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“4º. Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos: 

Relatos de Experiência” 
  
    

O Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos foi criado em 2013, 

visando incentivar, promover, valorizar e dar visibilidade aos projetos de educação em 

direitos humanos da Rede Municipal de Ensino. O projeto foi acolhido e trabalhado de 

forma intersecretarial, e vem sendo muito bem apropriado como instrumento de 

realização da educação para a cidadania e de promoção dos direitos humanos na 

educação. Em seu histórico, o 1º. Prêmio de EDH ocorreu em 2013, e, em sua edição 

inicial, teve em torno de 50 projetos inscritos, mas não recebeu iniciativas de estudantes. 

Após aprimoramentos do edital e do esforço de comunicação, o 2º. Prêmio de EDH, 

ocorrido em 2014, teve cerca de 100 projetos inscritos, contemplando 4 Categorias, e 

recebendo iniciativas de estudantes e grêmios estudantis. Já com seu edital mais 

conhecido, em 2015, o 3º. Prêmio de EDH recebeu um número muito representativo de 

projetos, com 171 inscrições, 12 premiados e 4 menções honrosas, tendo se tornado uma 

referência na cultura da Rede Municipal de Ensino, no que tange à busca de qualidade 

social da educação municipal. Em 2016, o 4º. Prêmio de EDH recebeu 80 projetos 

inscritos, sendo 72 inscrições válidas, contemplando todas as Categorias. 

Com isso, ao longo destes quatro anos de execução do projeto, se percebe que o 

Prêmio veio multiplicando o número de projetos, e vem aumentando o interesse e a 

disponibilidade em sua adesão por parte das Unidades Educacionais da Rede Municipal. 

No início do projeto, é curioso notar, era necessário explicar o que eram os “direitos 

humanos”, e verificar que os “direitos humanos” já eram praticados nas escolas de 

diversas formas, inclusive pelo próprio exercício do direito à educação. Já em seu 

terceiro ano, os projetos brotaram por iniciativa e originalidade das Unidades da Rede, e 

se revelam cada vez mais instigantes. Nesse meio tempo, o Portal de EDH 

(http://portaledh.educapx.com) se tornou a sua legítima ferramenta de divulgação e 

inscrições. 



No ano de 2016, o mais relevante a se destacar é que todas as 13 DREs tiveram 

projetos inscritos no 4º. Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos, o que 

indica um diálogo profícuo dos territórios da Cidade com os temas de Direitos 

Humanos. Neste ano se realçam projetos corajosos sobre diversidade e inclusão, que 

tratam de temas ainda não muito abordados na escola, como a homofobia e a violência 

contra a mulher. Nos projetos premiados é também enfatizado o esforço da rede de 

construir escolas mais democráticas, com participação das e dos estudantes.  Além 

disso, o desenvolvimento sustentável e projetos contra a violência aparecem novamente 

como uma preocupação tanto das e dos professores e gestores quanto das e dos 

estudantes. 

Os projetos premiados, desta edição, são agora alvo desta publicação, cuja 

função primordial é a de veicular, num formato único, o conjunto dos projetos, para que 

eles possam se tornar experiências-referência, colaborando com a replicabilidade da 

EDH, e possibilitando o desenvolvimento de iniciativas parceiras, no universo de uma 

Rede que reúne territórios tão diversos e movimenta em torno de 80.000 profissionais 

da educação. Os projetos premiados desta edição indicam os cuidados de educadores, 

unidades, estudantes e grêmios com temas de direitos humanos, gênero, cidadania, 

justiça restaurativa, autonomia indígena, violência, respeito, currículo, declaração 

universal, ditadura civil-militar, preconceito, sustentabilidade, mobilidade urbana, 

grêmio, comunicação, entre outros. Vê-se, com isso, que o leque de iniciativas e de 

propostas inovadoras de abordagens dos direitos humanos vem renovando a forma de se 

lidar com os seus desafios na prática do cotidiano escolar. 

O dedicado trabalho e o olhar qualificado da Comissão Julgadora (Flávia 

Schilling; José Sergio Carvalho Fonseca; Marco Antonio Barbosa; Margarida Genevois; 

Maria Victoria Benevides; Maurício Piragino; Moacir Gadotti; Vera Masagão) 

permitiram um bem sucedido processo de seleção e aplicação dos critérios, deixando-se 

entender o quanto o projeto é querido e apreciado por aqueles que realizam, idealizam e 

apóiam a Educação em Direitos Humanos, seja na teoria, seja na prática. Mesmo em 

tempos em que manifestações de ódio, intolerâncias, violências se manifestam e brotam 

na superfície do convívio social, ainda maior preparo das Unidades Educacionais é 

necessário para que a afirmação dos direitos e da dignidade humana estejam protegidos. 

Com isso, se considera que o projeto da Premiação se consolidou como uma 

Política Pública Municipal de Educação em Direitos Humanos, e que é agora, uma 

atividade permanente, voltada para a promoção daquilo que as Diretrizes do Plano 

Municipal de Educação - PME entendem ser um objetivo coletivo permanente da 
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Educação Municipal na Cidade de São Paulo: a “Promoção da Educação em 

Direitos Humanos”. Esse trabalho é contínuo, é sistemático e deve se prolongar nas 

Unidades Educacionais no quotidiano do convívio, e na construção comum de uma 

cultura de direitos humanos, no caminho para a construção de uma sociedade justa, 

livre, diversa, igualitária e solidária. 

  

São Paulo, 17 de junho de 2016. 

  

Eduardo Bittar 

Coordenação de Educação em Direitos Humanos 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
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 1° Lugar: UNIDADES EDUCACIONAIS

Projeto: Revitaliza Campo Limpo: Mais Cultura, Esporte 
e Educação.

Escola: EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de 
Oliveira.

DRE: Campo Limpo. 
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Apresentação 

Ao redimensionar o Projeto Político-Pedagógico em 2015, o Conselho de Escola 

realizou um amplo debate sobre o cenário de extrema pobreza, baixa qualidade de vida e 

desenvolvimento humano do território de Campo Limpo, com base na pesquisa feita 

pela Unicamp (2014) que deu origem ao Mapa da Juventude do Município de SP. 

Preocupados com a situação de vulnerabilidade social e a exposição de jovens da escola 

e da região à violência, o Conselho mobilizou a comunidade e propôs o uso social de 

um terreno público baldio, localizado ao lado da escola. A área tem servido para o 

descarte de entulho e ponto de droga. 

Desde então, a comunidade e parceiros do entorno têm realizado diversas ações de 

cidadania em prol da construção de um galpão de cultura nesse espaço, visando uma 

educação integral, que ofereça às crianças e aos jovens opções de lazer, esporte, cultura 

e profissionalização, atingindo, assim, o direito pleno a vida. 

I.    Justificativa 

  

Campo Limpo é um dos distritos mais violentos de São Paulo, com índices alarmantes 

apontando para o extermínio da juventude, principalmente a da negra e periférica. De 

acordo com o sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz (2015), os homicídios representam 

quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. 

Quando nos debruçamos sobre os dados do Mapa da Juventude do município de São 

Paulo, precisamente do distrito em que vivemos, percebemos o grau de vulnerabilidade 

e violência a que os jovens estão expostos e a necessidade de somarmos forças em 

busca de políticas públicas que revertam essa situação. 
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Elaborado pela Unicamp em 2014, com base em estudos comparativos do Censo de 

2000 e 2010, o mapa revela um cenário de extrema pobreza, baixa qualidade de vida e 

desenvolvimento humano que só é revertido com políticas públicas que garantam ao 

jovem acesso à educação de qualidade numa perspectiva integral, não negligenciando 

aspectos tais como a sexualidade e os direitos reprodutivos; a profissionalização; o lazer 

e o direito ao desenvolvimento físico e psíquico plenos.  

O terreno localiza-se ao lado do estacionamento da escola, na Rua Prof.ª Nina Stocco, e 

encontra-se abandonado há anos pelo poder público, servindo como pasto para cavalos, 

depósito de lixo e entulhos e ponto de drogas. 

À noite, alunos e munícipes são vítimas de frequentes assaltos por ladrões que se 

utilizam do local para refugiarem-se. 

A ocupação social da área representa a busca por alternativas feita pelo Conselho de 

Escola, aliado à sua comunidade, a fim de combater a violência e oferecer a crianças e 

jovens opções de lazer, esporte, cultura e profissionalização no próprio bairro, 

promovendo o direito pleno a vida.                                                                                                       

II. Metododologia 

Da comissão ao Coletivo Território do Povo 

De início, o Conselho de Escola realizou um encontro de famílias para discutir o uso 

social da área ociosa. Incomodava a todos o terreno sendo utilizado como descarte de 

lixo, ponto de droga e rota de fuga para assaltantes. 

Participaram desse encontro estudantes, pais, funcionários e comunidade do entorno, 

tais como a Associação de Moradores do Jardim Olinda; o Sarau do Binho; a Escola de 

Samba Acadêmicos de Campo Limpo; a Brechoteca (Biblioteca Popular); a Capoeira 

Abadá e a viúva de Sócrates, a Sra. Kátia Bagnarelli Vieira de Oliveira. 
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Discutiu-se uma proposta de uso social do espaço. Pensou-se na construção de um 

galpão que oferecesse às crianças e aos jovens do entorno, além de lazer, oficinas 

esportivas, culturais e profissionalizantes. 

Constituiu-se uma comissão com representantes de pais, alunos, professores, membros 

do Conselho de Escola e demais parceiros do entorno. 

A comissão passou a se reunir periodicamente, impulsionando, organizando e buscando 

mais apoiadores para a revitalização do terreno baldio e a construção do Galpão de 

Cultura. 

A luta pela construção do Galpão de Cultura no terreno público ocioso unificou a 

comunidade escolar e a comunidade do entorno. 

Dessa união, nasceu o coletivo Território do Povo, com reuniões mensais para discutir e 

pensar políticas públicas de fomento à Educação, Esporte e Cultura no território de 

Campo Limpo. 

III.  Desenvolvimento do projeto
 

  

1.   

Primeira Ação Social do Jardim Catanduva em prol da revitalização do terreno

 

A primeira atividade realizada em prol dessa luta foi o Abaixo-assinado pedindo a 

revitalização do espaço. 

Em seguida, a comunidade se mobilizou pedindo, ao Subprefeito de Campo Limpo, a 

limpeza da área. 
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E no dia 08/08/2015, a comissão promoveu a primeira Ocupação Social e simbólica do 

terreno, com atividades culturais e prestação de serviço, provando que o espaço pode, 

sim, servir à população. 

Na ocasião, houve uma intervenção na viela, revitalizando-a com o plantio de mudas de 

árvores e grafite. 

Contando com a participação de cerca de 200 pessoas, esse evento promoveu um dia de 

atividades culturais diferenciadas com estudantes, professores, pais, artistas do bairro e 

comunidade em geral. Também houve prestação de serviço de saúde realizado pela 

UBS, com orientações preventivas, corte de cabelo pelo Instituto Embeleze e tranças 

africanas por membros da comunidade. 

Após o evento, uma comissão de estudantes, professores, a viúva de Sócrates e 

membros da comunidade do entorno foi recebida pelo Secretário de Educação e pelo 

presidente da Câmara Municipal para tratar da reivindicação da comunidade. 

 

Na ocasião, o Secretário comprometeu-se a anexar a área à escola. Também foi 

encaminhado pedido de análise à SIURB (Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras). 

O pedido de construção do galpão foi vetado pela Secretaria do Verde, sob o argumento 

de que se trata de área de preservação ambiental permanente. 

Desde então, a comunidade tem mobilizado-se para que a área seja zona de interesse 

social e que seja construído, no local, o Galpão de Cultura para atendimento das 

crianças e dos jovens em situação de vulnerabilidade social. 

A proposta é que se implemente um projeto alternativo de uso do solo, que concilie 

preservação e uso social do espaço. 

No final de 2015, a Comissão organizou uma segunda ação política em defesa da 

revitalização do terreno, o 1º Cortejo Poético Revitaliza Campo Limpo. 

15 



2.    

 

Essa atividade tem como principal protagonista o Boi Bumbá, personagem folclórico 

presente no imaginário coletivo dos nordestinos que vieram para o Campo Limpo na 

década de 70 e construíram a riqueza dessa cidade. 

No dia do Cortejo, o Boi tomou as ruas do entorno e a comunidade reviveu a lenda dos 

escravos Catirina e Francisco, dramatizado pela primeira vez pelos estudantes da EJA. 

Catirina, grávida, começa a ter desejos por língua de boi. Para atender aos seus desejos, 

o seu marido Francisco tem de matar o boi mais bonito de seu senhor. Percebendo a 

morte do animal, o dono da fazenda convoca curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. 

Quando o boi volta à vida, toda comunidade celebra. 

Além da dramatização, houve o recital de poesias, entoação de cantigas, danças típicas e 

a apresentação das reivindicações da comunidade, como: a revitalização do terreno 

baldio e a construção do galpão de cultura. 

O Cortejo Poético percorreu as ruas do bairro como mais uma atividade que unifica a 

escola e os parceiros do território, demonstrando que a pauta educacional é uma pauta 

política atrelada às questões sociais e culturais de sua comunidade. 

3.      Avaliação dos resultados 

A luta pela construção do Galpão Cultural no terreno público ocioso unificou a 

comunidade escolar e a comunidade do entorno. 

Escola e Comunidade reconhecer-se como parceiros, somaram forças para pensar em 

soluções para problemas comuns e avançar em relação ao desenvolvimento humano e 

social no seu território. 

Uma unidade que antes se dava apenas em termos retóricos, hoje se efetiva em ações 

conjuntas de colaboração e construção coletivas, conferindo identidade, pertencimento, 

aprendizagens e legitimidade. 

2.   Primeiro Cortejo Poético Revitaliza Campo Limpo 

 No final de 2015, no dia 14/11/15, nasceu o evento Cortejo Poético Revitaliza Campo 

Limpo do Território do Povo. 
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O projeto promoveu o protagonismo político de estudantes, pais e professores, através 

de ações diretas, fazendo-os reconhecerem-se como sujeitos históricos, cidadãos 

atuantes, parceiros e pertencentes a um mesmo território pelo qual também são 

responsáveis por seu crescimento, melhoria e transformação. 

Embora não tenhamos conquistado ainda a nossa principal reivindicação, a luta por ela 

reacendeu a confiança na organização popular; promoveu o diálogo, a solidariedade, o 

respeito e o convívio democrático entre diferentes setores; empoderou o Conselho de 

Escola e fortaleceu a gestão democrática e participativa. 

Por último, o projeto-político-pedagógico da escola tornou-se mais vivo, coerente e 

significativo. Passou a ser pautado por todos os segmentos da comunidade escolar, 

construído e implementado por várias mãos com base nos princípios, valores e 

metodologias fundamentados nos direitos humanos, estes nos desafiando a construir 

alternativas coletivas para a melhoria da aprendizagem, da convivência e da qualidade 

de vida. 

A luta pela construção do Galpão de Cultura no terreno público baldio aproximou 

escola-comunidade. 

Dessa união, nasceu o coletivo Território do Povo, que tem reuniões mensais para 

discutir e pensar políticas públicas de fomento a Educação, Esporte e Cultura no 

território de Campo Limpo. 

Ações previstas para o ano de 2016: 

Ø  Reunião com o Subprefeito para solicitar novamente a limpeza do terreno e 

apoio para o desenvolvimento do projeto Horta Comunitária; 

Ø  Protocolo do abaixo-assinado e audiência com o prefeito; 

Ø  Nova Ocupação Cultural do terreno no mês de maio; 

Ø  2º Cortejo Poético Revitaliza Campo Limpo em 06/08/2016; 

Ø  Participação do coletivo Território do Povo no Fórum Social de Campo Limpo; 

Ø  Ampliação de contatos, parceiros e apoiadores. 



 2° Lugar: UNIDADES EDUCACIONAIS

Projeto: CIEJA Etnias 2015.

Escola: CIEJA Clóvis Caetano Miquelazzo.

DRE: Ipiranga.
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Apresentação 

O Projeto CIEJA Etnias 2015 é uma proposta curricular integrada que fomentou 
em toda a comunidade educativa discussões e reflexões sobre a sociedade multicultural 
e pluriétnica em que vivemos, tendo por objetivo alterar atitudes, comportamentos, 
pontos de vista etnocêntricos fundamentados em uma mentalidade colonial e 
colonizada. Para tanto, o projeto promoveu situações de aprendizagem que permitiram 
aos alunos refletirem sobre suas origens e trajetórias, compreenderem as (des)razões da 
discriminação e do preconceito e redimensionarem suas ações a partir da educação das 
relações étnico-raciais. Como envolveu toda a escola, o projeto desdobrou-se em três 
subprojetos organizados de acordo com os módulos (anos/séries) frequentados por 
nossos alunos, a saber, 1) a pessoa indígena (módulos I e II), 2) a pessoa imigrante, 
refugiada, exilada (módulos III), 3) a pessoa negra (módulos IV). Ao final do processo, 
todos os nossos educandos, em coautoria com nossos educadores, organizaram uma 
Mostra Cultural com a temática do projeto. 

Justificativa 

Se há um traço que é comum a toda a nossa comunidade educativa é o fato de 
que todos nossos educandos, dadas suas origens e trajetórias, estão à margem da 
sociedade e pertencem a segmentos sociais vulneráveis. São jovens egressos do sistema 
educacional regular, jovens que cumpriram ou cumprem medidas socioeducativas, 
muitas vezes sem referências familiares que lhes dão apoio e orientação. São adultos 
trabalhadores que não puderam frequentar a escola quando crianças. São mulheres cujos 
pais e companheiros não lhes permitiam estudar. São pessoas que foram marginalizadas 
socialmente devido a limitações físico-intelectuais, orientação sexual, condição social. 
Enfim, são pessoas excluídas. E também são migrantes vindos especialmente das 
regiões Norte e Nordeste e são pessoas que trazem em si os traços de etnias 
historicamente emudecidas como indígenas e negros. 

