RJ e;

Cláudia Fernandes, professora da graduação e da pós graduação da

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foi destacado o

significado da avaliação no período de ensino remoto, ou seja, a

perspectiva assumida, bem como as estratégias acionadas na

realização do trabalho educativo em modo remoto. Esta roda teve a

maior participação ao vivo, na comparação com as antecedentes e

posteriores. A atividade alcançou 200 participantes ao vivo, 8050

pessoas alcançadas no facebook e 4000 visualizações.

Comentário:

Avaliação em tempo de ensino remoto

- Parabéns pela live. É um caminho para mudar

práticas racistas e construirmos uma escola mais democrática.

Refletir sobre o privilégio da branquitude pode ser também um

caminho para refletir sobre o preconceito na escola.

(Mariângela)

- Acho que chegou o momento das famílias

refletirem a importância da escola, do professor. Só sentindo as

dificuldades do ensino remoto, que as famílias conseguirão

compreender qual o papel da família e da escola.(Katie)
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Memória, patrimônio e educação decolonial

Aulas presenciais: é o momento de voltar?

foi o tema da

quarta roda de conversa. Foram convidado(as): Luciane Barbosa,

mestre em Patrimônio, Cultura e Sociedade e secretária do Comitê

Científico Nacional do Patrimônio Cultural e Imaterial do Icomos-

Brasil; Elison Antonio Paim, professor da Universidade Federal de

Santa Catarina, vice Líder do Grupo de Pesquisa Patrimônio,

Memória e Educação e; Helena Maria Marques Araújo, professora

associada do Colégio de Aplicação e do Departamento de História e

do Mestrado Profissional de Ensino de História da Universidade

Estadual do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Estudos sobre

Cotidiano Educação e Culturas/PUC-Rio. Ressaltou-se a

aproximação entre educação decolonial e experiências cotidianas

dos profissionais da educação, e a discussão acerca dos sentidos e

s i gn i f i c ados da des t r u i ç ão e re t i r ada de a l gun s

monumentos/estátuas dos espaços públicos. Também foi abordada

a relação desta questão com o ensino de história na perspectiva da

educação decolonial e com relação à Base Nacional Comum

Curricular. A atividade alcançou 70 participantes ao vivo, 2285

pessoas alcançadas no Facebook e 1000 visualizações.

Comentário:

Este foi o tema da

quinta roda de conversa. As convidadas desta roda foram: Márcia

Pinto Barros de Oliveira, mestre em doenças infecciosas,

infectologista com vasta experiência em controle das infecções;

- Excelente! A importância da memória para

construção de identidades e a negação da memória como

situação de injustiça! Parabéns! (Ana Patrícia)
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Maria Teresa Avance, mestre em Educação e Políticas Públicas,

membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e; Geisa

de Oliveira Loureiro, especialista em psicologia Jurídica e psicóloga

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaí. As

reflexões e discussões apontaram aos desafios para a reabertura das

escolas, no segundo semestre letivo. Foi lembrada a necessidade de

protocolos e condições de possibilidade efetivas, a serem garantidas

pelo setor público, para a eventualidade de retorno às aulas

presenciais. A atividade alcançou 70 participantes ao vivo, 1690

pessoas alcançadas no Facebook e cerca de 1000 visualizações.

Comentário:

foi o tema da sexta

roda de conversa. As convidadas foram: Luciana Alves, doutoranda

em educação na UNICAMP, gestora de projetos educacionais no

CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e

Desigualdades), diretora da Escola de Educação Básica da

Universidade Federal de São Paulo e; Daniela Frida Drelich, doutora

em Educação e professora adjunta da Faculdade de Educação UERJ.

As convidadas apresentaram e discutiram sobre o conceito de

branquitude, assinalando sua força explicativa no contexto da

sociedade brasileira. Contextualizaram o significado deste debate

no processo de formação social do Brasil; destacando a importância

da desnaturalização do privilégio do segmento branco e dos

Branquitude e formação de educadores

- O meu medo é a aglomeração. Com as escolas

abertas, muito mais pessoas irão para as ruas. As salas de aulas

são pequenas. Trabalho na educação infantil (creche). São

muito pequeninos (Jaldea)
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engajamentos na luta antirracista, em especial no âmbito da

educação. A atividade alcançou 90 participantes ao vivo, 1314

pessoas alcançadas no Facebook e teve 865 visualizações nos dois

canais.

