anos

Escola

E.M. Manoel Antonio Sendas
Atividade: Refletindo sobre a cidadania

Após a música foi realizada uma roda de conversa sobre as
impressões e considerações dos alunos a respeito da letra
da música.

Professora: Rosana Medeiros Magalhães
Série: 2º ano do ciclo 2
Justificativa: O homem vive em sociedade, convive com
outros homens e, portanto, é fundamental pensar em
como se dá essa troca. A prioridade da atividade
desenvolvida foi levar o aluno a pensar sobre sua conduta
e a dos outros, a partir de situações conflituosas da vida.
Objetivos:
Tornar-se um sujeito participante de processo de
construção da cidadania e do reconhecimento dos seus
direitos e deveres.

2º MOMENTO - A turma, dividida em grupos, selecionou
imagens que retratavam realidades brasileiras sob a ótica
tanto dos dominantes quanto dos dominados.
3º MOMENTO - Com base na letra da música, os alunos
refletiram e escreveram sobre o seguinte questionamento: o
que você como cidadão acha que é preciso ser feito para
rompermos com engrenagem que nos divide em dominantes
e dominados?
4º MOMENTO - Os alunos confeccionaram painéis com as
imagens e considerações sobre o tema abordado.

Sensibilizar-se por questões sociais que demandam o
exercício da cidadania, levando-se o desenvolvimento do
senso crítico e a solidariedade.
Desenvolvimento:
1º MOMENTO
Os alunos ouviram a música "Admirável gado novo" de Zé
Ramalho;

Refletindo sobre caminhos de reinvenção da escola
que de fato garanta educação de qualidade para tod@s,
Vera Maria Candau partilha desejos, anuncia escolhas,
oferece pistas, faz apostas, como presentes no trecho a
seguir, retirado de “Sonhar que é possível reinventar a
educação” (texto apresentado em Encontros Regionais de
Educadores em Direitos Humanos/2006).
Essa é nossa mensagem final. Com ela encerramos
lema/2006 “Educação de qualidade não é privilégio! É
direito de tod@s” e propomos a permanência da luta em
favor dessa reinvenção.

Direitos Humanos
na sala de aula

“Todos nós queremos uma educação de qualidade para
tod@s os nossos alunos e alunas. No entanto, é importante
que dialoguemos sobre o que significa no nosso cotidiano
uma educação de qualidade. Não queremos que a
qualidade se oriente exclusivamente para uma integração acrítica na sociedade em que vivemos. Sabemos que a
qualidade é um conceito político historicamente
construído e com muitos significados em disputa.
Defendemos o critério de qualidade como fator

6

Observação:
Espera-se, como fruto do trabalho, que o aluno perceba
situações cotidianas em que pode prestar ajuda,
compartilhando esforços com outras pessoas. Espera-se
também que possa agir criticamente na tomada de decisões
que se revertem em benefício do próximo e na garantia de
direitos das minorias.

intrinsecamente relacionado a uma democratização radical
do direito à educação e a um fortalecimento da escola
pública. Apostamos numa qualidade que seja capaz de
integrar as dimensões intelectuais, afetivas, relacionais,
ética, sócio-política, cultural e transcendente dos processos
educacionais.
Reinventar a educação, em busca da qualidade
desejada, supõe construir pontes, articular desejos, idéias,
buscas, iniciativas e projetos. Exige construir rede com
outros, tecer fios, ir progressivamente ampliando círculo
de nossos parceiros e parceiras.
O processo de reinvenção que queremos promover
quer mobilizar nossas melhores energias intelectuais e
afetivas para que a escola esteja cada vez mais
sintonizadas com os tempos que estamos vivendo e
construa coletivamente respostas à novas questões que
nos desafiam a cada dias.”
Que estejamos dispostos/as a oferecer, com a mente e
o coração, nossas melhores energias para realização
desse sonho coletivo, são os nossos votos para 2007.

Editora

Susana Sacavino
Equipe Responsável

Vera Maria Candau
Laura Cristina Campello do A. Mello
Iliana Aida Paulo
Marilena Varejão Guersola
Programa Direitos Humanos
Educação e Cidadania
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Direitos Humanos
na sala de aula
ntação
Aprese
Com esta edição do DDHH em Sala de Aula, mais uma
vez encerramos a série do ano em grande estilo:
divulgando o que anda acontecendo por aí...
Professoras e professores, alunos e alunas, revelam,
através de seu fazer, o compromisso com os direitos
humanos - entre eles o de uma educação de
qualidade para todos e todas, demonstrando que o
caminho para sociedade e o país que merecemos está
sendo trilhado. Acreditamos que a partilha que este
boletim promove fortalece a tod@s nós.
Como no ano anterior, todas as páginas que se
seguem foram liberadas para a “vez e a voz” de
nossos/as parceiros/as. Mesmo assim, o boletim está
ficando muito pequeno para abrigar tantos/as
autores/as... Fato que alimenta nossa luta, aquece
nossa esperança, e (aqui entre nós) nos enche de
orgulho. Somos muit@s. Seremos mais.
A chamada à participação no Encontro Estadual é só
um lembrete. A convocação está de antemão feita pela
nossa identidade. Somos educadores e educadoras em
direitos humanos e, como tal, desejamos estar junt@s,
também ao vivo. Com entusiasmo e alegria - marcas
definitivas de nossos encontros. Falta pouco!
Na última página, palavras de Vera Candau. Uma
mensagem-reflexão para fechar 2006 e abrir as portas para
o próximo ano. Com ela o DDHH em Sala de aula se
despede até 2007. Ano Novo que devemos, com nossa
participação e vigilância, contribuir para que seja
realmente novo. Sabemos, com toda convicção, que a
construção do país com o qual sonhamos não é tarefa de
alguns/algumas. É responsabilidade coletiva.

Datas Significativas

NOVEMBRO
16

Dia Internacional
da Tolerância

Dia Nacional da
Consciência Negra

20

20

Dia da Proclamação
dos Direitos da Criança
(ONU)

22

Dia da Liberdade

DEZEMBRO

08

Dia da Justiça

10

Dia dos Direitos
Humanos

31

Dia da Esperança

Aproveitamos para
relembrar Clarice
Lispector: “A esperança
não é para amanhã. A
esperança é este
instante”. Por isso, que
esta data se repita todos
os dias do ano.

(Professoras e professores,
suas/seus companheiros de caminhada)

A gente começa de novo. Pois, como adverte Raul Seixas,
“levante a sua mão sedenta e recomece a andar” porque
“é de batalhas que se vive a vida”. Boas e justas
batalhas!...

A equipe
Fotos lema do ano:

João Ripper
Composição Gráfica

Compañia Visual Manteca
Apoio

e
Particip

VII Encontro Estadual
de Educadores em Direitos Humanos

Data: 25 de novembro de 2006 - Local: Escola Municipal Pará, Rio de
Janeiro - Horário: de 8h às 16h - Mais informações: ligue para 2542
6244 e fale com a equipe Escola e Cidadania
Compareça e traga os trabalhos que desenvolveu sobre a temática
dos direitos humanos, em geral, e a educação de qualidade para
tod@s, em especial. Sua presença é indispensável.

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
NÃO É PRIVILÉGIO!
É DIREITO DE TOD@S.
NOVAMERICA