Diante desse quadro, nossas discussões de 2015 pautaram-se por refletir sobre as 
motivações que trazem essas pessoas à escola e por que, muitas vezes, elas evadem. 
Nesses estudos percebemos que uma dessas razões é a baixa autoestima que se expressa 
em sentimentos de incapacidade e de indignidade. Tais sentimentos advêm de trajetórias 
pessoais marcadas por situações de exclusão, discriminação e preconceito geralmente 
relacionadas a motivações sociais e étnico-raciais. Como essa relação entre classe social 
e origem étnica está intimamente ligada no Brasil e tem razões históricas que 
infelizmente ficam maquiadas no cotidiano, percebemos a necessidade de desenvolver 
um projeto de intervenção nesse sentido. 
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Desse modo, nosso trabalho toca a questão dos Direitos Humanos em seu ponto 
fulcral: o da dignidade da pessoa humana. O que esteve presente a todo momento em 
sua concepção, desenvolvimento e avaliação foi a firme convicção por parte de nossa 
comunidade educativa de que “todos os seres humanos nascem livres e são iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade” (DUDH, art. I). E como há um abismo entre o 
que afirma o texto e as vivências dos nossos alunos, julgamos que somente um trabalho 
educador consciente e libertário é capaz de, se não mudar toda a sociedade, ao menos 
empoderar nossos educandos tornando-os conscientes de que diferenças sociais e 
étnico-raciais não são razão para nenhuma forma de distinção que vise tornar alguns 
seres humanos melhores que outros (cf. DUDH, Art. II, VII). 

Metodologia 

         Nosso projeto buscou se pautar pela contextualização dos saberes e pelas 
experiências vivenciais de nossos alunos, aliando-os a uma abordagem epistemológica 
interdisciplinar, uma metodologia autoral e colaborativa e a relevância social dos temas 
abordados. 

Tendo consolidado a temática geral que o projeto curricular da escola iria abordar, 
organizamos nosso corpo docente em grupos de trabalho de acordo com os módulos 
(anos/séries) nos quais o CIEJA se organiza. Cada grupo de trabalho definiu um 
problema dentro da temática a ser desenvolvido com os educandos, a saber: 

•         Módulos I e II: Como preservar a cultura indígena garantindo a participação do índio 
na sociedade? 

•         Módulos III: Como incluir os novos imigrantes na sociedade brasileira? 

•         Módulos IV: Por que o negro sofre preconceito no Brasil? 

Ao elaborar as perguntas, foi aconselhado aos grupos de trabalho que o fizessem 
pensando na compreensão de nosso educando acerca do problema. 

Uma vez estabelecidos os problemas, os grupos de trabalho compostos por 
nossos docentes organizaram, cada qual, um percurso temático que permitisse o 
desenvolvimento da questão de modo que eles chegassem a alguma resposta, mesmo 
que provisória, à pergunta inicialmente formulada. 
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Construídos os percursos temáticos, organizamos as propostas em um 
cronograma de quatro semanas, como disposto a seguir: 

  Módulos I e II Módulos III Módulos IV 

1ª Semana: 
Sensibilização para 

o problema 
(19 a 23.10.2015) 

Como preservar a 
cultura indígena 
garantindo a 
participação do 
índio na sociedade? 

  

Como incluir os 
novos imigrantes 

na sociedade 
brasileira? 

Por que o negro 
sofre preconceito 

no Brasil? 

2ª Semana: 
Abordagem do 

primeiro aspecto do 
problema 

(26 a 28.10.2015) 

Todos somos 
indígenas. 

Quem são os novos 
imigrantes? 

Como o 
preconceito se 
materializa? 

3ª Semana: 
Abordagem do 

segundo aspecto do 
problema 

(03 a 06.11.2015) 

O índio é um 
cidadão? 

Quais são as 
implicações 

econômicas, sociais 
e culturais desta 

imigração? 

Quais as origens do 
preconceito contra 

o negro? 

4ª Semana: 
Produção dos 

materiais de síntese 
das aprendizagens 
(09 a 13.11.2015) 

MOSTRA CULTURAL 

 

Antes de proceder o relato do desenvolvimento de cada subprojeto dentro da 
proposta de discussão das relações étnico-raciais, cabem alguns esclarecimentos de 
ordem didático-metodológica. Nossa organização do tempo previu iniciarmos com uma 
“Semana de Sensibilização”. Essa semana foi destinada a uma discussão prévia do 
problema de cada projeto e, principalmente, a um processo de humanização da questão, 
de modo que cada educando se sentisse sensibilizado para a discussão e se colocasse 
diante deste outro (indígena, imigrante, negro) reconhecendo-o como, simultaneamente, 
diferente em trajetória, cultura, origem, e igual como ser humano. Especialmente nessa 
semana, a proposta das atividades não buscou racionalizar demasiadamente a questão, 
mas permitir que cada aluno se sentisse tocado pelos dilemas humanos gerados a partir 
da constituição de relações sociais desiguais e discriminatórias. 

Outro aspecto didático que cabe ressaltar é que, após as duas semanas de 
desdobramento do problema, a fim de se buscar uma resposta conjunta à questão 
inicialmente proposta, buscou-se a publicização das respostas encontradas e o registro 
delas por meio de múltiplas linguagens organizadas em torno do estético, o que resultou 
no acordo comum entre os grupos de trabalho, educadores e educandos, de se realizar 
uma Mostra Cultural com uma sala temática para cada problema. 
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PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

Subprojeto “Quem é o selvagem”? (Módulos de Alfabetização) 

         Iniciamos este projeto buscando levantar com nossos educandos o que eles 
sabiam sobre os indígenas. Isso se deu sob a forma de rodas de conversa das quais 
surgiram imagens como: 

•           “Eles são alegres.”; 

•           “Alguns são domesticados.”; 

•           “Vivem da pesca, agricultura, caça e artesanato.”; 

•           “Gostam de tomar banho.”; 

•           “São valentes, são bravos.”; 

•           “Protegem a Natureza.”. 

Em vista dessas imagens socialmente construídas em relação ao indígena, 
desenvolvemos ações que visaram sua desconstrução. Problematizamos, portanto, 
questões como a redução do indígena a um único grupo, a ideia de que o índio é um 
selvagem ou mesmo que é domesticado, a ideia que o índio está necessariamente restrito 
à mata, entre outras. Para tanto, propusemos as seguintes atividades: 

           Sessão de Cinema no CEU Parque Bristol: Xingu (filme nacional); 

•           Leitura da crônica “É índio ou não é índio?”, de Daniel Munduruku; 

•           Visita à exposição “Variações do Corpo Selvagem”, de Eduardo Viveiros, no SESC 
Ipiranga; 

           Experiência de dança e corporeidade com a música “Canção do Velho Xamã”; 

•           Visita ao Memorial da América Latina. 

A partir dessas atividades de desconstrução das imagens referentes aos 
indígenas, iniciamos um percurso didático de conhecimento da realidade desses grupos 
no Brasil. Exibimos aos educandos o documentário “Índios do Brasil: Quem são eles?”, 
disponível no site da TV Escola. Desdobramos a discussão do documentário citado com 
outras atividades que permitiram o aprofundamento do conhecimento de nossos 
educandos sobre o assunto. Eles tomaram contato com mapas com a distribuição dos 
grupos indígenas pelo Brasil, bem como tabelas e gráficos referentes à população 
indígena à época da chegada dos portugueses e em nossos dias. Problematizaram a 
questão da cultura e da língua a partir da canção “Todo dia era dia de índio” e do poema 
“Tu tu tu tupi”. 
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Outro momento que cabe destacar foi o processo de sondagem da história dos 
nossos educandos. A partir das discussões e das atividades descritas, os educandos 
foram instigados a pensar em suas árvores genealógicas e verificar se não havia nelas a 
presença de ascendentes indígenas. 

Os educandos que se identificaram com a etnia indígena realizaram outra 
atividade na qual os professores mostraram fotos de indígenas brasileiros de diversos 
grupos e os alunos apontaram qual era o grupo que ele julgava se assemelhar 
fisicamente. 

Ainda com o intuito de gerar um processo afirmativo da identidade indígena 
entre os educandos, esta atividade progrediu para um outro momento no qual, nas aulas 
de Arte, os alunos foram convidados a realizar intervenções com grafismos indígenas 
em seus próprios retratos.  

         Os trabalhos desenvolvidos durante este projeto constituíram uma sala temática na 
Mostra intitulada “Cultura e Direitos Indígenas”, além de uma apresentação de dança 
circular inspirada nos movimentos das danças indígenas. 

Subprojeto “O que eles trazem na mala?” (Módulos III) 

A proposta de trabalhos dos módulos III buscou problematizar os processos de 
inclusão/exclusão de imigrantes, refugiados, exilados que têm chegado ao Brasil, 
comparando-os em certos momentos com os processos migratórios na América e na 
Europa. A partir dessa reflexão, os professores esforçaram por envolver os alunos na 
temática de modo que, enquanto membros da sociedade, sentissem-se responsáveis pela 
acolhida dessas pessoas. 

         Como principais ações de sensibilização dos nossos educandos, exibimos a 
vídeo-reportagem "Nova onda de imigração atrai para SP latino-americanos e 
africanos", da TV Folha. Com aulas de docência compartilhada entre as áreas de 
Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, buscou-se discutir os problemas que afetam 
imigrantes, refugiados e exilados. 

         Também se realizou uma dinâmica a partir da imagem do menino curdo morto 
em um naufrágio quando a família tentou escapar de conflitos na Síria. Nela, os alunos 
foram convidados a recortar imagens e textos de reportagem sobre a questão da 
imigração e preencher a silhueta desenhada do menino. 
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         Com o intuito de discutir a experiência do que é ser estrangeiro, ainda 
trabalhamos com a canção “Revolta dos Dândis”, dos Engenheiros do Havaí e com o 
quadro “Os emigrantes”, de Lasar Segall. 

         Dando sequência à proposta, introduzimos em sala de aula uma reportagem 
intitulada “Total de refugiados no Brasil dobra em 4 anos”, da Folha de São Paulo. Com 
essa reportagem, os professores buscaram aprofundar a realidade atual da imigração 
mensurada em dados fornecidos pelo texto. Com esses números, os educandos 
produziram gráficos e tabelas, que foram complementados, nas aulas de Ciências 
Humanas, com os mapas da distribuição de imigrantes na Capital e no Estado de São 
Paulo. 

         Na reta final deste projeto, os educandos foram levados à visita de uma 
exposição chamada “Em busca do destino”, da artista Chiharu Shiota (SESC Pinheiros). 
Nela, eles tomaram contato com três instalações que provocavam a questão do mover-se 
para uma terra estranha, bem como de se estar longe da terra natal. Após conhecer as 
obras da artista, eles foram provocados a responder a pergunta “O que eles trazem na 
mala?”. A partir da leitura de depoimentos de refugiados, exilados e imigrantes, os 
educandos foram instigados a imaginar e encontrar nos depoimentos quais eram as 
expectativas, medos, anseios, angústias, projetos que essas pessoas traziam consigo. 
Neste momento houve profunda identificação com a realidade dessas pessoas porque 
nossos educandos passaram a ver nas vivências delas experiências similares a que eles, 
enquanto migrantes nordestinos na maioria, viveram ao chegar a São Paulo. 

         O registro dessas aprendizagens deu-se sob três formas: 1) alguns educandos 
buscaram encenar, sob a forma de esquetes, as situações pelas quais os imigrantes 
passam quando chegam ao Brasil; 2) outros gravaram depoimentos em vídeo 
comparando suas experiências de migração com aquelas que eles tomaram contato 
durante o projeto; 3) outros ainda customizaram malas de viagem com palavras que 
resumiam as expectativas, medos, anseios, projetos dessas pessoas que chegam ao 
Brasil. Esse último registro compôs, na Mostra, a sala temática “O que eles trazem na 
mala?”. 

Subprojeto “Por que o negro sofre preconceito no Brasil?” (Módulos IV) 

Este subprojeto foi pensado pelos educadores a partir da realidade encontrada em 
nossas turmas de módulo IV. Composta por maioria de jovens negros e da periferia, a 
temática do racismo e da discriminação por causa da cor da pele e da condição social 
está presente constantemente em seus desabafos, conversas e interações com outras 
pessoas. Diante disso julgou-se extremamente relevante discutir a questão do 
preconceito racial. 

O processo de sensibilização para o debate do problema iniciou-se com o curta “O 
Xadrez das Cores”. O filme possibilitou aos educandos chocarem-se com a explicitação 
do racismo na sociedade. Com a mediação dos professores, foi-lhes  
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permitido aprofundar a questão e expor suas primeiras impressões. Essa reflexão 
foi complementada pela crônica “O Racismo”, de Luís Fernando Veríssimo, numa 
atividade em que os educandos deviam apontar as marcas do racismo no discurso das 
personagens. 

A sensibilização referente ao tema desdobrou-se em duas abordagens do 
problema: 1) as marcas do racismo no discurso; e 2) as evidências numéricas do 
racismo. 

Na primeira abordagem, os educandos levantaram, a partir de suas experiências e 
de relatos levados à sala de aula, aquelas expressões, palavras, frases que evidenciavam 
o racismo presente na linguagem cotidiana. Em contraponto, também trabalharam com 
poemas de autores brasileiros e africanos sobre as questões trabalhadas no projeto. Isso 
resultou em um trabalho intitulado “Tire o racismo do seu vocabulário”. 

Já na segunda abordagem, os educandos problematizaram a questão da 
autodeclaração da cor da pele segundo o IBGE e construíram um gráfico sobre a 
identidade étnica de cada turma, bem como discutiram as diferenças de renda entre 
brancos e negros e a densidade demográfica na cidade de São Paulo segundo a origem 
étnica e social.   

         Como forma de registro final das discussões, foram construídos objetos de arte 
conceitual e instalações que compuseram uma sala temática intitulada “Só para negros”, 
como forma de provocação dos visitantes para pensarem na questão da discriminação 
racial. Além disso, realizou-se, no dia da Mostra, um sarau ao qual se deu o nome de 
“Entre dois continentes um mar de poesia”. 

DESDOBRAMENTOS DO PROJETO 

         O principal momento de publicização das discussões e dos registros das 
aprendizagens se deu em nossa Mostra Cultural. Também produzimos um informativo 
que circulou pela região, como forma de disseminar as discussões e os trabalhos de 
nossos educandos. Além disso, tivemos a oportunidade de expor os trabalhos do projeto 
no CEU Meninos durante o Novembro Negro e na Diretoria Regional do Ipiranga 
durante o Dezembro Imigrante. 

 POTENCIAL DE IMPACTO E PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE 

         
O desenvolvimento deste projeto, que se desdobrou em três frentes de trabalho
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teve como principal impacto fortalecer a comunidade educativa na construção de uma 
educação com qualidade social. No que se refere ao desenvolvimento, ele possibilitou à 
escola o início de um processo de construção de uma marca interdisciplinar e autoral, 
que envolveu os educandos em temáticas relevantes a suas vidas e à vida das 
comunidades em que residem. Nesse sentido, esta ação gerou empoderamento e 
consciência quanto às questões da xenofobia, do racismo e das características 
multiculturais de nossa sociedade. 

         Como projeto-piloto, ele permitiu a nossa comunidade fortalecer o trabalho, de 
maneira metodológica, e abriu as portas para que, neste ano de 2016, a comunidade 
como um todo pensasse em um Projeto Político-Pedagógico focado na melhoria da 
qualidade de vida de nossos educandos, do exercício da cidadania e do conhecimento e 
luta pelos seus direitos. 
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Equipe Gestora: Ana Regina Borgatto, Lucia Sarkissian, Julia Menezes e Ewerton 
Menezes. 

Equipe Docente: Eliannilma Lopes, Leny Camargo, Celia Paschoal, Nadia Santana, 
Sandra Penetta, Gleide Dias, Marlene Robles, Joanna D’arc de Souza, Edmilson 

Carneiro, Helia Cristina Carneiro, Jasmin Tsuruta, Clauida Moi,  Cristiane Perea, Maria 
Rosa Mazza e Mario Rosetti. 



 3° Lugar: UNIDADES EDUCACIONAIS

Projeto: “Inclusão: Por Uma Escola 
Verdadeiramente Democrática”.

Escola: EMEF Jornalista Millôr Fernandes.

DRE: Campo Limpo.
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“Se, na verdade, 

não estou no mundo para 

simplesmente a ele me adaptar, 

mas para transformá-lo; 

se não é possível mudá-lo 

sem um certo sonho ou projeto de mundo, 

devo usar toda possibilidade que tenha 

para não apenas falar de minha utopia, 

mas participar de práticas com ela coerentes.” 

Paulo Freire 

  

1. Apresentação 

Este projeto pretende contar como a participação da escola no projeto piloto de 

Educação em Direitos Humanos, como escola satélite do CEDH CEU CASABLANCA, 

entre 2014-2015, foi estratégico para abrir o caminho para um sonho: que a gestão 

democrática se tornasse uma realidade, transformando as relações entre todos os seus 

membros e modificando os índices educacionais da escola. Ele tem a finalidade de 

reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido na EMEF Jornalista Millôr 

Fernandes, com o amadurecimento de toda a equipe, através do considerável aumento 

de participação, de iniciativas e de resultados. 

Procura-se declarar que, hoje, há um sentimento de orgulho em fazer parte dessa 

escola: sentimento esse compartilhado por funcionários, estudantes e familiares. 

Reconhecer esse sentimento é reconhecer os acertos da gestão, a colaboração 

inestimável e comprometida de todos os trabalhadores da escola, a aproximação com a 

comunidade escolar, o vínculo criado com o estudante, que vem, cada dia mais, 

valorizando a sua escola. 

Esses avanços só foram possíveis na construção coletiva e democrática da 

gestão, expressados em seu projeto político pedagógico. 
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2. Justificativa 

A decisão da unidade educacional em aderir ao projeto piloto como escola 

satélite do CEDH SUL – CEU CASABLANCA tem a ver com sua trajetória. 

Inaugurada em 2009, a escola passou por constantes conflitos internos em seu início, 

que resultou em depredações a grades e trancas instaladas em todos os ambientes. Teve 

alta rotatividade de estudantes, professores e funcionários em geral. A equipe gestora 

atual foi formada somente em 2013. Em busca de sua identidade, esboçava ainda seu 

projeto político pedagógico. A luta pela educação de qualidade num ambiente 

democrático, harmonioso e conquistado por todos que estão na escola ainda era um 

sonho a ser perseguido. 