foio

tema da sétima roda de conversa. Foram convidado(as) Gisele

Chagas, mestre em Educação, orientadora educacional da secretaria

Municipal de Educação de São João de Meriti; Renato Pontes,

professor do Departamento de Educação da PUC-Rio e da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e; Vera Maria Candau,

doutora em Educação, professora da PUC-Rio e membro da equipe

da Novamerica. A conversa se deu a partir da prática do/as

convidado/as, em suas experiências e a contribuição da educação

em direitos humanos no enfrentamento dos desafios neste tempo de

pandemia. A atividade alcançou 124 participantes ao vivo, 1688

pessoas alcançadas no Facebook e teve mais de 1220 visualizações

nos dois canais.

Comentário:

Educação em Direitos Humanos em Tempo de Pandemia

- Certamente, a Educação não deixará de realizar o

que ora nos vemos "forçados" a fazer, via tecnologias.

Haveremos de continuar a nos adaptar e reinventar o fazer

pedagógico e lutar pela acessibilidade. (Lenilce)
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Professor(a): reinventando o cotidiano foi o tema da oitava

roda de conversa. As convidadas foram: Keite Silva de Melo, doutora

em Educação, professora do Instituto Superior de Educação do Rio

de Janeiro, coordenadoria do Centro de Pesquisa e Formação Paulo

Freire/ SME de Duque de Caxias; Silvana Mesquita, doutora em

Educação e professora no Departamento de Educação, PUC- Rio e;

Giseli Barreto da Cruz, doutora em Educação, professora do

Departamento de Educação da UFRJ. O mote da conversa, a

reinvenção do cotidiano foi abordada a partir do contexto de

enfrentamento dos desafios decorrentes do ensino remoto. Foi

lembrado na conversa que a necessidade de reinventar o cotidiano

neste momento de crise sanitária não representa ou deve indicar que

anteriormente não existisse reinvenções.

Comentário:

A atividade alcançou 62

participantes ao vivo, 746 pessoas alcançadas no Facebook e teve

cerca de 560 visualizações nos dois canais. - Perfeita

colocação. Não estamos em uma normalidade. Atualmente não

podemos afirmar categoricamente o que está certo ou errado nas

ações das escolas. Errado sim é não agir perante o que estamos

vivendo. Agir e tentar atingir pedagogicamente os nossos alunos. Não

existe certo ou errado e sim o que está sendo possível fazer.(Marcio)
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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 Movimento Socioeducativo

Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), o Observatório de

Educação em Direitos Humanos em Focos se configura como

importante espaço para veicular informações referidas ao tema,

oferecer subsídio para o aprofundamento e a discussão sobre

perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas no âmbito da

Educação em Direitos Humanos. As atualizações da plataforma são

realizadas quinzenalmente, oferecendo sobretudo aos

educadores/as que participam dos processos de formação

realizados pela Novamerica, integrantes do MSE-Brasil, e ao público

interessado pelo tema dos direitos humanos, uma seleção de

materiais ali disponibilizadas. A cada atualização, as pessoas inscritas

na mala de envio são informadas sobre textos, artigos e/ou notícias

relativas à temáticas que lhes são afins, de interesse sobretudo dos

educadores/as sensíveis à educação em direitos humanos. O

Observatório está disponível em: http://www.observatorio

edhemfoco.com.br

Projeto Amanhecer
O Projeto Amanhecer sofreu os efeitos da pandemia e a paralização

do ensino presencial fez que não fosse possível desenvolver o

voluntariado e a articulação entre alunos de uma escola particular e

duas escolas municipais, localizadas no bairro da Gávea no Rio de

Janeiro.
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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 o

envio direto para 800 educadores/as. O boletim foi publicado

apenas em formato digital e está disponível na internet.

“DDHH na Sala de Aula”

4 edições do , com distribuição a ser feita como

complemento ao “DDHH na sala de Aula”.

“Jornal Mural”
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Neste ano, a equipe participou da elaboração do livro

que foi publicado em formato digital e impresso.

Também, o livro

teve participação de integrantes da equipe, tendo

ambos os livro lançamento no XX Endipe, com transmissão ao vivo

pelo canal do encontro no Youtube.

Educação em

Direitos Humanos e Interculturalidade – oficinas pedagógicas para

professores(as),

Pedagogias Decoloniais e Interculturalidades:

insurgências

Também foi publicado o

livro

em

formato digital.