Durante 2014 e 2015, a coordenadora pedagógica foi a pessoa que participou 

ativamente do projeto e tomou especialmente para si o papel de fazer valer o projeto 

dentro da escola. Participou do curso de formação Respeitar É Preciso (módulos 1, 2 e 

3), do GT Local e do Encontro de Mobilizadores em 2015. Ademais disso, recebia a 

visita regular da formadora do Instituto Vladimir Herzog, Sra. Gunga, e da articuladora 

do CEDH, Sra. Maria Adalgiza.  

Fruto dos encontros do GT Local, que contou com a participação de diversos 

coletivos do território, a escola recebeu duas Oficinas, ministradas pelo coletivo 

Periferia em Movimento, além de outros parceiros que proporcionaram diversas 

atividades diferenciadas e relevantes aos estudantes e professores, na implantação do 

debate acerca do tema Direitos Humanos. Entre esses parceiros, queremos destacar a 

exposição do coletivo Cacheadas do Capão e a Oficina com a TV DOC INCLUI. 

3. Metodologia 

Durante o período de participação no projeto piloto Educação em Direitos 

Humanos, a escola atendeu às demandas trazidas pelos parceiros do projeto nas frentes 

de trabalho da proposta inicial (que eram cultura de participação, articulação territorial, 

formação e material pedagógico, acervo público em Direitos Humanos, calendário de 

atividades no território). A escola recebeu os kits do material de formação “Respeitar é 
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Preciso”, um conjunto de DVDs do ENTRETODOS - 6º Festival Internacional 

de Curta Metragem em Direitos Humanos e o livro Educação em Direitos Humanos – 

Sistematização de práticas de educação básica (para cada educador da escola). 

Porém, a proposta sempre foi de envolvimento e adesão das pessoas para abraçar 

o projeto. Isto significa dizer que o plano de trabalho da coordenação passou a ser 

encontrar mecanismos e meios de atingir o coletivo da escola: a equipe gestora, os 

professores, os demais funcionários para, dessa forma, atingir aos estudantes, familiares 

e comunidade. A possibilidade que o projeto piloto oferecia era um poderoso apoio, mas 

a resistência também era presente. Atingir a todos, incluindo os funcionários 

terceirizados, era um desafio. A rotina escolar é sobrecarregada, restringindo momentos 

de participação efetiva. A resistência em participar, seja por concepção ideológica, 

desinteresse do tema ou limitação de tempo estava bastante presente. 

Elaborar estratégias e encontrar caminhos de sensibilização que inspirasse um 

envolvimento cada vez maior e mais relevante, sobretudo em meio à resistência, ainda 

não eram o maior desafio. O grande desafio era não desistir. 

Durante os dois anos do projeto piloto, foi uma preocupação estimular a 

participação de todos nas diversas ocasiões e coletivos da escola. Assim, a prática de 

sempre convidar, de valorizar a presença, de reconhecer a importância da participação e 

de agradecer por ela foi um cuidado tomado. E, principalmente, abrir espaço para a fala, 

para a efetiva participação, para o ouvir e para o considerar de contribuição dada. 

Nesse sentido, a equipe gestora foi sempre apoiadora para criar inúmeras 

oportunidades de participação: 

a)  fortalecimento do Conselho de Escola, com a participação significativa e 

participativa de todos os segmentos; 

b)  reuniões pedagógicas e momentos de horário coletivo com a participação 

também dos funcionários do quadro de apoio, administrativos, terceirizados 

da cozinha e da limpeza; 
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c)      realização de Conselhos Participativos – com a presença de familiares, 

estudantes, equipe gestora, docente e administrativa, com pautas de 

formação, debate e consultas, além dos resultados do processo de 

aprendizagem dos alunos; 

d)  encontros de pais da SAAI – Sala de Apoio à Inclusão, que tem reuniões 

bimestrais com os pais trocando experiências e relatos sobre seus filhos 

NEE, fortalecendo vínculos e participando da vida escolar deles; 

e)  reuniões diversas de equipes (técnico-administrativo, de pessoal da cozinha, 

da limpeza, etc) com pautas democráticas, colaborativas, garantidas o espaço 

de debate, além do de orientações; 

f)       nos diversos eventos internos tais como festas, saraus, oficinas de 

formação, palestras, a participação de alunos, familiares e funcionários. 

5. Por que isso é Direitos Humanos? 

Estabelecer uma política de educação em Direitos Humanos numa escola não se 

faz por decreto. É preciso tempo, perseverança, sedução, respeitar o tempo do outro, 

diminuir resistências, fazer-se ouvir e ouvir o outro. 

As pessoas que trabalham na escola têm seus papéis e campos de atuação. É 

comum que o fazer pedagógico fique a cargo de professores e coordenação, 

desconsiderando os outros personagens presentes na escola, em funções que são 

atividades meio para o fim pedagógico. É também comum que essas pessoas não se 

sintam gabaritadas para fazer uso da palavra nos espaços de discussão. Isso vale para os 

familiares dos estudantes, assim como para os próprios estudantes, que têm seu direito a 

voz controlado pela sua participação discente em sala de aula, sob a batuta do professor. 

A escola é um espaço barulhento, mas pouco dá espaço para a fala. Mais do que 
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abrir espaço para a participação e o debate, é preciso fortalecer a cultura de 

participação reconhecendo a importância da participação de todos e de cada um. 

  

6. Potencial de Impacto 

A escola mudou sua fama na região. 

A partir de 2016, a realidade da escola vem consolidando-se como uma escola 

empenhada na construção coletiva de seu projeto político pedagógico. O fazer 

pedagógico, em sua concepção, não está mais restrito à sala de aula. Funcionários de 

todos os espaços estão atentos e comprometidos com a harmonia do ambiente e os 

resultados dos alunos. Dão palpite, emitem opiniões, são colaborativos. 

A participação dos pais no Conselho de Escola aumentou consideravelmente. As 

decisões do Conselho são amplamente discutidas e divulgadas. 

As melhorias físicas nos ambientes e sua conservação, com muita baixa 

depredação, tem mantido o ambiente acolhedor, bonito, agradável. 

A realização de Conselhos Participativos aumentou a presença de pais e 

estudantes na escola, discutindo a vida escolar de seus filhos junto com os professores. 

Estes reconhecem que seu trabalho ficou fortalecido e admitem conhecer mais e melhor 

seus educandos e familiares. 

O ambiente escolar diminuiu imensamente suas situações de conflito. Estes 

ainda existem, porém, as normas de convívio são mais respeitadas, as regras 

disciplinares são mais entendidas e acatadas pelos estudantes. A escola tem sido 

procurada por pais e mães que desejam ver seus filhos acolhidos e estimulados a se 

superar. O Regimento Escolar foi construído com a participação e discussão dos 

estudantes, familiares e escola. 
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A escola realizou uma pesquisa com a clientela para conhecer suas 

características, a impressão e as expectativas que tinham em relação à escola. O 

questionário, com 41 questões, foi tabulado, analisado e oferece um norte para a 

definição das metas do nosso Projeto Político Pedagógico. 

O grupo de funcionários e profissionais da educação que nela trabalham ficou 

estável, com pouquíssima remoção. Funcionários têm matriculado seus filhos na escola. 

A consequência é um ambiente bem mais favorável à aprendizagem e que 

proporcionou a superação da meta da escola no último IDEB. A expectativa é grande 

quanto ao bom resultado do próximo IDEB. 

Em especial, neste ano de 2016, o grupo de professores elaborou o PEA com um 

envolvimento e iniciativa que até então não havia, buscando estudar como tornar nossa 

escola eficientemente inclusiva: inclusão de todos – trabalhadores, estudantes, 

comunidade. Transformar a escola num ambiente verdadeiramente acolhedor, que 

respeita as diferenças, que considera a todos e a cada um, que busca a superação dos 

conflitos e a formação de pessoas justas, realizadas, alegres. 

  

7. Perspectivas de Continuidade e Sustentabilidade do Projeto 

         Existem outros pontos que a equipe da EMEF Jornalista Millôr Fernandes ainda 

persegue: 

- a criação do Grêmio, iniciativa que já tentamos mas ainda não conseguimos fazer 

decolar. Mais que dar voz aos estudantes, ajudá-los a se constituírem como sujeitos de 

direitos, capazes de organizar-se enquanto coletivo e pensar mais sobre sua escola. 

- mediação de conflitos e justiça restauradora: aumentar nossa capacidade de ouvir o 

outro, de mediar ao invés de interferir e determinar que ainda temos muito o que 

aprender. 
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- assembleias de classe: empoderar, definitivamente, nossos estudantes, professores e 

demais funcionários, na certeza de que estamos no caminho certo e a educação vale a 

pena. 

         Há que se reconhecer, também, iniciativas colaborativas por parte dos 

funcionários que demonstram o quanto sua preocupação em contribuir tem sido positiva 

e inspiradora. 

         Obviamente, como qualquer outra EMEF da RME, também temos problemas, 

erramos e, às vezes, desanimamos. Mas, sobretudo, hoje queremos reconhecer os 

acertos e externar a alegria que estamos vivenciando ao olhar para trás, fazermos o 

balanço e admirarmos onde chegamos. A cultura da paz é o ambiente que queremos 

viver na nossa escola. 

Evento: Oficina de Bonecas com pais e as bonecas confeccionadas pelos estudantes 
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Menção Honrosa 
UNIDADES EDUCACIONAIS

Projeto: “Pequenos Conselheiros, Grandes Ideias”. 

Escola: EMEI Dona Leopoldina.

DRE:  Pirituba. 
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Muitos teóricos e teorias sobre a Infância apontam para a necessidade do 
trabalho com o protagonismo infantil, dando vez e voz às crianças. 

A Convenção dos Direitos das Crianças da ONU (1989)  aborda, em seu terceiro 
e décimo segundo artigos, a necessidade de escuta das crianças. Na Europa, na década 
de 90, criaram-se várias iniciativas nesse sentido, mas, no Brasil, vemos que a 
participação das crianças ainda é incipiente, embora esteja sendo amplamente discutida. 
A participação das crianças é um direito e deve ser garantido, aos pequenos, o exercício 
da cidadania. 

Os Direitos Humanos são uma conquista da Humanidade, além de ser um 
objetivo a ser alcançado. Esse esforço deve ser de todos e, principalmente, da Educação 
que trabalha com as possibilidades de transformação e com a vivência de valores 
mediados pelas relações. A função social educativa é um instrumento poderosíssimo 
quando usado para a formação de crianças e adultos, essa é a tarefa primeira dos 
educadores. 

      Um dos grandes objetivos do Projeto Político Pedagógico da escola é sair 
da teoria e concretizar a prática. Um dos caminhos escolhidos foi o Conselho de 
Crianças, por considerarmos a importância de criar mecanismos e estratégias para dar 
ação e relevância à voz das crianças no cotidiano da educação infantil em conjunto com 
a necessidade de encontrar soluções para um diálogo cada vez maior entre crianças e 
adultos em igualdade de condições, marcada por interações colaborativas. 

Foi avaliada, pelo coletivo escolar, a necessidade de previsão, no âmbito do 
Projeto Político-Pedagógico, das condições para o trabalho com as vozes e culturas 
infantis dentro da Unidade Educacional. promovendo ações afirmativas, contribuindo 
com a gestão da escola e justificando a importância que o tema requer para um Projeto 
de Educação Infantil. 

Não basta ouvir as crianças, existe a necessidade de atrelar o que se ouve à 
criação de tempo e espaço para que elas possam viver a infância, ampliando suas 
realidades sociais, culturais e humanas. 

Um projeto para crianças pequenas na atualidade exige um pensar diferenciado 
do modelo proposto em décadas anteriores. Esse fato dá-se, pois, pressupõe um olhar 
para o papel da infância contemporânea, um olhar curioso, de pesquisador, já que o 
desejo de conhecer é fundamental para a criação de práticas para e com a infância, visto 
que é necessário dar condições para que as crianças expressem-se através de várias 
linguagens. 
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Nosso Projeto “Pequenos Conselheiros, grandes idéias” visa à inserção da 
criança na construção dos seus direitos, em que a infância possa ser vivida, enriquecida, 
compartilhada, em que as crianças possam ser ouvidas, que exercitem suas vozes como 
direito e não como concessão. A concepção de criança em que acreditamos é produtora 
de culturas, as quais são criadas a partir da realidade em que a criança vive, sente, 
pensa, faz. 

      O ponto de partida é sempre o que os pequenos trazem, o que produzem 
entre si por meio da interação com o mundo, realizando processos de significação que 
são específicos e diferentes daqueles produzidos pelos adultos. A marca principal das 
crianças é a originalidade do olhar e precisamos reconhecê-lo como sendo de um sujeito 
de direitos que é autor, competente, e tem sua própria percepção de mundo, muito 
diferente dos adultos. 

Os objetivos principais desse trabalho versam sobre a inclusão das crianças na 
participação da gestão democrática; a contribuição para o diálogo entre crianças e 
adultos, respeitando a cultura infantil; a qualificação e valorização da visão das crianças 
em igualdade com a dos adultos na justa medida; a promoção da autoria das crianças na 
reflexão e tomada de decisões sobre assuntos de interesse da escola; problematização da 
realidade local e apontamentos de encaminhamentos. 

      Uma das metas desse trabalho é construir com as crianças formas de 
participação, de como querem e veem a escola, de como encantá-la, tornando-a mais 
bonita e aconchegante, construindo espaços e tempos significativos para todos, 
principalmente para as crianças. 

A efetivação dessa proposta na EMEI DONA LEOPOLDINA iniciou-se ouvindo 
todos os trabalhadores-educadores da escola e pais para fazer um diagnóstico sobre a 
realidade da unidade escola. Também, sentimos a necessidade de ouvir os principais 
interessados: as crianças dentro desse processo e elaboramos o Projeto “Pequenos 
Conselheiros: grandes idéias”, com rodas de conversa sem didatização da escuta. 

A Equipe Gestora coordena o trabalho com o Conselho de crianças, ouvindo-as, 
empoderando-as, fazendo valer seus direitos e ideias, e a decisão sobre como usar uma 
parte da verba para projetos da cultura infantil. 

Propusemos aos educadores que escolhessem dois representantes de cada sala, 
um menino e uma menina, para garantir a igualdade da questão de gênero (um escolhido 
pelas crianças, outro escolhido pelas professoras) e após várias reflexões sobre como 
garantir uma pergunta para abarcar a visão das crianças sobre os tempos e espaços da 
escola, lançamos duas questões para discussão: "O que você gosta na escola?" e "O que 
você não gosta na escola?”. 
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A dinâmica de funcionamento consiste em uma Assembleia Geral e uma reunião 
dos conselheiros, ambas mensalmente. A Assembleia é realizada com todas as crianças 
da escola a partir de situações apontadas por adultos e crianças relativas ao cotidiano, 
como problemas, conflitos, melhorias, uso de verbas. Nessa reunião todas as crianças se 
manifestam. Posteriormente, é realizada a reunião por representatividade: cada turma 
elege dois conselheiros, que levam as discussões para as salas e no mês seguinte trazem 
a devolutiva e os registros através das várias linguagens (desenho, colagem, pintura, 
escrita). 

Nas reuniões de Conselho, cada representante socializa o que trouxe e 
discutimos sobre a temática proposta. Partindo dos diversos pontos de vista, apontamos 
encaminhamentos que são levados ao Conselho de Escola dos adultos e são debatidos 
em igual importância aos temas levantados por pais e educadores. A fala das crianças 
sempre serve de mote para as discussões com os adultos. 

Percebemos nas falas das crianças a necessidade de modificação dos espaços, de 
repensar o uso das áreas verdes e a urgência na criação de novos espaços. As crianças 
mostraram para os educadores o que viam como a real necessidade para a Infância, o 
que faltava para o uso dos espaços e materiais, apontando sugestões até mais ampliadas 
que as dos educadores. 

Os pequenos apontaram que alguns espaços não eram ocupados, como as áreas 
verdes e algumas práticas não eram bem aceitas, como a “hora do sono” e que gostariam 
de usar a quadra, os espaços e terra que as professoras não deixavam. 

      A partir dos relatos, fizemos uma reflexão sobre o cotidiano com os 
educadores e pais que não aceitavam as colocações das crianças. Foram muitas 
discussões até que construímos, todos juntos, uma rotina que contemplasse as 
necessidades das crianças e atendesse às suas sugestões. 

Retiramos a hora do sono e substituímos por momentos de trabalho com as 
linguagens: plástica, musical, corporal, teatral, as quais não eram muito trabalhadas. 

      Os colchonetes que antes dominavam as salas, escurecendo-as, cederam 
lugar aos brinquedos e à vista do jardim da escola, fato que agradou a todos, 
ressignificando o espaço da sala, abrindo-o para a observação da natureza. 

       Poucas crianças sentiam necessidade do sono à tarde e tiveram seu 
desejo respeitado, mas em menos de um mês, nenhuma criança mais dormia. 
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Os pais, no início, ficaram preocupados com a retirada da hora do sono, foram 
contrários, mas quando souberam que foi sugerido pelas crianças e quando viram o 
resultado, entenderam que foi melhor para todos. Relataram que as crianças estavam 
mais alegres, e dormiam mais cedo, acordando mais dispostas. 

Procuramos dar ação à voz das crianças, o que projetavam viam materializados, 
como o melhor uso da quadra e das áreas verdes. Os pequenos provaram para os adultos 
que eram capazes de, por exemplo, subirem em árvores. Os pais e educadores mais uma 
vez ficaram reticentes e queriam delimitar quais árvores poderiam ser escaladas e 
novamente as crianças apontaram a solução: "Subimos até onde der". 

As propostas das crianças parecem-nos banais, porque perdemos o sentido da 
realidade, das coisas simples, das coisas importantes. Como nesse exemplo de regra 
construída, poderiam subir até onde conseguissem. 

A organização do espaço a partir das indicações das crianças e não das 
necessidades e da ótica dos adultos foi nossa meta, inclusive discutimos com elas o uso 
das verbas: o que comprar, para quê e desde aquela época destinamos uma porcentagem 
da verba para a aquisição das prioridades definidas pelo Conselho de Crianças. 

Os pequenos igualmente opinam sobre as festas, passeios, estudo do meio e 
resoluções dos problemas do cotidiano: conflitos, alimentação, projetos, enfim, sobre 
tudo o que lhes diz respeito. 

Oferecemos às crianças condições adequadas, sem pressa, sem controle, para que 
possam dizer o que pensam com o meio mais adequado que escolherem: palavra, 
desenho, colagem e outras linguagens. 

Para que as crianças expressem-se e tenham o desejo de fazê-lo é preciso que os 
adultos saibam ouvir, compreender, dar valor as palavras: é necessário precisar das 
crianças. Estas nos escutam além das vozes, lêem nossa corporeidade, nossa capacidade 
de estar verdadeiramente com elas. 

Em 2013, as conquistas das crianças foram muitas: conquistaram o direito de 
subir em árvores, brincar na terra, nas áreas verdes, na quadra, projetaram uma pista 
para andar de triciclos e um pai a desenhou no chão, solicitaram blocos de notas para as 
multas, uniforme, apito de guarda, placas de trânsito, toquinhas para entrar (porque 
queriam um cantinho como ocas de índio), balanças para as crianças de inclusão e para 
ficar em pé, pois preocupavam-se com algumas crianças cadeirantes que não podiam 
balançar, carrinho no parque com direção de verdade (uma das crianças trouxe o pai 
para colocá-la), uma pista de carrinhos para o outro parque e para que pudessem brincar 
com as miniaturas, um parque sonoro construído com sucatas, flores nos jardins e 
direito de não dormir quando não tiverem sono. 
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Em 2014, projetaram um campo de futebol de areia com arquibancadas de 
pequenos troncos de madeira, utilizando as árvores que foram retiradas da escola. Esse 
campo foi motivo de muita discussão, pois temos uma quadra de futebol oficial coberta 
e os adultos achavam um absurdo construir outro espaço para o jogo, mas as crianças 
conseguiram convencê-los com argumentos irrefutáveis: apontaram "que a quadra era 
muito grande", "que se cansavam", "que era uma quadra para adultos e queriam uma 
quadra para crianças" e "seria melhor a areia para não se machucarem", "que precisava 
ter arquibancada para quem não jogar, assistir ao jogo". O conselho da escola rendeu-se 
aos argumentos das crianças, assim, o campo e as arquibancadas foram construídas. 
Foram colocadas mais balanças nas árvores, pois não queriam de ferro e sim de pneus. 
Criaram brinquedos de tronquinhos, de pneu e de cordas pela escola que os adultos 
concretizaram. 

Nos dois primeiros anos, voltamo-nos para o interior da escola e, em 2015, as 
crianças começaram a perceber o entorno: semanalmente, vão à feira e ao Clube Pelé, 
perto da escola. Nessas saídas, observaram "lixo" em volta da escola e constataram que 
não havia lixeiras pelo quarteirão, farol e faixa de segurança para atravessar a rua, as 
árvores precisavam de poda, pois estão caindo na calçada interrompendo a passagem 
dos pedestres. Ficaram preocupados com o que viram e trouxeram a questão para o 
Conselho de Crianças. Após muita discussão, chegaram à conclusão que deveriam falar 
com o prefeito, mas não conseguimos e procuramos o subprefeito da nossa região, que, 
não somente, concordou em ouvir as crianças, como compareceu à escola para conhecer 
nosso Projeto e participar de uma reunião com representantes da Diretoria Regional de 
Educação, os educadores e os conselheiros mirins. 

Posteriormente, convidou os pequenos conselheiros para conhecer o trabalho da 
Subprefeitura e conversou com as crianças na sua sala, em uma mesa de reunião com a 
secretária anotando e recebendo os desenhos e reivindicações das crianças. 

Sentiram-se importantíssimos. O subprefeito sinalizou que seriam colocadas 
lixeiras, as árvores seriam podadas e recebemos da CET um projeto para sinalização do 
entorno. 

Após alguns meses o subprefeito não cumpriu o prometido, as crianças 
cobravam uma solução nas reuniões, queriam voltar na Subprefeitura. Como não 
tínhamos transporte, resolveram então gravar um vídeo para lembrar as reinvindicações. 
Escolheram uma ”frase de guerra”, (palavras delas): “Queremos nossas lixeiras, o 
senhor prometeu e não cumpriu!” 

Enviamos o vídeo e, quinze dias depois, recebemos nossas lixeiras e a 
sinalização em volta da escola, fato que gerou muita comemoração pela conquista, pois, 
nem a Escola ou os pais, que já haviam reclamado, conseguiram ser atendidos. 

Nossos pequenos estão exercendo seu direito de cidadania dentro e fora da 
escola, temos que lhes dar visibilidade, deixar que encontrem caminhos e soluções para 
suas problemáticas, dar ação às vozes. 
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No primeiro semestre de 2015, foi proposta a discussão dos Indicadores de 
Qualidade da Educação Infantil. Embora não tenha sido solicitado pela Secretaria 
Municipal de Educação, que não incluiu um espaço para a fala das crianças, criamos 
dimensões como a dos adultos e discutimos com as crianças: O QUE A ESCOLA 
PRECISA TER PARA SER UMA BOA ESCOLA? 

As respostas foram, com certeza, o resultado do nosso trabalho: "Muitos amigos, 
cantinhos, fantasias, mais teatro no palco, passeios, limpeza, cuidar da natureza e da 
escola, várias comidas saudáveis, piscina, mais árvores: pé de manga, morango, maçã, 
parque grande com areia e terra para se sujar, adulto que entende e ouve as crianças." 

A partir da discussão dos Indicadores, em 2016, estamos tentando concretizar as 
solicitações e repensando o Período Integral, em seus tempos e espaços. As crianças 
apontaram que preferem atividades que envolvam o corpo e os ambientes externos, 
muitas vezes contrariando a fala dos adultos que acham que precisam de descanso e 
atividades mais calmas a tarde. Estamos em processo de construção com as crianças: 
observando-as, conversando, e, acima de tudo, escutando-as nas suas manifestações e 
desejos. 

Nossa Escola possui marcas do Conselho de Crianças em todos os espaços, 
paredes e fazeres. Nossa EMEI transformou-se em uma Escola que respeita a Infância, 
com as contribuições das crianças e não somente das necessidades e ótica dos adultos. 

Esse projeto visa o desenvolvimento da autonomia e autoria das crianças. A 
expansão das possibilidades de participação no mundo social é nossa tarefa primeira, 
pois, ser humano e social significa ser sujeito de escolhas e de direitos e isso constrói-se 
na tomada de consciência sobre o que se faz. O investimento nos pequenos torna-os 
agentes transformadores de si e do pedaço de mundo ao seu redor, fazendo cultura e 
história. 

Somente escutando os pequenos que conheceremos as crianças deste século e 
faremos uma escola para este século 
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 1° Lugar: PROFESSORES 

Projeto: “Direitos Humanos na Luta Contra a LGBTfobia”.

Escola: EMEF Alexandre de Gusmão.

DRE:  Guaianases.
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Justificativa: 

A partir de uma sociedade onde o preconceito e a violência estão presentes diariamente 

e os direitos humanos cada vez mais desrespeitados pela falta de valores e amor ao 

próximo, existe uma necessidade de trabalhar-se o tema homofobia afim de fomentar-se 

o respeito a liberdade, o apreço a tolerância e o combate a violência e ao preconceito de 

qualquer ordem, seja religioso, etnico, de gênero etc. 

Objetivo: 

Desenvolver com os estudantes uma formação política, cultural que reverbere em ações 

cotidianas para a construção de uma sociedade mais harmônica, onde a diversidade 

possa ser respeitada e vista como pluralidade social e não merecedora de violências e 

preconceitos.  Transformar o cotidiano em movimentos contrários à tudo que possa ferir 

fisica ou moralmente o ser humano, construindo, a partir de  ações diárias, uma 

atmosfera harmônica que esteja presente desde o singelo cotidiano familiar até o 

convívio social de qualquer estância. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido a partir de encontros semanais no contra turno. Durante os 

encontros, fizemos debates com apresentações de vídeos e artigos pesquisados pelo 

grupo, afim de que estes mesmos pudessem contribuir para a construção do texto teatral. 

A peça foi construída a partir da referência do teatro épico de Bertold Brecht 

(dramaturgo e diretor alemão do séc. xx que utilizou o teatro como uma ferramenta de 

politização e conscientização social). A peça foi criada a partir de depoimentos. Além 

da linguagem cênica (dança e teatro), foram utilizadas as linguagens da música e 

audiovisuais. O trabalho foi construído em forma de depoimentos, com a quebra da 

quarta parede (diálogo direto com o público), afim de trazer reflexões sobre o tema 

durante sua apresentação. O diálogo direto faz com que o público esteja o tempo todo de 

forma consciente nesse documentário cênico, que trouxe uma abordagem mostrando as 

várias visões sobre o tema, desde a visão religiosa até a familiar, passando pelo ponto de 

vista científico. A partir dos relatos, dá liberdade para que o público tire suas conclusões 

a cerca da violência e do preconceito e seus danos que fere, não só diretamente, mas 

também indiretamente familiares, amigos, e o próprio direito à vida e liberdade de ser o 

que se é dentro de uma sociedade que têm a diversidade presente em diversos aspectos: 

étnico, religioso, de gênero, social e etc. 
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Tempo: 

Preparação do projeto: de março a maio 

Realização do projeto: de junho a dezembro 

Quatro horas-aulas no contra turno, sempre: 

Quintas-feiras – das 9:15 às 12:15 

Início: 05/03/2015 Término: 03/12/2015         

        

  QUINTA-FEIRA     

 16HRS     

20HRS     

 16HRS     

 16HRS     

 8HRS     

 16HRS     

 16HRS     

 16HRS     

 16HRS     

 4HRS     

 144 HORAS     

  

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro 

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

OBS:  O trabalho continua sendo desenvolvido esse ano a partir das próprias aulas de 

arte, que são ministradas duas vezes por semana, a partir das linguagens artístiscas com 

base no currículo e no projeto político pedagógico da escola. 

Recursos que foram utilizados: 

*Vídeos diversos que retratam a questão dos direitos humanos e da homofobia, pelo 

ponto de vista social, religioso e político no Brasil e no mundo. Textos, depoimentos e 

pesquisas que mapearam os lugares mais homofóbicos no Brasil e no mundo; 

*Aparelho de som e projetor; 

*Sala ampla e/ou pátio para ensaio; 

*Material pedagógico: canetas bastão piloto, tinta guache para confecção de cartazes,  

máquina fotográfica e filmadora para registro das atividades. 
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META:  

  

Longo prazo: ter Cidadãos mais conscientes que, além de não praticar a violência nem 

o preconceito, em qualquer ordem que seja, fomentem a partir de ações cotidianas o 

apoio à diversidade. Tem por objetivo conscientizar a sociedade ao reconhecimento e à 

importância da pluralidade social e sua existência para a construção de um mundo com 

mais harmonia e respeito. 

Ação: Criar trabalhos junto à comunidade escolar que dialoguem diretamente com seu 

contexto social e suas problemáticas, afim de solucionar a partir de diálogos 

permanentes que podem dar-se desde palestras até trabalhos artísticos pedagógicos 

desenvolvidos na própria Unidade Escolar. 

  

Médio prazo: Ter a comunidade e a família cada vez mais próximas às discussões 

políticas pedagógicas da escola de forma à incentivar o protagonismo não só dos 

estudantes, mas também de seus familiares e da comunidade em geral. 

Ação: Realizar, anualmente, um plano de trabalho que tenha como propostas trazer 

palestras para pais e comunidade escolar com os seguintes temas: direitos humanos, 

cidadania, política nacional, a luta contra o machismo e a homofobia, a luta contra o 

racismo e temas de ordem pública, como a questão de saúde, violência urbana e cultura. 

  

  

Curto prazo: Ter alunos que combatam o preconceito e a violência a partir de seu 

próprio ambiente escolar, que estes aprendam na prática o significado da palavra 

respeito, de forma a não atingir o próximo de forma desrespeitosa, não fazendo ao outro 

absolutamente nada que não gostariam que fizessem consigo. Amando e respeitando o 

próximo como a si mesmo. 

Ação: Organizar intervenções e práticas pedagógicas protagonizadas pelos próprios 

estudantes, em que estes possam dirigir atividades de troca com os seus colegas de 

diferentes ciclos de aprendizagem. Gerando, também, a partir dessas trocas, reflexões 

para melhoria do convívio escolar, que tenha como principal objetivo o respeito aos 

direitos humanos e a pluralidade social. 

Considerações Finais 

Apesar do tema ter sido sugerido e escolhido de forma democrática pela turma, o 

mesmo gerou alguns conflitos entre alguns estudantes que resistiram e pais que 

questionaram a abordagem. Para sanar os conflitos, foi feita uma intervenção em uma 

-
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reunião de pais e mestres com alguns professores e a coordenação da escola, e, também, 

a participação dos estudantes. Nessa reunião, foram levantados os motivos de trabalhar-

se o tema e foi ressaltada a importância de fomentar-se o respeito ao direito a 

diversidade e a pluralidade social. Passado algum tempo, essa resistência foi sanada e o 

envolvimento dos alunos ao final do trabalho foi de 100% da turma, além de 

conseguirmos também o apoio dos pais. Estamos dando continuidade a esse trabalho. 

Nesse 1º bimestre, foi criada uma “paródia” com o tema convivência sobre a luta contra 

homofobia (a partir de uma letra de funk, os estudantes mudaram a letra da música e, 

em parceria com a “fábrica de cultura” - espaço cultural pertencente as imediações da 

comunidade -, gravaram em estúdio e fizeram uma intervenção durante o intervalo na 

própria unidade escolar, afim de enfatizar a nossa luta e mostrar parte do processo desse 

novo trabalho). 

 

Avaliação: É anual com a direção da escola e professores. Além disso, consulta os 

professores apontando pontos positivos e o que seria possível melhorar. Apresenta 

anualmente ao Conselho de Escola o plano de trabalho para ter o apoio e participação 

desse órgão escolar. 
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 2° Lugar: PROFESSORES 

Projeto: “Quanto Vale?”.

Escola: EMEF José Bonifácio

DRE:  Penha.
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Apresentação 

O projeto é um incentivo à busca e ao exercício dos direitos fundamentais, como 

a dignidade da pessoa humana, garantida em nossa Constituição Federal. Hoje, em 

muitas situações, esses direitos fundamentais estão presos ao papel, não conseguindo 

atingir o cidadão a quem foi destinado, criado e dirigido. 

Quanto Vale? incentiva e leva a se estudar o direito fundamental do ser humano, 

ou seja, a vida, entrelaçada por tantos outros direitos para que a dignidade da pessoa 

humana seja atingida. 

Foi desenvolvido com todos os estudantes da escola, atendendo a cada 

classe/ano de acordo com o nível de proficiência dos estudantes e com aprofundamentos 

por grupos de estudantes participantes de projetos oferecidos pela escola, que 

acontecem no contraturno escolar. 

  

O projeto visa à valorização e a troca de saberes, de culturas, em que o estudante 

aprende com o professor e vice-versa. Foge da forma tradicional de ensino, como 

acontece numa educação bancária. De forma prazerosa, lúdica e sem quebras o aluno 

aprende na sua integralidade. 

O projeto busca desenvolver o protagonismo dos estudantes, para que estes 

usufruam dos seus direitos, criem, busquem soluções, façam interferências na sociedade 

e no mundo, contribuindo para o futuro ao qual devem ser partes integrantes e não 

apenas figurantes. 

Prevê a busca da valorização da vida, mudanças de atitudes em relação à 

existência, escolhas, assunção de responsabilidades, exigências dos seus direitos e 

cumprimento dos seus deveres. 

Procura passar a ideia de que se deve buscar a vida com qualidade para maior 

longevidade, lembrando, sempre, das próximas gerações a habitar o Planeta. 

A vida é vista como direito humano, desde sua concepção, que não pode ser 

apreçada e que deve ser preservada por todos, dentro dos diversos setores e das 

diferentes competências. 

Por fim, o conhecimento e/ou reconhecimento de nossos direitos para que estes 

saltem do papel, para que nossa cidadania seja exercida, transformações sejam feitas e 

sejam transformados pela sociedade que não é de papel. 

O conhecimento compartilhado é considerado fundamental para a ampliação de 

ideias e ideais do grupo participante. 
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Justificativa 

No início do ano de 2015, tendo percebido entre uma conversa e outra que os 

estudantes não tinham motivação para buscar o desconhecido; apresentavam autoestima 

baixa, própria da idade e da etapa de desenvolvimento; o descrédito em si; a falta de 

atitude diante de algumas situações cotidianas; visão não distante e falta de sonhos por 

adolescentes e crianças, que manipulavam um celular com muita desenvoltura e 

competência, levou-me a elaborar o projeto “Quanto Vale?” com o objetivo de 

promover mudanças fundamentais para uma vida digna. 

Tendo em vista a banalização e vulgarização da dignidade da pessoa humana e a 

perda do valor da vida, em seu sentido mais amplo, decidi resgatar nossos direitos 

partindo do conhecimento e/ou reconhecimento, motivo que levou aos nossos estudos. 

E assim, o projeto sobre direitos humanos é criado, visando minimizar a 

violência que o próprio cidadão se impõe pela baixa autoestima, pelo desconhecimento 

e pela falta de ações, de escolhas, tão necessárias para o convívio em sociedade. 

O projeto oferece a oportunidade a todos participantes de buscar a valorização da 

vida, bem maior que possuímos, onde a chave do viver bem é o conviver, 

desenvolvendo estudos sobre diversos temas que perpassam pelas nossas ações ou 

omissões cotidianas. 

Trata-se de um projeto sobre Direitos Humanos onde as pessoas buscam uma 

vida com qualidade, com seus direitos garantidos não apenas constitucionalmente e de 

maneira ética possam interferir na sociedade como autores e não apenas aplaudirem 

como plateia. 

O projeto “Quanto Vale” foi desenvolvido na EMEF José Bonifácio, situada na 

periferia a zona leste, na cidade de São Paulo, mais especificamente da Cidade 

Patriarca. 