Democracia, Educación

y Derechos Humanos en

tiempos de pandemia,

Além das publicações relacionadas acima, foram elaborados

materiais de diversos tipos para a divulgação de atividades e

promocional – cartazes, adesivos, cartões, calendário, marcador de

livro etc. – sobre o lema do ano: “Proteger a Vida: Cuidar da Casa

Comum”.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania

participou em diferentes eventos online ao longo do ano.

Especialmente devido ao distanciamento social, em 2020, essas

participações formaram parte da formação continuada da equipe,

tendo sido também importantes oportunidades de divulgação do

trabalho desenvolvido pela Novamerica.

Os principais destaques deste ano foram:participação e

apresentação de trabalhos de integrantes da equipe no XX Encontro

Nacional de Didática e Prática de Ensino “Fazeres-Saberes

Pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas, em formato virtual,

organizado no Rio de Janeiro; participação no Seminário

Continental digital sobre “Democracias, Tecnologías, Educaciones:

Desafíos en tiempos de pandemia”, organizado pelo Movimiento

Socioeducativo Educar en Tiempos Dificiles; no Seminário sobre

“Democracia y Educación: processo inconcluso en Latinoamérica”,

na República Dominicana; no Encontro Nacional de Educação em

Direitos Humanos: uma rede em construção, organizado pela Rede

Brasileira de Educação em Direitos Humanos.

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 Alemania.
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O em seus

ano uma

através de participação

em educativos,

Centro Novamerica de Educação Popular 28 anos de

atividades e seu primeiro vivendo pandemia, permanece

reinventando e conquistando a credibilidade e atuação no

município de Sapucaia-R.J. e municípios vizinhos, desenvolvendo o

através da promoção de atividades

de caráter sócio educativa, atingindo pessoas de diferentes faixas

etárias, através do contato virtual com professores/as e Secretarias

de Educação de Sapucaia e Três Rios, crianças de diferentes escolas

e com professoras das escolas parceiras nas Bibliotecas Ambulantes.

Promover processos que levem a uma cidadania crítica,

participativa, solidária e perseverante mesmo que virtualmente

através das divulgações do DDHH na Sala de Aula e das

promovidas pela Novamerica;

Incentivar a participação ativa e cidadã de mulheres através de

mensagens via WhatsApp e solidarizar nesses tempos difíceis;

Enviar mensagens de otimismo e solidariedade às professoras

das Bibliotecas Ambulantes.

Nesse tempo de pandemia focamos no trabalho remoto,

priorizando a formação pessoal e da equipe,

lives, seminários, programas encontros virtuaiscom

as crianças, professoras e mulheres das nossas atividades e leituras

com objetivos de aprofundar conhecimentos e adquirir novos.

Programa de Educação Popular

Objetivos Gerais do Programa:

lives

PROGRAMA
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Participação da equipe em Lives:

A Roda de Conversa Cuidando de si e do outro em tempo de

distanciamento social com o tema: “

” MSE e NOVAMERICA;

Roda de Conversa Cuidando de si e do outro em tempo de

distanciamento social com o tema:

MSE e NOVAMERICA;

Escutas de narrativas de professores da educação básica sobre o

trabalho em tempos de pandemia;

Roda de Conversa “Cuidando de si e do outro em tempos de

distanciamento social”. Tema:

; MSE e NOVAMERICA;

Roda de Conversa “Cuidando de si e do outro em tempos de

distanciamento social”. Tema:

MSE e NOVAMERICA;

Práticas Pedagógicas Insurgentes: XX Endipe Rio 2020;

Roda de Conversa “Cuidando de si e do outro em tempos de

distanciamento social”. Tema:

MSE e NOVAMERICA;

Roda de Conversa “Cuidando de si e do outro em tempos de

distanciamento social”. Tema:

MSE e Novamerica;

Formação Docente Tema:

Secretaria Municipal de

Educação de Sapucaia RJ;

Formação Docente Tema:

Secretaria Municipal de Educação de

Sapucaia RJ;

Rede Brasileira de Educação em Direitos

Humanos –ReBEDH;

MSE e Novamerica;

Escolas em tempos de

pandemia

Escolas e os desafios da

educação antirracista no contexto atual;

Memória, patrimônio e educação

decolonial

Avaliação em tempo de ensino

remoto;

Aulas presenciais: é o momento de

voltar?;

Cuidar da Vida e da Casa Comum;