É uma escola de ensino fundamental, com aproximadamente quinhentos alunos e 

que proporciona aos alunos vários projetos, atém das aulas normais. No ano de 2016 a 

escola tornou-se de ensino integral, onde os alunos do ciclo de alfabetização (primeiros, 

segundos e terceiros anos) permanecem na escola por um período de sete horas, em que 

são envolvidos com aprendizagens por meio de jogos, projetos, brincadeiras, essenciais 

para o desenvolvimento de forma prazerosa e na sua integralidade. 

Objetivos 

Com o tema decidido, alguns objetivos foram traçados e ao final do projeto 

desenvolvido, esses objetivos deveriam ser atingidos como demonstração de sucesso da 

pesquisa e das conquistas. Por se tratar de um projeto, um esqueleto do caminho a ser 

seguido foi traçado e a partir das necessidades ou sugestões das classes, novas 

atividades eram acrescidas, assim como outras eram suprimidas. 
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Esperava-se que os alunos durante a execução do projeto e ao final dele 

pudessem atingir: 

·        A construção de uma prática baseada na ética, em atitudes cidadãs e 

solidárias, diminuindo a prática de violência entre os alunos. 

·        A elevação da autoestima dos jovens, fazendo-os perceber que cada um 

é importante dentro do seu contexto escolar, familiar e na sociedade 

como um todo. 

·        A promoção de aprendizagens quanto às diversas formas de leituras, 

por vídeos, gráficos, desenhos, textos, bem como a escrita. 

·        O desenvolvimento da oralidade e do protagonismo infanto-juvenil, por 

meio das rodas de conversas, entrevista, enquetes e publicações. 

·        A percepção de que a vida é o bem maior que a nós pertence e que ela 

depende de ações por nós realizadas que a favoreçam, estimulem e a 

preservem. Para tanto, a necessidade de sonhar, ter os direitos humanos 

preservados e garantidos, uma alimentação saudável, a realização de 

atividades físicas, uma educação de qualidade e o viver com segurança, 

com livres escolhas, comunicação e expressão em busca de uma cultura 

de Paz. 

·        A percepção de interdependência entre o meio ambiente e o homem. 

·        A integração do maior número possível de professores e membros da 

gestão escolar como participantes do projeto. 

  
Conteúdos estudados para atingir os objetivos 

·        Conceitos e diferenças entre custo, preço e valor. 

·        Definição de bens materiais e imateriais. 

·        Valorização do eu – Autoestima. 

·        A necessidade de trocar a omissão pela ação. 

·        Temas transversais: ética, cidadania, solidariedade. 

·        Responsabilidade de todos e de cada um. 

·        Bullying e aceitação das pessoas com todas as suas diferenças. 

·        Liberdade de locomoção, de escolha e de expressão. 

·        A crise da água e a sua necessidade para a vida dos seres vivos.  

·        Ambiente saudável. 

·        Alimentação saudável. 

·        Pirâmide alimentar (alimentos saudáveis, obesidade). 

·        Diferenças entre atividade e exercícios físicos. 

·        A Paz interior e a necessidade da Paz mundial para um bom conviver. 
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·        Julgamento precipitado e decisões conflitivas. 

·        Interdependência entre o ambiente e o homem. 

·        Direitos Humanos – família, proteção, violência, bullying, julgamento, 

educação, liberdade e dignidade. 

  

Metodologia 

O projeto teve seu início por meio de cartazes, que foram distribuídos pela 

escola, com a pergunta: Quanto Vale? 

Dessa forma, estimulou-se a curiosidade dos estudantes e funcionários que se 

perguntavam e me perguntavam: Quanto Vale o quê? 

Perguntado o preço de um carro ou tênis, verificou-se que a resposta era dada 

sem mesmo a pessoa levar em consideração outras características como ano de 

fabricação do carro, modelo, ou se o tênis é de couro, de tecido de molas ou não. 

Esclareceu-se que, para uma resposta segura e mais correta, deveríamos obter outras 

características, outras informações. Entendeu-se que, com apenas uma característica do 

produto, não seria possível avaliar o bem de forma completa ou correta. 

Houve a necessidade de estudar o conceito e diferenciação entre os termos: 

custo, preço e valor. Então foram estudados os bens materiais e imateriais. Materiais 

que podem ser encontrados para o consumo (alimentos, utensílios, eletrodomésticos, 

entre outros) e imateriais (vida, amor, respeito, dignidade, solidariedade). Passamos à 

reflexão ao que pode ser dado um valor, um preço, um custo e o que não poderia ser 

mensurado, apreçado. 

Iniciamos valorizando a vida, por meio de estudos sobre a letra da música 

cantada pelo grupo musical Engenheiros do Hawaí – Quanto vale a vida? 

Refletimos – Quanto vale a nossa vida vivida com dignidade? Com saúde? Com 

educação? Com alimentos saudáveis? Com nossas liberdades de locomoção, de escolhas 

e de comunicação? Quanto vale a nossa vida num ambiente saudável, rodeada pela 

família, respeitados como pessoa? Quanto vale nossa vida em sociedade, longe da 

violência? 

E se fosse diferente? Que valor eu atribuo a minha vida num momento de 

depressão? Quanto vale a minha vida num beco sem saída ou debaixo de um viaduto? 

Às 6 horas da manhã? E à zero hora? Quanto vale sua alimentação com agrotóxico e 

hormônios? Quanto vale sua ignorância? Quanto vale sua família no momento da 

aflição? E a um planeta totalmente degradado, que valor você dá? 
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Passamos a desenvolver nossos estudos relacionados aos itens abaixo: 

  

Autoestima – Vimos durante nossos estudos, por meio de vídeos, que devemos elevar 

nossa autoestima e “virar o jogo” quando percebemos que estamos perdendo, portanto, 

novas investidas devem ser feitas. Devemos mudar nosso olhar, trazer novas estratégias 

e lutarmos para, de diversas formas, dentro da ética, conseguirmos atingir os nossos 

objetivos. Não podemos abandonar nossa jornada pelo derrotismo, sem tentativas novas 

e diversificadas. 

  

Atitudes – nossas atitudes devem substituir nossas omissões, diante de situações que, 

muitas vezes, nos colocam como perdedores. Estudamos, ainda, que poucas são as 

pessoas que nos rodeiam encorajando-nos para o próximo passo. Vimos que não 

podemos esperar que soluções surjam como mágicas ou providenciadas por outros para 

nos eximirmos de culpas e frustrações. 

  

Responsabilidades – caminhamos pesquisando sobre nossas responsabilidades e 

pudemos enxergar que “passar a bola” para frente, como se o problema não fosse nosso, 

atrasaria a solução do mesmo, muitas vezes aumentando o problema e dificultando as 

soluções, além de não estarmos fazendo a nossa parte. 

Nós somos partes de um todo que deve seguir em frente na busca de um bem comum. 

Cada um fazer a sua parte e assumir suas responsabilidades é essencial para uma 

qualidade de vida individual, social e do planeta. 

  

Direitos – estudamos alguns dos nossos direitos fundamentais, integrantes da 

Constituição Federal, e vimos que existe uma série de direitos que se entrelaçam e 

conduzem-nos a uma vida digna, garantida pela Carta Magna.  

O direito à vida é pré-requisito para a existência de todos os demais direitos, 

como visto no art. 1º, inciso III, da Constituição de 1988, que mostra a relação entre o 

direito à vida e o da dignidade da pessoa humana, unificando todos os direitos 

fundamentais. 

  

Alimentação Saudável – após pesquisas, entrevistas, rodas de conversas, pudemos 

enxergar que a alimentação influencia diretamente no nosso bem estar, crescimento, 

desenvolvimento, levando-nos a exercer as atividades de cidadania com saúde. Para 
tanto, estudamos o quão prejudicados estamos sendo por consumirmos agrotóxicos e 

hormônios que nos envenenam aos poucos. Então, aprofundamos nossos estudos, 

fazendo pesquisas sobre alimentos saudáveis, desperdício, aumento do lixo e a 

necessidade de realizações de atividades físicas. 
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Após entrevistas com os colegas, foi criado pelos estudantes um Guia de 

Lanches saudáveis, sendo esses considerados aqueles mais baratos, mais coloridos, mais 

perfumados, mais fáceis de acondicionar. 

Também, criaram um guia de alguns locais que oferecem práticas de atividades 

físicas no entorno da escola e um pouco mais além.  

Os alunos participaram de uma feira no SESC Itaquera, onde puderam expor 

pratos com alimentos feitos de massa de farinha de trigo produzidos por eles, 

demonstrando todo conhecimento adquirido até então por meio de explicações e 

esclarecimentos aos visitantes do evento. Aproveitaram a oportunidade para entrega de 

folhetos esclarecedores quanto à Alimentação Saudável, a importância da Horta 

Orgânica e os cuidados com o envenenamento pela ingestão de agrotóxicos e hormônios 

por meio de verduras e carnes. 

Estudaram os carboidratos, as proteínas, as fibras e os sais minerais, os alimentos 

construtores e os energéticos, por meio da construção da pirâmide alimentar exposta no 

pátio da escola, além da produção de programas de rádio sobre obesidade. 

Se temos que defender, garantir e valorizar a vida, entendendo que a alimentação 

é a base que sustenta nossa existência, este é um motivopara o aprofundamento a esse 

tema a fim de atingir o que a lei prevê. 

  

Ambiente Saudável – relacionando as condições de vida de nosso planeta e a crise da 

água pela qual estamos passando, além da urgência quanto à conscientização global, 

para que possamos entregar o planeta às próximas gerações com bens que pudemos um 

dia usufruir, vimos à importância das ações individuais e conscientes, de todos os seres 

humanos, como meio de sair da crise que afeta a todos sem exceção, inclusive as plantas 

e os animais. 

É muito importante que vivamos em um ambiente saudável e percebamos que 

existe uma interdependência entre ambiente e seres humanos. 

  

Trabalho coletivo – aproveitamos para enfatizar o trabalho coletivo que, além de 

facilitar quanto ao esforço dispendido, pode solucionar um problema em menor tempo. 

Em um esforço coletivo ,muitas situações são solucionadas ou os males amenizados. 

Ex: Cultura de Paz, Diminuição de violência, Crise da água, consumo sem desperdício, 

reutilização e reciclagem. Vimos o trabalho coletivo como propiciador de uma  

sociedade organizada e produtiva. 
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Liberdade – ainda dentro dos importantes direitos que nos são garantidos por lei, 

pudemos falar um pouco sobre a liberdade de locomoção e sua importância para o nosso 

ir e vir, e, aí, mais uma vez sobre o medo da violência descontrolada e da bala perdida, 

dos assaltos e da perda de entes queridos; a liberdade de comunicação e de expressão, 

vivida hoje tão intensamente pelas redes sociais, em que os momentos e encontros 

podem ser marcados, as notícias verdadeiras ou mentirosas chegam rapidamente, muitas 

vezes usadas para o bem e, outras, para o mal; e a liberdade de escolhas, quanto ao 

gênero, religião, entre outras, com o devido respeito às diferenças existentes entre as 

pessoas que foram a nossa sociedade. 

  

Julgamento Precipitado – aproveitamos para enfatizar e perceber que o julgamento 

precipitado em relação ao outro, seja pela aparência ou apenas por uma característica, 

pode causar julgamentos errôneos, com perdas irreparáveis tanto para o julgador como 

para o julgado. 

Enfim, concluímos que a vida, garantida constitucionalmente, é o bem maior e 

que ela entrelaça-se com tantos outros valores e princípios também garantidos na 

Constituição, a fim de que, quando todos forem atingidos, tenha-se a dignidade da 

pessoa humana. 

Fazendo um estudo dos itens acima, os estudantes puderam,  por meio de vídeos 

e rodas de conversas, apropriar-se de conhecimentos básicos, conhecidos como direitos 

humanos. Esses, para uma grande parcela da sociedade, infelizmente, não conseguem 

libertar-se dos papéis em que estão escritos.  

Ao final dos estudos, os educandos confeccionaram folhetos informativos, 

contendo algumas questões reflexivas sobre os temas estudados, que foram distribuídos 

entre os convidados participantes da 4ª Ação Cidadã, que acontece no mês de outubro 

nos espaços da escola juntamente com a Mostra Cultura, do ano de 2012. 

  

Potencial de Impacto 

Entre os pontos positivos do projeto está o fato de que todos os alunos puderam 

sentir que a nossa vida não tem preço nem valor determinado; puderam estudar e 

praticar mudanças de comportamentos e atitudes, sensibilizados pelos vídeos assistidos 

e ampliados pelas rodas de conversas, levando os ensinamentos para casa; 

reconheceram direitos fundamentais para uma vida minimamente digna, dentro de cada 

realidade; puderam conhecer o mínimo para conquistar o máximo possível. 

Outras observações 

Ao final dessas atividades, os estudantes participantes dos projetos: Nas ondas 

do rádio, Alunos monitores, Colorindo nosso espaço, Horta escolar e Clube de Ciências, 



56 

fizeram a socialização das atividades desses grupos, com coquetel elaborado 

pelos próprios estudantes, além de exposições dos conhecimentos adquiridos aos 

convidados presentes, encerrando o projeto “Quanto vale?” com êxito e competência. 

  

Bibliografia 

·        Princípio da dignidade humana 

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/cc/1/dh_const.htm 

·        Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988 

·        Vídeos diversos do Youtube 

·        Pesquisas utilizando a internet 
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 3° Lugar: PROFESSORES 

Projeto: “Do Milagre Econômico ao Rompimento  
dos Direitos Humanos no Brasil: 
     A Ditadura Militar”. 

Escola: EMEFM Guiomar Cabral.

DRE:  Pirituba.
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1. Apresentação: 

                     Há mais de trinta anos, a ditadura militar encerrou-se no Brasil. Todavia, 

ainda é muito comum, em rodas de conversa, protestos e pesquisa de opinião, algumas 

pessoas pedirem o retorno da ditadura militar. Um exemplo desta informação é uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em fevereiro de 2014, na qual 14% das 2.614 

pessoas entrevistadas acima de 16 anos afirmaram que a ditadura militar é melhor que a 

democracia.[1] 

                     As pessoas que vivenciaram o período, assim como os estudantes que 

aprenderam acerca dos chamados “anos de chumbo”, reconhecem que foram anos difíceis 

sob a ótica dos direitos humanos, já que a repressão policial era latente, as pessoas que se 

opunham ao regime eram torturadas, presas, exiladas e, até mesmo, assassinadas. 

                     A gênese deste projeto é derivada da (in)compreensão deste período 

histórico e os seus efeitos no rompimento de direitos, que, atualmente, são consagrados 

pela Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988. 

  

2. Justificativa: 

A ditadura militar no Brasil (1964-1985) é compreendida ainda sob ângulos 

diferenciados. Durante os 21 anos que o Brasil esteve sob tutela dos militares, foi-se 

apresentado um crescimento econômico expressivo. Quando os militares assumiram o 

poder, a nação brasileira ocupava a 43º maior economia do mundo, ao passo que, 

encerrado o período ditatorial, o Brasil ocupava a 8º maior economia do mundo. Em 

1973, por exemplo, o crescimento do PIB brasileiro foi 13,6%.[2] Segundo Boris Fausto 

(1997), durante a segunda metade do século XX, a economia brasileira apresentou os 

maiores índices de crescimento econômico do mundo, embora haja uma crítica 

reconhecida pelo fato do processo de concentração de renda, já que beneficiou apenas 

algumas camadas da população, resultando inclusive em algumas metáforas, tais como 

‘Belíndia’: o Brasil seria um complexo entre estratos populacionais com níveis 

comparáveis ao país europeu, Bélgica, rodeado por uma expressiva quantidade de pessoas 

pobres, tal como é a Índia, segundo país mais populoso do mundo. 

                     Apesar do crescimento econômico e do processo de industrialização pelo 

qual o Brasil passou durante esse período, houve rompimento de direitos no país, 

sobretudo os civis e políticos, tais como a extinção de partidos políticos, a prática de 

diversas formas de tortura, o fechamento do Congresso, suspensão do habeas corpus, a 
a pena de morte por fuzilamento, a censura de jornais e revistas, a cassação de políticos, o 

exílio de intelectuais, proibição de greves, entre outras medidas. Tais medidas foram 

editadas através dos mais de dez atos institucionais publicados durante a vigência da 

ditadura militar. 
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Nesse sentido, o projeto desenvolvido buscou desconstruir alguns aspectos históricos 

sedimentados acerca da ditadura militar (já que houve todo um sentimento desenvolvido 

de ufanismo[3]), alertando, sobretudo, para o rompimento dos direitos humanos que 

ocorreram este período. 

  

3. Público-alvo:  

Alunos do 9º anos A, B e C da EMEFM Guiomar Cabral, situada na Avenida Menotti 

Laudísio, 553 – Jd. Cidade Pirituba. 

  
4. Metodologia: 

         O projeto foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Geografia, ministrada pelo 

docente Wagner Alves Negreiros, e envolveu diversas fontes para a análise do período, 

tais como leitura de texto, exibição de filme, interpretação de música, compreensão de 

charges, visitação a museu e relatos de pessoas que vivenciaram o período. 

  

Procedimentos do projeto 

  

1º atividade: Leitura de texto base 

Os estudantes receberam um texto-base que relata alguns aspectos econômicos durante a 

ditadura militar, acompanhado de questões que problematizaram o período, tais como o 

superávit da balança comercial, o crescimento econômico do Produto Interno Bruto, o 

processo de industrialização/urbanização, a concentração de renda, o processo 

inflacionário, entre outras medidas.  

  

A ditadura militar (1964-1985) 

Em 1º de abril de 1964, quando se iniciou o regime militar no Brasil, o PIB ocupava a 43º 

posição no planeta e uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. Em 1985, ao término da 

ditadura, o Brasil apresentava o 8º PIB do mundo capitalista e a sua dívida externa era de, 

aproximadamente, 95 bilhões de dólares. O parque industrial havia crescido de forma bastante 

significativa e a infraestrutura nos setores de energia, transportes e comunicações modernizadou-

se. Porém, embora os indicadores econômicos tenham evoluído positivamente, a qualidade de 

vida de grande parte da população piorou bastante nesse período. Em 1960, os 50% mais pobres 

da população detinham 17,7% da renda nacional; em 1970 esse valor diminuiu para apenas 

11,8%. No mesmo período, os 20% mais ricos, que dispunham de 54% da renda nacional, 

passaram a contar com 62% dela. Leia o box abaixo: 
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As distorções do ‘Milagre Brasileiro’ 

  

      Concomitante ao paraíso do consumo que se abria para a classe média dos grandes 

centros urbanos, onde proliferavam supermercados, shoppings e outdoors de construtoras 

oferecendo inúmeros lançamentos de apartamentos de luxo, crescia também a população 

marginalizada e miserável. A população favelada de Porto Alegre elevou-se de 30 mil 

pessoas em 1968 para 300 mil em 1980; a do Rio de Janeiro, de 450 mil em 1965 para 1,8 

milhão em 1980; e a de São Paulo , de 42 mil em 1972 para mais de um milhão em 1980. 