Família XEscola: estratégias para

vencer desafios do ensino remoto -

Ensino aprendizagem na pandemia:

como fica a avaliação? -

Encontro Nacional de Educação em Direitos Humanos: uma

rede em construção;

Roda de Conversa Educação em Direitos Humanos em Tempo

de pandemia;
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Tarde Poética em homenagem a Paulo Freire;

Seminário Continental Virtual da Proposta Socioeducativa

Democracias

Educações Desafios em tempos de pandemia

Roda de Conversa: Professor (a): reinventando o cotidiano;

;

Roda de Conversa: Trabalho: Que futuro? ;

Nietzsche e a pandemia: um olhar sobre os dias de atuais

Canal da Escola

Municipal Bairro Califórnia;

“Educar em Tempos Difíceis” , Tecnologias,

: ;

MSE

e Novamerica

MSE e Novamerica

; CNEC

CIDADANIA 2020(Colégio Governador Roberto Silveira).

O se constitui de dois

subprogramas: e

. Em

Programa de Educação Popular

Biblioteca Popular ireitos Humanos, Educação e

Cidadania

D

2020, ambos tiveram como eixo condutor o lema da

Novamerica “Proteger a vida: Cuidar da casa comum!”, que

propiciou atividades específicas, de formação da equipe com ,

estudos , seminários e contatos virtuais com o Grupo de Mulheres e

responsáveis pelas crianças das atividades do Centro Novamerica.

lives
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Biblioteca Popular
Este ano o subprograma desenvolveu atividades de educação não

formal, com os seguintes :

Desenvolver processos para despertar a familiaridade com

livros pedindo crianças que enviem fotos de suas leituras e

atividades;

Enviar via redes sociais o boletim “DDHH na sala de aula” que,

direta ou indiretamente, levem à reflexão sobre os Direitos

Humanos, os Direitos da Criança e do Adolescente, o Meio

Ambiente e outros temas cruciais para o momento atual;

Divulgar as Rodas de Conversas da Novamerica;

Enviar para o grupo de Mulheres mensagens de força e

esperança neste momento de isolamento social pela

pandemia.

Foram utilizadas diversas estratégias, conforme a clientela e o

objetivo em vista:

objetivos específicos

Estratégias utilizadas:

às

Comunicação via redes sociais para o público alvo;

Registro dos livros doados ao Centro Novamerica;

Intercâmbio virtual entre as professoras e os responsáveis

pelas crianças;

Entrega de material via WhatsApp para professoras/es;

Sugestões de livros via WhatsApp;

Mensagens via WhatsApp para o grupo de mulheres

incentivando-as na caminhada.
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Crianças de Sapucaia em atividades remotas:

Mulheres em suas atividades remotas:
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Atividades Realizadas:

Biblioteca Popular

Bibliotecas Ambulantes

Bibliotecas Ambulantes

A Biblioteca no Centro Novamerica

desenvolveu para crianças e adultos: cadastros de sócios,

empréstimos de livros e espaços para leitura e trabalhos escolares

somente nos meses de fevereiro e março, antes da pandemia.

Foram realizadas no mês de março

em três comunidades rurais nas seguintes escolas: E. E

Municipalizada Pião; Escola Municipal Boa Sorte e Escola Municipal

Nossa Senhora Aparecida (Mangueirinha), com empréstimos de

livros para as crianças e professoras, contação de histórias e oficina

de criação promovendo a valorização cultural e autoestima.

As atenderam, 91 crianças que estavam

presente no mês de março e participaram de 05 sessões, num total

de10horas de atividades. A Biblioteca do Centro Novamerica

atendeu em março 40 crianças que participaram de 02sessões, num

total de 04 horas de atividades.

Mangueirinha
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Pião

Boa Sorte
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Sapucaia

Consultas e empréstimos – atividades que funcionaram em

fevereiro e março e cessou devido a pandemia. Em 2020 foram

atendidas 152 pessoas e emprestados 161 livros. Mesmo em tempos

de pandemia o Centro Novamerica recebeu 87 livros, para o

enriquecimento do acervo da Biblioteca.
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Eventos externos

Colégio Cenecista Governador Roberto Silveira

Parcerias com as escolas Municipais

Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia

: realizados com os colégios e Secretarias:

Escola Municipal Boa

Sorte, Escola Estadual Municipalizada Pião, Nossa Senhora

Aparecida (Mangueirinha), com mensagens virtuais e entrega de

roupas da Campanha do agasalho para as crianças através das

professoras;

Participação

como membro do Conselho Municipal de Educação;Participação na

Rádio Nova Onda falando sobre o Dia Internacional dos Direitos

Humanos a convite da Coordenadora do Conselho de Educação,

Eliana Medeiros e com uma linda homenagem feita pela Secretária

Municipal de Educação Márcia Felipe a saudosa educadora Zélia

Domingues Mediano, uma grande e incansável defensora dos

Direitos Humanos.