  

Basicamente, a política econômica esteve voltada, como em períodos anteriores, 

ao crescimento do PIB e à obtenção de um maior superávit no saldo da balança comercial. 

Durante a ditadura, houve uma concentração de renda, ou seja, a população de baixa renda 

não usufruía dos benefícios que esse crescimento proporcionava. 

Entre 1968 e 1973, período conhecido como milagre econômico, a economia 

desenvolveu-se em ritmo acelerado. Esse ritmo de crescimento foi sustentado por grandes 

investimentos estatais em obras faraônicas de necessidade, rentabilidade ou eficiência 

questionáveis, como a rodovia Transamazônica, a Perimetral Norte e o acordo nuclear entre o 

Brasil e a Alemanha. O setor de comunicações também foi beneficiado no período. Os 

investimentos foram feitos graças à grande captação de recursos no exterior, o que elevou a 

dívida externa nacional, pois, boa parte desse capital foi investido em setores não rentáveis 

da economia. Como pagar parcela da dívida contraída com a construção de rodovias na 

Amazônia? 

A taxa de lucro dos empresários foi ampliada por intermédio da diminuição dos 

salários reais, ou seja, pela redução do poder aquisitivo dos trabalhadores. Aumentava-se, 

assim, a taxa de reinvestimento de lucros no aumento da produção, dando continuidade ao 

processo histórico de concentração de rendas. Ficou famosa a frase do ministro Delfim Netto 

em resposta à inquietação dos trabalhadores ao verem seus salários arrochados: “É necessário 

fazer o bolo para depois reparti-lo.” A nossa economia cresceu, entretanto, a fatia que cabe 

aos trabalhadores diminui sistematicamente. 

Outro aspecto importante na questão em relação ao crescimento econômico 

brasileiro no período militar foram os investimentos externos. O capital estrangeiro penetrou 

em vários setores da economia, principalmente na extração de minerais metálicos (projeto 

Carajás, Trombetas, Jarí), na expansão das áreas agrícolas (monoculturas de exportação), nas 

nas indústrias química e farmacêutica e na fabricação de bens de capital 

(máquinas e equipamentos)  utilizados pelas indústrias de bens de consumo. 
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Nesse contexto, a classe média viu seu poder de compra ampliado, quer pela 

elevação dos salários em cargos que exigiam uma qualificação técnica, quer pela ampliação 

do sistema de crédito bancário, permitindo maior financiamento de consumo. Enquanto isso, 

os trabalhadores sem qualificação tiveram seu poder de compra diminuído e ainda foram 

prejudicados com a degradação dos serviços públicos, sobretudo de educação e saúde. 

No final da década de 1970, os EUA promoveram a elevação das taxas de juros 

no mercado internacional, reduzindo os investimentos destinados aos países 

subdesenvolvidos. Além de assistir a essa redução, a economia brasileira teve de arcar com o 

pagamento crescente dos juros da dívida externa, que havia sido contraída com juros 

flutuantes. 

Diante dessa nova realidade, a saída imposta pelo governo se resumiu na frase: 

“Exportar é o que importa.”. Era urgente voltar a produção econômica para o mercado 

externo, a fim de aumentar o superávit da balança comercial. Porém, como tornar 

internacionalmente competitivas, tanto em qualidade como em preço, as mercadorias 

produzidas em um país subdesenvolvido, que quase não investia em tecnologia?  

As soluções encontradas foram desastrosas para o mercado interno de consumo: 

arrocho salarial, subsídios fiscais para exportação, negligência com o meio ambiente, 

desvalorização cambial, combate à inflação por meio da diminuição do poder aquisitivo. 

Resultado: a economia crescia, porém o povo empobrecia. 

Na busca de um maior superávit da balança comercial, o governo impôs 

pesados encargos às importações, tanto em bens de consumo quanto de bens de capital e de 

produção. A consequência dessa medida foi o sucateamento do parque industrial brasileiro ao 

longo dos anos 1980. Os industriais não tinham capacidade financeira para importar novas 

máquinas e, por causa da falta de competição com produtos importados, não havia incentivos 

à busca de maior produtividade e qualidade dos produtos. Com isso, as indústrias, com raras 

exceções, foram perdendo a competitividade no mercado internacional e as mercadorias 

comercializadas internacionalmente tornaram-se caras e tecnologicamente defasadas em 

relação às estrangeiras. 

As consequências sociais dessa política econômica agravaram-se com a segunda 

crise do petróleo, que se iniciou em 1979. As taxas de juros da dívida externa atingiram, em 

1982, o recorde histórico de 14% ao ano. A partir de então, a economia brasileira passou por 

um período de recessão que castigou o país durante a década de 1980 e início da década de 

1990, período que se caracterizou pela ciranda financeira. 

Muitas empresas estavam à beira da falência. A solução encontrada em muitos 

casos foi a estatização. O Estado brasileiro adquiriu empresas em quase todos os setores da 

economia utilizando recursos públicos, esses em parte acumulados com o pagamento de 

impostos por toda a população. O inchamento da administração de instituições públicas, de 
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1964 a 1985, custou cerca do emprego de 20% do PIB nestes locais, porém há 

uma deterioração dos serviços por não haver investimento nestes locais. 

O período dos governos militares no Brasil caracterizou-se pela apropriação do 

poder público por agentes que desviaram os interesses do Estado para as necessidades 

empresariais. As carências da população foram desprezadas, as prioridades foram o 

crescimento do PIB e o aumento do superávit na balança comercial. O objetivo de qualquer 

governo é aumentar a produção econômica. O problema é saber como atingi-lo sem 

comprometer os investimentos em serviços públicos. 

Apesar do exposto, durante este período, a urbanização e a industrialização 

avançaram, resultando em significativa melhora nos índices de natalidade e mortalidade, que 

registraram queda. Houve também êxodo rural. 

O fim do período da ditadura ocorreria em 1985, depois de várias manifestações 

populares a favor das eleições diretas para presidente. Os problemas econômicos herdados da 

ditadura foram agravados no governo que se seguiu, de José Sarney. 

  

  

Questões 

01.    Por qual motivo econômico a ditadura tem apoio da população? 

02.    Justifique por que, durante a ditadura, podemos afirmar que houve um aumento da 

concentração de renda no Brasil. 

03.    Neste período, pode-se dizer que houve melhoria na qualidade de vida urbana? 

Explique por que isto ocorre. 

04.    O que você entende por superávit da balança comercial? 

05.    O que foram as obras faraônicas do período? 

06.    Como foi possível diminuir os salários reais? 

07.    Interprete a frase de Delfim Netto. 

08.    É importante que recursos naturais não renováveis estejam em posse nacional? 

09.    Por que investir em monocultura de exportação? 

10.    Qual é o problema em uma economia de juros flutuantes? 

11.    O que você entende por subsídios fiscais? 

12.    Qual pode ser a consequência de importar excessivamente? 

13.    Qual pode ser o problema de uma estatização? 

  
2º atividade: Exibição de filme 

         Exibição do filme “Batismo de Sangue” (2006), dirigido por Helvécio Raton, que 

relata a história dos freis dominicanos e a oposição ao regime militar, inclusive o 

histórico congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado em Ibiúna, São Paulo. A 

obra cinematográfica ilustra claramente as formas de ditadura pela qual as pessoas eram 

-
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submetidas, tais como a cadeira elétrica e o pau-de-arara. Retrata ainda o exílio das 

pessoas na Europa e América do Sul. 

         Houve um debate do filme, mediado por questões realizadas pelo docente 

juntamente aos alunos. 

  

  

Análise e interpretação do filme “Batismo de Sangue” 

  

1.      O subtítulo do filme “É preferível morrer do que perder a vida”. Como interpretar tal 

frase? 

  

2.      É senso comum afirmar que durante a ditadura não havia corrupção. Será que é possível 

concordar com essa frase? Estabeleça analogias com cenas do filme. 

  

3. Interprete a charge abaixo: 

  

4. Observe a imagem abaixo: 

Como você interpreta a frase “Mais democracia?”? Qual seriam os atos relacionados com este 

fato? 

  

5. Leia o texto abaixo, extraído do Relatório da Comissão da Verdade: 

   “A criação de uma Comissão Nacional da Verdade com o objetivo estratégico de promover a 

apuração e o esclarecimento público das graves violações de direitos humanos praticadas no 

Brasil no período fixado pelo artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da constituição federal, em sintonia com uma das diretrizes constantes do 3º Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) publicado no final de 2009, responde a uma demanda 

histórica da sociedade brasileira.” 

a. Explique por que a presidenta Dilma Rousseff determinou a criação de uma Comissão da 

Verdade. 

b. Qual seria a sua relação com os direitos humanos? 

3º atividade: Compreensão de música 

  

         A produção artística do período é marcada por censura das obras, mas também 

pela genialidade de artistas que, através de uma linguagem metafórica, retrataram o 
período ditatorial. Assim sendo, foram escolhidas duas músicas do cantor e compositor 

Chico Buarque, “Cálice” e “Apesar de Você”. 
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Apesar de você 

Chico Buarque 

  

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar 

 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros, juro 

Todo esse amor reprimido 

Esse grito contido 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir 

Que esse dia há de vir 

Antes do que você pensa 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear 

De repente, impunemente 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar 

Na sua frente 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Você vai se dar mal 

Etc. e tal 
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A música “Apesar de Você” teve alguns trechos destacados pelo professor que 

foram alvo de discussão e problematizados a partir de algumas indagações: 

a)                 “Hoje você é quem manda/ falou tá falado/ não tem discussão.” Quem 

seriam os mandatários? Por qual razão não há discussão? 

b)                 “Você que inventou esse estado”. Qual é o significado da frase? 

c)                 “Inventar a escuridão”. Isso é possível? 

d)                 “Apesar de você/Amanhã há de ser outro dia”. Qual é o significado de cantar 

a esperança? 

e)                 “Quando chegar o momento, vou cobrar com juros, juro”. Essa frase possui 

alguma relação com a Comissão Nacional da Verdade?” 

f)                   “Nosso coro a cantar na sua frente”. 

  

Obs.: Esta frase foi associada com a foto do comício realizado na Praça da Sé em 25 de 

janeiro de 1984, onde se reuniram mais de 400 mil pessoas em protesto pelo fim da 

ditadura e o movimento das Diretas-Já. 

  

  

  

  

  

Cálice 

Gilberto Gil/ Chico Buarque 

  

Pai, afasta de mim esse cálice                                                        

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue 

  

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser o filho da santa 

Melhor seria ser o filho da outra 

Outra realidade menos torta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

  

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 
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Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

  

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca não corta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dois bêbados do centro da cidade 

  

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Quero perder de vez a tua cabeça 

Me embriagar até que alguém em esqueça 

  

As indagações foram: 

a)     A palavra Cálice apresenta aqui dois sentidos. Quais seriam eles? 

b)     “Silêncio na cidade não se escuta.” Interprete a frase. 

c)      “Tanta mentira, tanta força bruta.” Qual é o significado? 

d)     “Mesmo calado o peito, resta a cuca”. Por que o peito de cala e resta apenas  a 

cuca? 

e)     “Quero morrer do meu próprio veneno”. Como as pessoas morriam nes te 

período? 

  

4º atividade: Compreensão de charges e imagens 

Houve a separação de imagens e charges para que os estudantes versassem sobre algu ns 

aspectos estudados. 

  
6º atividade: Visitação ao Museu 

         O encerramento do projeto foi realizado em outubro de 2015, quando os 

estudantes utilizaram a linha de trem 07 – Rubi e foram visitar o museu da resistência, 

situado no Largo General Osório, no bairro da Luz. Os estudantes tiveram contato com a 
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antiga delegacia que era usada para a prática de torturas, ademais de manterem presas as 

pessoas que se opunham ao regime. Depoimentos, imagens, livros, cronologia dos 

diversos movimentos de resistência foram elementos que auxiliaram na compreensão do 

período, focados na defesa dos direitos humanos. 

          

6. Avaliação 

         O processo de avaliação foi processual. A dimensão da oralidade foi o aspecto 

mais valorizado, auxiliado pela compreensão do filme a partir do qual os estudantes 

responderam às questões, assim como a leitura e análise do texto-base. 
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[1]A íntegra da pesquisa pode ser conferida através da tabulação dos dados. Cf: 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2014/03/31/democracia-x-ditadura-versao-

2.pdf. Data de acesso: 31/03/2016. 

[2] Segundo José Murilo de Carvalho (2010), entre 1968-1976, o Brasil manteve um 

crescimento do PIB superior aos 10% anuais. 

[3]Dentre os discursos veiculados havia dizeres “Brasil: ame-o ou deixe-o.” A conquista 

do tricampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo realizada no México em 

1970, o crescimento expressivo do PIB brasileiro e o processo de industrialização foram 

elementos que auxiliaram na construção deste discurso que como se denota, não aceita 

crítica, revelando assim um caráter autoritário. 
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Menção Honrosa 
PROFESSORES

Projeto: “Em defesa dos Direitos Humanos”. 

Escola: EMEF Cecília Meireles.

DRE:  Penha. 
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Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por 

sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, 

elas podem ser ensinadas a amar. 

 

Nelson Mandela 

O respeito aos direitos humanos é fundamental para o exercício da cidadania. 

Nesse sentido, a educação em direitos humanos  faz-se relevante na formação para a 

vida e para a convivência. 

Sabe-se que a educação é fundamental para qualquer indivíduo tornar-se 

cidadão, no entanto, é necessário criar condições para uma aprendizagem 

verdadeiramente crítica e conectada com a realidade. 

Desse modo, foi resolvido, de acordo com o projeto de nossa Escola cujo tema 

no ano de 2015 foi Cidadania, desenvolver um estudo sobre a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos com as turmas dos 9º anos.  

Inicialmente, foi organizada uma dinâmica em que foi colocada, sobre duas 

mesas à frente da sala de aula, alguns artigos da Declaração, que foram selecionados 

previamente. Os mesmos foram recortados em “tirinhas” e em duplicidade. Foi pedido 

para os estudantes lessem e escolhessem uma dessas“tirinhas”. Assim, o trabalho foi 

organizado em duplas, sob o critério de aproximação de ideias, ou seja, as duplas foram 

formadas a partir dos mesmos artigos que pegaram na dinâmica. 

A princípio, foi pedido para cada estudante ler a “tirinha” que havia pegado. Ao 

término da leitura, foram feitos comentários a respeito do que havíamos lido. Em 

seguida, expliquei que as“tirinhas” se tratavam de alguns artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Como já se havia trabalhado no bimestre anterior acerca da Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, foi introduzido o estudo histórico da Declaração como um avanço no 

sentido de proteção à dignidade humana. 

Após essa introdução, foi apresentada a proposta e os objetivos do projeto “Em 

defesa dos Direitos Humanos”. Assim, cada dupla ficou responsável por escrever um 

artigo de opinião sobre um determinado subtema da Declaração,  relacionado à “tirinha” 

lida previamente na dinâmica já aqui mencionada. 

Além disso, como estratégia para que os estudantes lessem os demais artigos 

contidos na Declaração, e não apenas os que eles ficaram responsáveis por desenvolver 

no projeto, orientou-se a ler toda a Declaração, destacando as palavras por eles até então 
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De igual modo, antes de iniciar a escrita do artigo de opinião, foram feitas 

pesquisas em revistas, jornais e internet sobre o tema a ser trabalhado. Após essa etapa, 

conforme os estudantes iam produzindo seus esboços, a professora, como mediadora de 

todo o processo, ia lendo e fazendo as devidas observações e correções, para, então, os 

estudantes digitarem a versão final do texto nas aulas de informática. Vale salientar que 

foi organizado todo o trabalho de modo a ser protagonizado pelos próprios estudantes. 

Assim, os textos produzidos resultaram das reflexões acerca de questões 

presentes no cotidiano escolar, bem como na sociedade contemporânea que denotam 

violação aos direitos humanos, tais como: violência contra a mulher, intolerância 

religiosa, discriminação racial, xenofobia, trabalho escravo, dentre outros. 

Trazer à discussão tais assuntos, a fim de instigar um processo de reflexão e 

problematização, faz-se mais que necessário, visto que há uma deturpação presente, 

especialmente pela mídia televisiva, do que vem a ser os direitos humanos. 

Logo, a ideia principal do projeto consiste em contribuir para uma formação 

mais crítica e humana desses estudantes e que eles, por sua vez, viessem a ser agentes 

multiplicadores dessa idéia. 

Além disso, as duplas produziram ilustrações temáticas, que deram origem à 

capa deste trabalho. Dessa forma, todos os estudantes tiveram sua participação 

assegurada no projeto, mesmo aqueles que apresentavam dificuldades na escrita. 

Vale destacar que foi preocupação constante estimular a criatividade dos 

estudantes, bem como vivenciar os direitos humanos na prática e não apenas no 

abstrato, uma vez que, tiveram de lidar com as diferenças presentes em sala de aula. 

O objetivo deste trabalho foi justamente fortalecer as premissas contidas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em defesa da dignidade humana, 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Portanto, buscou-se, 

com este estudo, incentivar a prática de valores, atitudes e comportamentos de igual 

respeito entre todos no cotidiano escolar e no convívio social. 

Por fim, é importante agradecer a parceria com o professor Ailton Nogueira, da 

sala de informática, que gentilmente dispôs-se a nos ajudar na edição do livro. Também 

é essencial reconhecer o empenho e a dedicação de cada aluno no desenvolvimento 

deste trabalho. 

O trabalho encontra-se concluído e teve como produto final a compilação dos 

textos em um livro que foi divulgado na mostra cultural de nossa escola no ano de 2015, 

quando os estudantes puderam apresentar o trabalho para o público presente e 

autografar as marca-páginas, produzidas por eles mesmos, como lembrança da mostra cultural.

   

  

mostra    
cultural.   



 1° Lugar: ESTUDANTES

Projeto: “Violência Doméstica Contra a Mulher”.

Escola: EMEF Jardim Bartira.

DRE: São Miguel.
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O projeto é um Trabalho Colaborativo Autoral (TCA), que foi desenvolvido por 

um grupo de alunas da EMEF Jardim Bartira. 

A princípio, estávamos buscando temas relevantes para o nosso TCA e 

impressionou-nos a questão da violência doméstica. Percebemos que isto era um 

problema grave em nosso bairro. Muitas mulheres sofriam caladas em suas casas e não 

sabiam como buscar ajuda, às vezes por medo, outras vezes por falta de autoestima, ou 

mesmo pela indiferença e omissão daqueles que, cientes dos problemas, recusam-se a 

ajudar. 

Efetuamos pesquisas na internet para entender mais sobre o assunto e 

verificamos que é um problema sofrido pelas mulheres de muitas partes do mundo. 

Tomamos ciência da Lei “Maria da Penha” e também dos órgãos de defesa dos direitos 

das mulheres. Depois, saímos a campo em nosso bairro para ver e entender o que as 

pessoas pensavam e conheciam sobre o assunto. Conversamos com aproximadamente 

110 pessoas, tanto homens como mulheres, que deveriam responder as seguintes 

questões: “Você conhece a Lei Maria da Penha?” “Você já sofreu violência 

doméstica?”. Para mulheres: “Você conhece alguma mulher que já sofreu ou sofre 

violência doméstica?” “Você sabe como e onde denunciar?” “Você acha certo bater em 

mulher?”. 

Identificamos que, em nosso bairro, o problema era mais frequente do que 

pensávamos. Também dos entrevistados, 10 responderam que era certo bater em 

mulher, e, destes, 8 eram homens. Haver pessoas que consideravam isto como algo 

aceitável impressionou-nos muito, principalmente pelo fato de não serem somente 

homens, mas também mulheres. Elas usavam que usavam frases como: “Tem mulheres 

que merecem apanhar”. Percebemos que além da pesquisa de campo, que possibilitou a 

discussão sobre o tema entre a comunidade, deveríamos também trabalhar mais com a 

informação sobre os direitos das mulheres, como da Lei Maria da Penha e como 

denunciar e proteger-se contra a violência doméstica. Ademais, divulgamos o dia 25 de 

novembro,  Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher e confeccionamos um 

folheto e cartazes na escola. Entregamos os folhetos às pessoas, informando-as, uma a 

uma, sobre a importância de combater-se a violência contra a mulher, sobre a lei Maria 

da Penha e os números do disque-denúncia. Salientamos que não apenas entregamos, 

mas, conversamos com todas as pessoas sobre o assunto. Visitamos locais de grande 

circulação de pessoas, pedimos autorização de comerciantes, conscientizando-os da 

gravidade do problema em nosso bairro e da importância da ajuda de todos para 
combatê-lo. Nestes comércios, colocamos os cartazes com a devida autorização e 
simpatia destes.  
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Isso é Direitos Humanos, primeiramente, porque qualquer tipo de violência 

contra o ser humano é ferir o seu direito. Devemos combater a violência, a 

discriminação de gênero e, neste caso, combater a violência que acontece nos lares, 

onde deveria ser um lugar de amor, respeito mútuo e de proteção. 

Os pontos mais positivos deste projeto foram: despertar as pessoas para um 

problema tão sério, conscientizar a comunidade da importância de combater a violência 

doméstica e, também, as maneiras de denunciar quando isto ocorrer. 

O projeto teve a duração de um mês. Nosso desejo era fazer um blog para 

conscientização de mais mulheres. 
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 2° Lugar: ESTUDANTES

Projeto: “Bullying”

Escola: EMEF José Maria Whitaker.

DRE: São Mateus.
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1. O que é o projeto? Ele foi feito em grupo? 

O Bullying é uma questão séria e polêmica. De origem inglesa, esse termo tem 

por definição: tirano, brigão ou valentão. “Tratar de bullying é abrir uma oportunidade 

de considerar um fenômeno muitas vezes escondido, porque infelizmente, os casos de 

bullying na maioria das escolas, não são tratados do ponto de vista psicológico e do 

ponto de vista da sua especificidade” (LUCIENE TOGNETTA, Violência na escola, p. 

02). 

  

2. Por que o projeto foi realizado? 

É importante pensar e saber o porquê de algumas pessoas julgarem e 

discriminarem outras. Por que será que gostam de zombar com outras pessoas ou será 

que existe um problema maior com elas? 

Este foi um problema encontrado na escola, então, diante disto, começou-se a 

refletir e ter um comportamento assertivo com os colegas que estavam sofrendo 

bullying na escola, pois, presenciava-se, quase todos os dias, situações desagradáveis 

com meus colegas. 

Mudar o perfil psicológico desses indivíduos que cometem bullying é bastante 

difícil, mas é de fácil compreensão que eles, normalmente, são pessoas que passaram 

por uma situação psicológica traumática, ou seja, por falta de apoio e instrução. 

  

3. Como o projeto foi desenvolvido? 

Nós podemos e temos como combater o Bullying, porém como fazer isso de 

uma maneira que envolva e mobilize todo um grupo de alunos? 

Para resolver este problema na escola, com a mediação da professora e apoio de 

alguns colegas, estamos organizando e elaborando um vídeo de conscientização sobre as 

sequelas, para os dois lados, de pessoas que sofrem e praticam bullying. Este vídeo será 

divulgado no Canal do YouTube da escola e será assistido pelos pais e responsáveis na 

reunião de final de ano, sendo uma forma de manifestação e solicitação de ajuda da 

comunidade. 

Alguns itens que aparecerão no vídeo: acompanhamento de perto dessas crianças 

e adolescentes que praticam bullying; orientação sobre atendimento psicológico, para 

reparar os danos deixados por quem sofre e por quem pratica o bullying; tentar entender 

o problema dessas pessoas e resolvê-los da melhor forma possível com a ajuda e 

acompanhamento dos pais. 

4. Por que isso é Direitos Humanos? 

Todos nós temos o direito de viver em paz e o dever de proporcionar a harmonia 

entre seus pares. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) traz várias normas a fim de 

serem meios para a proteção contra o bullying. No artigo 3°: “A criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”. 

  

5. Quais são os pontos positivos do projeto para a escola e/ou comunidade? 

O fator mais relevante do projeto é o fato de que o assunto começou a ser falado 

na escola e que, ainda de uma maneira discreta, o problema começou a ser superado. 

É satisfatório saber que as Faculdades e outros cursos, bem como escolas, 

estejam adotando ferramentas do saber visando estimular a arte de pensar e as funções 

mais importantes para preservar a integridade física e mental, reconhecendo os limites 

de cada pessoa, delegando sempre o respeito com seus ideais, evitando, assim, danos à 

memória intelectual e cognitiva de cada indivíduo humano. 

  

6. Quanto tempo durou o projeto? Acabou? Está andamento? Qual a chance de 

continuação do projeto? 

O projeto está em andamento com a elaboração do vídeo, contando com a 

mobilização dos alunos, família e comunidade. Para o próximo ano, estamos pensando 

em organizar palestras educativas para pais e filhos e também trazer alguns profissionais 

para que eles auxiliem-nos na relação humana entre os alunos. 

  

7. Outras observações 

O ato de zombar, ridicularizar, bater ou praticar bullying com pessoas deve ser 

evitado, não apenas falando que não pode, mas sim, com educação, conceitos reais e 

fatos sólidos. 

Não seja cúmplice do bullying! 



 3° Lugar: ESTUDANTES

Projeto: “Bicicletário: Uma 
Alternativa Sustentável”

Escola: EMEF João Domingues Sampaio. 

DRE: Jaçanã/ Tremembé
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1.     O que é o projeto? 

  

O trabalho trata da implantação de um bicicletário na EMEF João Domingues 

Sampaio.  A princípio, a idéia pode parecer simples mas, dentro desse processo, 

surgiram muitos assuntos interessantes e importantes para a comunidade. 

O assunto mais abordado foi a mobilidade urbana, principalmente de maneira 

sustentável, aliado a deslocamento e questões ecológicas. 

No projeto, buscou-se melhorias para a cidade de São Paulo, principalmente dos 

bairros vizinhos à escola, como Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, Jardim Japão e Vila 

Guilherme. Espera-se que todos saiam ganhando, inclusive a natureza. 

  

2.     Por que o projeto foi realizado? 

  

O projeto foi realizado para atender as necessidades dos estudantes que 

pretendem ir a escola de bicicleta. Ao longo do estudo, percebeu-se que a situação era 

mais séria e que a cidade precisa de melhorias para garantir a segurança de todos os 

ciclistas, motoristas e a natureza. 

  

3.     Como o projeto foi desenvolvido? 

  

O projeto foi realizado em 6 semanas, às quartas feiras, durante todo o período 

de aula. 

·        Primeira semana: discutiu-se as necessidades da comunidade para a 

melhoria da escola. Foram feitos questionários para os alunos da EMEF 

com a finalidade de fazer um levantamento de quantas pessoas teriam 

interesse em ir para a escola de bicicleta e em qual local o bicicletário 

deveria ser instalado. 

·        Segunda e terceira semanas: a coordenadora pedagógica foi até a 

subprefeitura solicitar mapas que demarcavam as áreas verdes e 

ciclofaixas da região. A subprefeitura não tinha uma resposta imediata e, 

como o tempo para o desenvolvimento do projeto era curto, decidiu-se 

confeccionar os mapas dos bairros com as informações necessárias. 
Utilizou-se o Google Maps como ferramenta para a elaboração das 

marcações. 
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·        Quarta semana: como forma de divulgação do trabalho realizado, os 

estudantes gravaram um vídeo explicando os passos do projeto e citando 

os problemas encontrados ao longo do desenvolvimento do estudo, 

como: lixo nas áreas verdes, lixeiras quebradas, ciclofaixas em pouca 

quantidade e em locais perigosos, calçadas esburacadas ou danificadas 

que dificultam o acesso dos pedestres. Além disso, foram feitos desenhos 

que participaram de um concurso e o vencedor será pintado na parede ao 

lado do bicicletário. 

·        Quinta semana: ocorreu a edição dos vídeos e a elaboração de um 

questionário que foi aplicado aos parentes dos alunos e moradores da 

região. Para expandir a pesquisa, foi decidido que na Mostra Cultural, 

evento aberto à comunidade, teria um setor de “Ouvidoria” para registrar 

os principais problemas dos bairros do entorno. 

·        Sexta semana: criação de um manual de regras de conduta para 

transitar de bicicleta com segurança e instruções para utilização do 

bicicletário. 

  

4.     Quais são os pontos positivos do projeto para a escola e/ou comunidade? 

  

Através do projeto, a comunidade foi ouvida e as devidas intervenções para 

melhoria na qualidade de vida já começaram a ser realizadas. Um exemplo disso foi a 

criação de uma manual de conduta para utilização de bicicleta em espaço público. 

  

  

5.     Qual a chance de continuação do projeto? 

  

Desejando dar continuidade ao processo, será realizada a abertura do bicicletário 

para que os estudantes utilizem-na; será distribuído o guia para toda comunidade 

escolar; será realizada a pintura do desenho vencedor do concurso; os dados da pesquisa 

serão concluídos e divulgados; e um documento com o levantamento realizado será 

encaminhado à prefeitura. Além disso, a metodologia utilizada poderá ser aplicada para 

outros temas de interesse da comunidade. 
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Menção Honrosa 
ESTUDANTES

Projeto: “Aedes Aegypti: Vamos Acabar Com Isto, Diga Sim à Saúde” 

Escola: EMEF José Maria Whitaker

DRE:  São Mateus. 
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1. O que é o projeto? Ele foi feito em grupo? 

O projeto tem como objetivo o combate e prevenção do mosquito Aedes 

Aegypti, transmissor de doenças como a Dengue, a Febre Chikungunya e o vírus Zika. 

O projeto está sendo realizado por toda a escola, mas foi idealizado por um estudante, 

que apresentou a ideia e logo foi aceita por todo o grupo de estudantes e professores. 

  

2. Por que o projeto foi realizado? 

O projeto foi idealizado pensando em ajudar a nossa comunidade e para que os 

educadores possam orientar os estudantes sobre os impactos do Aedes Aegypti. 

  

3. Como o projeto foi desenvolvido? 

Apresentou-se a proposta para a professora, sendo essa logo aceita e comunicada 

aos estudantes. Assim, de imediato, iniciamos o projeto. Elaborou-se uma proposta de 

ação para cuidados, limpeza e manutenção da escola. Em seguida, estas ações também 

foram levadas para fora da escola, na comunidade e nas casas dos estudantes. Em pouco 

tempo, tínhamos ações importantes sendo tomadas, como a conscientização e 

responsabilidade de cada um de nós no combate ao mosquito Aedes Aegypti e, ainda, 

que temos direito à saúde de qualidade e viver bem. 

  

4. Por que isso é Direitos Humanos? 

Todos nós temos o direito à saúde e viver bem, como previsto na Constituição 

Federal de 1988, no “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de 

doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

  

5. Quais são os pontos positivos do projeto para a escola e/ou comunidade? 

Os pontos positivos são que todos da escola estão aprendendo como combater o 

mosquito, estão criando responsabilidade e consciência de que tudo isto é muito grave e 

é nosso dever participar ativamente deste projeto. Os estudantes  apropriaram-se tanto 

do projeto a ponto de multiplicar as ações em suas casas e comunidade. 

  

6. Quanto durou o projeto? Acabou? Está andamento? Qual a chance de 

continuação do projeto? 

O projeto está em andamento. Já houve bastante modificação no entorno da escola, 
como limpeza e manutenção dos espaços físicos abertos. Estamos na expectativa  
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de atingir ainda mais pessoas, conseguindo o maior número possível de 

envolvidos. Não podemos desistir, nem desanimar, por isso, temos a intenção de 

continuidade do projeto para os próximos anos, pois, quando agimos coletivamente 

temos mais força de combate. Todos juntos pelo direito à saúde. 

  

7. Outras observações 

A preocupação surgiu quando um estudante pesquisou a quantidade de casos de 

dengue até o início de fevereiro de 2016, que foi de 170 mil, sendo 46% a mais que no 

ano passado. Foi quando ele apresentou pequenas ações de combate à dengue para a 

escola, como: manter bem tampados caixas e barris de água; manter a lixeira sempre 

bem fechada; manter limpos os terrenos baldios; manter latas e garrafas de boca para 

baixo; não acumular água de chuva em laje, calhas e pneus; preencher os pratos de 

plantas com areia. 

Para o final do ano, estamos elaborando um manual de combate e prevenção ao 

mosquito Aedes Aegypti, que será divulgado nas redes sociais da escola e distribuído 

para toda comunidade escolar, sendo esta uma forma de comunicação e participação da 

família na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1° Lugar: GRÊMIOS ESTUDANTIS

Projeto: “Sou Sujeito da Minha História”

Escola: EMEF Professor Antonio Duarte de Almeida

DRE: Itaquera. 
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Justificativa 
  

O grêmio estudantil constitui um mecanismo de participação dos alunos na vida 

escolar, o que favorece a formação para a cidadania, tornando-se um espaço de 

discussão, criação e tomada de decisão acerca do processo escolar, bem como 

fortalecendo noções a respeito de direitos, deveres e convivência democrática e 

comunitária. Por isso, é importante deixar claro que um de seus principais objetivos é 

contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades e decisões da escola, 

promovendo participação, discussão de projetos e atividades, fazendo com que 

estudantes tenham voz ativa e participem – junto com pais, funcionários, professores, 

coordenadores e diretores – da programação, construção e decisão das regras dentro da 

escola. 

Portanto, ao criar tal espaço de participação, o grêmio estudantil promove aos 

alunos a possibilidade de transformar a sua realidade, propor alternativas, lutar por seus 

direitos e, o mais importante, exercer a sua cidadania. 

A EMEF Antônio Duarte de Almeida vem promovendo a participação ativa de 

seus sujeitos, no que se refere ao grêmio estudantil, a prática da participação, de 

discussões e decisões tem se tornado uma realidade. O Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar preza pela apropriação da comunidade escolar da prática de projetos, 

assentados no protagonismo infanto-juvenil, como Retratos e Identidades, Gincana 

Escolar, Teatro, Coral, Horta,Radio Escolar, Imprensa Jovem, música, conselho de 

escola, assembléias, entre outros. Esses projetos permitiram um avanço no processo 

ensino-aprendizagem em todas as suas dimensões, sejam elas atitudinais, 

procedimentais ou cognitivas. Além disso, porporcionou uma reconfiguração nas 

relações sociais e políticas no interior da escola e no seu entorno. 

Reconfiguração esta que aponta na diminuição da violência, do vandalismo, das 

faltas, da apatia e permite que se comece a construir uma identidade individual e 

coletiva, uma postura de pertencimento e aumento da autoestima de alunos e 

professores. Isto não quer dizer que  todas as demandas foram resolvidas, mas, que se 

está construindo uma cultura de resolução de problemas assentada no diálogo 

perpassada pela gestão democrática. Neste processo, há que se destacar a participação 

dos alunos no Conselho de Escola e no Grêmio Estudantil. Estes constituem-se em 
espaços privilegiados de aprendizagem para o diálogo, para a tolerância, para o 

respeito, para a alteridade, enfim , o exercício da Democracia. Neste sentido as 

experiências desenvolvidas pelos alunos, professores, gestão, pais, funcionários e 

comunidade no espaço escolar, através destes projetos e programas, nos mostram que é 

 



85

possível encontrar respostas as demandas colocadas à Educação de forma 

coletiva e participativa. 

Sendo este um processo em constante fazer-se, a existência de um espaço como 

o Grêmio Estudantil, que atue como ferramenta de participação e exercício democrático 

pelos alunos, torna-se fundamental para a formação de uma cultura e de uma prática 

cidadã no interior da escola sua transposição para a comunidade e a sociedade nacional. 