. Campanha

do agasalho e participação em live;

:

:
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Secretaria Municipal de Educação de Três Rios

Rádio Nova Onda FM 87.7Mhz

– Enviando o

boletim DDHH na sala de aula e divulgando as lives promovidas pela

Novamerica;

Participação como membro do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA);

: Participação no Conselho

Comunitário da ASSAPRAD- para acompanhar a programação da

emissora e também o Programa A Hora da Educação todas as

quartas-feiras, promovido pela Secretaria de Municipal Educação.
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Formação Continuada
de Professoras/es

Este subprograma propicia formação continuada a professoras/es e

alunos do Curso de Formação de Professores através de Ciclo 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, do respeito a diversidade plural e da

aceitação das diferenças entre pessoas e grupos diversos.

Com a chegada da pandemia esse ano não realizamos esse

programa.

O Centro Novamerica de Educação Popular mesmo em tempos de

pandemia continua sendo respeitado, solicitado e valorizado pela

qualidade de seu trabalho, pelas contribuições que respondem às

necessidades das/os professoras/es, estudantes, agentes sociais,

Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Ação Social e Rádio

Nova Onda e atualmente conta com 2.719 sócios na Biblioteca,

entre eles pessoas de todas as faixas etárias.

objetivos específicos
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O Programa seguiu 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. Em 2020, o programa apoio e divulgou

as Rodas de Conversa ao vivo do ciclo de reflexão e debate

intitulado “Cuidando de si e do outro em tempos de isolamento

social”, já referidas no Programa de Direitos Humanos, Educação e

Cidadania.

A Revista Novamerica Nuevamerica, a partir de 2020, passou a ser

editada e distribuída exclusivamente na sua versão digital. Além

desta sintonia com a conjuntura que se estabeleceria a partir da

efetivação desta mudança, os temas pautados ao longo do ano

mostram a sintonia da revista com questões e desafios decorrentes

das transformações estruturais recentes. Uma estratégia de

divulgação usada em 2020 foi a realização de rodas de conversas

para o lançamento de duas edições da revista tendo a participação

de articulistas do Brasil que contribuíram com artigos nesses

números. Além disto, ao longo do ciclo “Cuidando de si e do outro

em tempos de isolamento social” foram sorteadas assinaturas ao

público participante das rodas de conversas, também como outra

estratégia de divulgação.

PROGRAMA
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Proteger a Vida: Cuidar da Casa Comum foi o título da roda de

conversa para o lançamento da revista com o mesmo nome. As

convidadas, que publicaram na edição nº 166 da Revista

Novamerica/Nuevamerica, foram: Andréa Zhouri, professora do

departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade

Federal de Minas Gerais, membro do Comitê Povos Tradicionais,

Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de

Antropologia; Carlos Nobre, climatologista, pesquisador do Instituto

de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e; Jacqueline

Girão, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal

Fluminense, coordenadora do grupo de extensão e pesquisa

Educação Ambiental com Professores da Escola Básica. Esta foi uma

oportunidade de refletir sobre as temáticas relativas ao Lema 2020.

A conversa pautou o reconhecimento da crise do

Comentário:

modelo

civilizacional que estamos vivendo e a falta de iniciativas concretas

dos governos para o enfrentamento dos efeitos deletérios da crise

ambiental, que já alcançou um ponto sem retorno em seus efeitos

sobre o clima. A atividade alcançou 50 participantes ao vivo, 1307

pessoas alcançadas no Facebook e teve cerca de 730 visualizações.

- Na semana em que nos despedimos de D. Pedro

Casaldáliga, essa roda reafirma a necessidade de continuar a sua

luta e compromisso pela defesa da vida, da natureza e da justiça

social numa perspectiva crítica. (Silvia)
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Trabalho: Que futuro? Foi o tema da outra roda de conversa.

As convidadas, que tiveram textos publicados na Revista

Novamerica, edição nº 167, foram: Carlúcia Maria Silva, professora

da Universidade do Estado de Minas Gerais, membro da Rede de

Assessores do Centro Nacional Fé e Política "Dom Helder Câmara”

(CNBB); Dora Kaufman, professora do Programa Tecnologias da

Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e

Tecnologia da PUC-SP, Colunista da Época Negócios e; Maria Inês

Carsalade Martins, doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do

Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz.

A conversa se deu em torno das questões e problemas das pesquisas

e reflexões apresentados nos seus textos. As três falas convergiram

em torno de duas grandes questões: a precarização das condições

de trabalho e a importância da educação como um dos

condicionantes para mudanças, no longo prazo, da crise da

empregabilidade. A atividade alcançou 39 participantes ao vivo, 544

pessoas alcançadas no Facebook e teve 315 visualizações nos dois

canais.

Pergunta: - Podemos dizer que a política atual é eugenista?

Porque, eu particularmente, percebo isso. Quem é mais

prejudicado com as ações do governo atual? (Ana Patrícia

Grossi)
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Também foram editados outros dois números além dos dois já

referidos:

Podemos seguir afirmando que mais uma vez todos os números da

revista foram bastante valorizados pelos/as leitores/as em razão da

atualidade e da qualidade da temática abordada, com conteúdos

consistentes. mostram as

conexões e as problemáticas comuns ao nosso continente. O

destaque especial o

Os temas e as questões abordados

nº 166,

para

estimular a reflexão e provocar o debate em torno de questões e

problemas complexos, especialmente neste tempo de pandemia. O

tema oferece importantes contribuições às pautas das lutas de

movimentos sociais de diferentes bandeiras, pois diz respeito a

garantia de sustentabilidade da vida em nossa casa comum.

intitulado “Meio Ambiente: nossa casa

comum”. Essa edição trouxe significativas contribuições

n º 1 6 5 : E d u c a ç ã o –

contribuição à reflexão e ao

debate sobre as diversas

questões políticas, econômicas,

sociais, culturais no cenário

educacional na América-latina e

no Caribe. Além de por em

evidência alguns desafios que

demandam respostas “fortes”,

no que se refere à educação.

nº 168: Fotografia e

I d e n t i d a d e L a t i n o -

americana e caribenha –

para apresentar e valorizar a

produção fotográfica de

nosso cont inente em

diálogo com a construção

de nossas identidades.
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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.

Em 2020, em virtude da instauração do regime de distanciamento

social desde o início do ano letivo devido à pandemia, as parcerias e

relações institucionais foram exclusivamente de forma digital.

Neste sentido a Novamerica manteve as seguintes parcerias:

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 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

Associação Ação da Cidadania/RJ

Quanto à participação em redes, no âmbito nacional, a Novamerica

manteve a parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à

Educação, acompanhando e participando de atividades conjuntas.

Também, o Centro Novamerica de Educação Popular seguiu

acompanhando as questões relativas aos conselhos nos quais tem

participado na cidade: o Conselho Municipal de Educação, pela

Secretaria Municipal de Educação, o Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente (CMDCA), pela secretaria de Ação Social

e o Conselho Comunitário da ASSAPRAD para acompanhar a

programação da emissora.

Retomamos a participação institucional na Rede Brasileira de

Educação em Direitos Humanos (ReBEDH), que foi relançada e

reativada no final do ano 2020.

No nível da América Latina, a Novamerica deu continuidade ao

processo de articulação e mobilização do Movimento Sócio-

Educativo – – tanto em âmbito nacional,

quanto do continente.

Novamerica participa desde 2019 no Projeto de Formação de

Jovens para a Participação e os Valores Democráticos, desenvolvido

entre quatorze instituições de doze países da América e Europa com

a colaboração da Universidade de Lanús (Argentina), a Universidade

de Deusto (Espanha) e a Universidade de Groningen (Holanda), com

financiamento da União Européia.

“Educar em tempos difíceis”



40

A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de

fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2020, 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.

Origem dos Recursos

07% Agências de Cooperação Internacional

56% Agências e entidades brasileiras

37% Venda de produtos e serviços
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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)

(in memoriam)

(Peru)

(Colômbia)

Daniela Valentim

Comitê Geral

Assessores
Internacionais

Colaboradores

No ano de 2020, a equipe da Novamerica contou com a

colaboração de vinte e quatro pessoas, das quais oito trabalharam

como voluntárias e dezesseis com diferentes dedicações de tempo e

regime de trabalho.
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Composição Gráfica:
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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

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