  

OBJETIVOS: 

 

·        Construir uma cultura de participação e gestão democrática pelos alunos; 

·        Construir uma cultura de autonomia e responsabilidade pelo coletivo escolar; 

·        Formar o cidadão fraterno e tolerante; 

·        Formar o cidadão solidário e participativo; 

·        Promover a cooperação entre os alunos e toda comunidade escolar; 

·        Desenvolver conceitos e práticas de Direitos e Deveres no cotidiano escolar; 

·      Promover a prática do diálogo como caminho de solução dos conflitos na Escola e fora 

dela; 

·        Travar um diálogo com a comunidade escolar através dos mais variados meios de 

comunicação; 

·        Articular com os demais alunos dos projetos desenvolvidos na escola um diálogo com a 

equipe gestora; 

·        Incentivar e realizar atividades de caráter cultural e esportivo na unidade escolar; 

·        Atuar junto com o Conselho de Escola na tomada de decisões, acompanhamento e 

avaliação do trabalho pedagógico e administrativo da escola. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ENTRE MAIO DE 2015 À MAIO DE 2016 

  

Planejamento das atividades: 

  

● Discussão sobre o papel do grêmio na unidade escolar e comunidade; 

● Elaboração do calendário de atividades a serem realizadas pelo grêmio estudantil 

no semestre; 

● Trabalho de campo – Seminário dos Grêmios – 

● Construção de mecanismos de comunicação entre o grêmio e a comunidade 

escolar; 

● Organização das chapas para Eleições 2016 

● Confecção de panfletos e camisetas para propaganda das chapas 

● Propaganda das chapas nas salas de aula 

● Eleições 

● Organização da jornada esportiva e gincana cultural 

● Levantamento através de Assembléias dos aspectos a serem melhorados na 

Unidade Escolar 

● Organizar constantemente ações que tenham como objetivo o protagonismo 

infanto-juvenil e o desenvolvimento das competências atitudinais e cognitivas 

dos alunos do grêmio e comunidade escolar; 

● Avaliação semestral das atividades realizadas. 

● Reuniões e encaminhamentos 

● Integrantes do Grêmio Estudantil na elaboração de folders e cartazes com as 

propostas das Chapas 

Confecção de camisetas das Chapas 
 

DISCUSSÃO COLETIVA E ENCAMINHAMENTOS DAS PROPOSTAS 

  

  

 Acessibilidade 

  

Um dos aspectos levantados pelos alunos do Grêmio no ano de 2015 foi a 

questão da ACESSIBILIDADE na Unidade Escolar, através assembléias, os estudantes 

indicaram os problemas e dificuldades dos alunos de inclusão (cadeirantes) em relação 

ao uso da Sala de Informática (que fica no andar superior). Observa-se que não há neste 

prédio condições de acessibilidade, não há elevadores, nem rampas de acesso para 

cadeirantes. Os alunos incomodados com os colegas que não possuíam acesso ao 

laboratório de informática educativa, indicaram como proposta a construção de 
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elevadores ou rampas. 

Essa proposta foi encaminhada pelos próprios alunos à discussão no conselho de 

escola. Fato que possibilitou o apoio e intervenção do conselho junto à Diretoria 

Regional de Educação de Itaquera[1]. Neste sentido, alunos representantes do grêmio e 

conselheiros levaram até a DRE-IQ esta reivindicação. 

Em reunião com o Assessor de Planejamento da DRE, foram informados sobre a 

impossibilidade de construção de elevadores e rampas, devido às condições antigas do 

prédio e ao custo elevado de uma obra dessas proporções. Fato que levou os alunos a 

buscarem uma alternativa: se não era possível elevadores e rampas, reivindicaram agora 

a mudança da Sala de Informática do andar de cima para o térreo. Proposta aceita pela 

Diretoria Regional, que em visita a Escola ainda assumiu a responsabilidade de 

construção de rampinhas no acesso às salas de aula e da quadra de esportes. 

  A questão da ACESSIBILIDADE, que é Direito fundamental, foi percebido 

pelos alunos e levado adiante no processo de buscas de solução o problema. Portanto, o 

Grêmio conseguiu as reformas no ano de 2015 e também a mudança da Sala de 

Informática que ocorreu agora em 2016. 

  

  

Autosserviço (self-service) 

  

  

No processo de consulta aos alunos, assembléias de estudantes, levantamento de 

propostas e idéias, outra reivindicação foi levantada e tornou-se prioridade no interior 

da escola: a instalação do autosserviço, também conhecido como self-service. Referem-

se como as refeições eram servidas, no qual, o funcionário preparava o prato e entregava 

ao estudante já pronto. Os alunos reivindicaram o fim desse método e a instalação do 

autosserviço, em que o próprio aluno serve a sua alimentação. 

Essa reivindicação foi de pronto acolhida por toda comunidade escolar, a gestão 

da escola, cuidou-se de providenciar os meios e mecanismos para a implementação, fato 

que ocorreu alguns meses depois. Atualmente é uma marca em nosso ambiente, onde os 

próprios alunos servem seu alimento, evitando desperdício, acompanhando a 

organização e cuidado com os equipamentos e com alimentação, fato que coloca a hora 

do almoço como sendo momento de prazer e de aprendizagem, pois aqui, no 

chamado currículo oculto, que para nós já não é mais oculto, trata-se de construção de 

autonomia, responsabilização, participação, cuidados de si e do outro, solidariedade, etc. 

Questão importante também a observar foi que neste momento de reorganização 
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da alimentação, trocou se os pratos de plástico por pratos de vidro, com 

utilização de faca e garfo, ou seja, todos aos alunos do 1º ao 9º ano utilizam pratos de 

vidro, talheres, garfo e faca.  

  

Bicicletário 

    

Em discussão e construção de um projeto de lei para participar do Prêmio 

Parlamento Jovem na Câmara Municipal de São Paulo, os estudantes participantes do 

grêmio estudantil, elaboraram um projeto de lei que estabelecia a criação de um 

bicicletário em todas as Escolas Municipais da Cidade de São Paulo. Desse processo 

mais amplo, iniciou-se internamente a discussão para que a gestão da escola construísse 

o bicicletário aqui na nossa escola. Fato que posteriormente foi encaminhado e 

consolidado com as próprias verbas da escola. Hoje temos, portanto, um bicicletário em 

nossa escola, mas como sempre dizemos: idéia e pensamento dos estudantes. 

  

   

Participação no Conselho de Escola, projetos e intervenções internas 

  

A atuação do Grêmio estudantil na EMEF Antônio Duarte de Almeida não se 

restringe a propostas estanques e momentâneas, mas perpassa cotidianamente por todas 

as relações no interior da escola. Desse modo, os estudantes participam das decisões da 

escola, encaminham reivindicações, acompanham, participam do Conselho de Escola, 

encaminham pautas, participam dos outros projetos da escola, EDUCOM, rádio escolar, 

imprensa jovem, xadrez, esportes, música etc. 

Durante o ano de 2015, uma das questões levantadas nas assembléias foi a 

questão do bullyings representantes do grêmio protagonizaram uma intervenção criando 

uma campanha interna de combate ao bullying, onde fizeram discussões em sala de 

aula, cartazes e promoveram uma peça teatral com o tema “todos contra o bullying”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto, conclui-se que o Grêmio Estudantil tem assumido um 

importante papel de protagonismo das alunas e alunos participantes, no tocante às 

questões que perpassam diante do cotidiano da Unidade Escolar, em questões referentes 

ao dia a dia tanto da Unidade, como além dela, pois quando vemos alunas e alunos 

preocupados com questões relacionadas à acessibilidade, ao autosserviço, ao 

bicicletário, participando de discussões coletivas no Conselho de Escola, pode-se 

concluir que tais demandas reivindicadas por essas alunas e alunos encontrará quórum 

positivo, não somente na Unidade Escolar, como em toda a comunidade a qual a escola 

está inserida, haja vista que todas essas demandas postas pelas alunas e alunos, virão de 
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encontro tanto no que diz respeito às necessidades da Unidade como de toda a 

comunidade. 

  

 

 
 

[1] DRE-IQ – Órgão intermediário entre a Secretaria de Educação e Escolas. 

 

 

 

 



 2° Lugar: GRÊMIOS ESTUDANTIS

Projeto: “Grêmio Estudantil na Cultura de Paz”.

Escola: Comendador Vicente Amato Sobrinho.

DRE: São Miguel. 
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“ é 

a gente quer viver pleno 

direito, 

a gente que viver todo 

respeito, 

a gente que viver uma nação, 

a gente quer é ser um 

cidadão.” 

                                          

 Gonzaguinha 
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Os alunos da EMEF Com. Vicente Amato Sobrinho elegem anualmente os seus 

representantes para o Grêmio Estudantil desde 2010. Este colegiado desenvolve 

atividades com o objetivo de estimular o protagonismo juvenil, buscando parceria com 

todas as pessoas que participam do cotidiano escolar: diretor, assistentes, 

coordenadores, professores, comunidade, etc. 

A atuação do Grêmio, desde então, está registrada em atas, em livro próprio, 

ocorrendo da seguinte forma: os estudantes interessados informam a direção do seu 

interesse e divulgam suas propostas, convidando outros estudantes a formarem uma 

comissão pró-grêmio. Através de Assembleia, decide-se o nome das Chapas do Grêmio, 

a inscrição, Campanha Eleitoral e a data da eleição. As Chapas candidatas apresentam 

suas propostas e é realizada a eleição. Após a apuração dos votos, organiza-se a posse 

da Chapa eleita. 

         A importância da participação dos alunos no movimento estudantil, do qual o 

grêmio faz parte, também é afirmada pela legislação brasileira. Entre as principais leis, 

podemos citar a Lei nº 7.398 de novembro de 1985, que dispõe sobre a organização de 

entidades estudantis do Ensino Fundamental e Médio e assegura aos estudantes o direito 

de se organizar em grêmios; a Lei Complementar nº 444 de dezembro de 1985, que, em 

seu artigo 95, dispõe sobre o Conselho de Escola; a Lei nº 8.069 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que garante, em seu artigo 53, o direito dos 

estudantes de organizar e participar de entidades estudantis; e, por fim, a Lei nº 9.394 de 

dezembro de 1996, que, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação, garante a 

criação dos grêmios estudantis. 

Em 2015, os estudantes realizaram uma campanha pela Paz. Nela, 

confeccionaram cartazes e passaram em todas as turmas conversando com os estudantes 

para que aderissem à Campanha, que teve por objetivo a construção de uma convivência 

de paz na escola, desencorajando as atitudes de agressão, discriminação e bullying. 

      Os estudantes desenvolveram várias atividades. Entre elas, convidaram o Cabo 

Reis para palestra sobre Bullying, incentivando a campanha pela Paz. 

ELEICÃO 2015 

  

APURAÇÃO DOS VOTOS 

  

  

  

  

ALUNOS DO GRÊMIO ATUANDO COMO MONITORES NA FESTA DO DIA 

DAS CRIANÇAS - OUT/2015 
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CAMPANHA ELEITORAL 

Todos os livros foram doados no último dia de aula! 

2016 
  

Continuidade ao Projeto “Grêmio Estudantil na Cultura da Paz” 

        

 Entendendo o processo eletivo como mecanismo de vivência democrática, como 

estratégia de incentivo ao protagonismo Infanto-Juvenil e como proposta de orientação 

aos educandos sobre a participação política no cotidiano das escola; também de forma a 

contribuir efetivamente para a melhoria e garantia de seus direitos,  neste ano foi eleita a 

Chapa “Caminho para o Futuro”, composto por 10 alunos do Ensino Fund. II. 

         Dando continuidade ao projeto da cultura da Paz, os alunos estão realizando 

várias atividades para a convivência saudável, tais como: acompanhamento dos 

intervalos com jogos, ping pong, brincadeiras e música ambiente. 

  

  

ATIVIDADES 

Este ano apresentaram também outras propostas, tais como Jornal do Aluno (que 

está em construção), reforma do campinho, show de talentos e festas para os estudantes,   

que serão realizadas no segundo semestre deste ano. 

 

CONCLUSÃO: 

         Pensando em um contexto geral, obtivemos muitas conquistas, nos 

últimos anos, na questão dos Direitos Humanos. Porém, é necessário continuar 

utilizando mecanismos democráticos para alcançarmos, plenamente, a vigência desses 

Direitos. O Grêmio faz parte desse processo ao ser uma associação representativa dos 

estudantes, contribuindo na conscientização da comunidade escolar, investigando os 

problemas e apresentando e propondo soluções de modo crítico. Portanto, está apto, 

assim, para atuar democraticamente, exigir melhoria na qualidade de ensino, acesso aos 

bens culturais e tecnológicos, enfim, buscando condições que garantam o 

desenvolvimento da vida humana tanto na escola, como na comunidade, na cidade e no 

país. 
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ALUNOS DO GRÊMIO ESTUDANTIL 2016  - “Caminho para o Futuro” 

Professora Coordenadora: Regina Botelho C. Ferreira 

  ALUNO ANO CARGO 

01 Alan Pereira dos Santos 8A Presidente 

  

02 Mirella Nicacio Olberg 9B Vice Presidente 

  

03 Adrielly Aparecida Alves Lima 9A 1º Secretário 

  

04 Rosália Maria de Assis Ribeiro 7C 1º Tesoureiro 

  

05 Klyvia Ferreira da Silva 

  

7C 2º Secretário 

06 Alice Bernardo Pires 7C Oradora 

  

07 Richard Nascimento dos Santos 8B Diretor de Esportes 

  

08 Verônica Cristiny de Paula 9E Diretor Cultural 

  

09 Lucas Souza Moreira 

  

9A Diretor de Imprensa 

10 Juan Pablo Alves Silva Santos 6B Diretor Social 

  

11 Camila dos Santos Lopes 7C Diretora Social 

  

12 Vinicius Soares Tavares 6C Orador 

  



Palavras Finais 
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Saudações a todos e a todas, 
 
Mais uma vez estamos  juntos para reafirmarmos, com  entusiasmo e esperança, nosso 
ideal de uma escola pública cada vez mais acolhedora, justa, democrática, cidadã e de 
qualidade em todos os campos do ensino/aprendizado.  
 
Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com a Educação em Direitos Humanos, que 
é também a Educação para a Democracia, baseada nos valores fundamentais da 
liberdade, da igualdade, da justiça, da solidariedade, da tolerância ativa e da paz. 
 
Neste mês de dezembro, celebramos o alvorecer de uma nova era, com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos em 1948. Abençoada Declaração! Ao término da 
segunda guerra mundial – marcada pelas atrocidades do nazismo e do fascismo - as 
nações reunidas afirmaram solenemente a dignidade intrínseca de todo ser humano, 
acima de qualquer preconceito ou discriminação frente à diversidade da espécie 
humana.  
  
A essa Declaração seguiram-se muitas outras que vieram alargar a noção de direitos e 
deveres e, assim, estimular e legitimar as lutas sociais e populares contra a falsa 
superioridade de raça e etnia, origem nacional, cor da pele, nível social, cultura, 
religião, gênero e orientação sexual. Todos nascemos livres e iguais no direito ao 
respeito, à vida digna e à busca da felicidade.   
 
Hoje, sabemos que a violação de direitos humanos - individuais, políticos, sociais, 
econômicos, culturais e planetários - põe em risco a própria sobrevivência da 
humanidade. Aprendemos também, que Democracia e Direitos Humanos são processos 
históricos que andam juntos, são interdependentes. 
 
Tais direitos estão incluídos na Constituição Brasileira. Isso é ótimo e necessário, mas 
não é suficiente. É assim que a introdução da Educação em Direitos Humanos cumpre 
um papel essencial para a construção, que é constante, de uma sociedade justa e 
democrática, na qual a escola para todos cumpre um papel fundamental. 
 
É por isso que celebramos "com fé e orgulho" (como diz nosso hino) o 4º Prêmio 
Municipal de Educação em Direitos Humanos.  Foi com grande alegria que 
recebemos e avaliamos, como integrantes da Comissão Julgadora, os projetos das várias 
regiões, nas categorias de educação infantil, ensino fundamental, médio e EJA - tanto 
para as unidades, os professores, os alunos e os grêmios.  
 
Da leitura, observamos que os projetos correspondem ao conjunto dos DH, sendo 
abordados temas de especial relevância para a formação cidadã, para a convivência 
respeitosa e participativa entre todos os membros da comunidade escolar. Nesse sentido, 
recebemos projetos que visam à integração de todos e todas, destacando e propondo, de 
diversas formas, a valorização da diversidade e do combate à intolerância e à 
discriminação - como alguém escreveu, "com respeito, carinho e amizade". São projetos 
que abordam preconceitos sobre "os outros" como a origem indígena, a cor da pele, os 
migrantes, a orientação sexual, a religião familiar, as dificuldades intelectuais ou as 
deficiências físicas.   
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Foi muito bom avaliar projetos de professores, estudantes e de grêmios em torno de 
atividades criativas em comunicação - rádio, vídeos, jornal, livro - assim como questões 
sobre a escola pública, a gestão democrática, novos espaços de participação, a inclusão 
da comunidade - ou seja, "além dos muros da escola" - assim como a conscientização 
sobre o meio-ambiente, a horta, o lixo, a poluição, o cidadão ciclista! 
 
Foi muito bom avaliar projetos de conscientização sobre violência doméstica e urbana 
em geral, sobretudo em relação a meninas e mulheres. Destacamos, também, projetos 
que visam o conhecimento social e afetivo do bairro onde a escola se situa como uma 
forma de cidadania. 
 
Formas variadas de atividades culturais surgiram em projetos sobre a herança cultural 
africana e indígena, o "sarau cultural", o acesso à literatura como um direito.  
 
Finalmente, cumpre salientar como a questão da gestão democrática nas escolas, a 
importância da participação no projeto político-pedagógico foi tratada - como exigência 
de democracia e de direitos humanos.  
 
Parabéns a todos e todas! Temos um longo caminho pela frente, mas temos um norte e 
estamos juntos.  
 
Maria Victoria de Mesquita Benevides  
Professora Titular da Faculdade de Educação da USP 
 
 



Fotos

CATEGORIA 1 - UNIDADES EDUCACIONAIS

1 ° Lugar - Projeto: “Revitaliza  Campo 
Limpo: Mais Cultura, Esporte e Educação”.  
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Área pública durante a limpeza. 

Área pública após a limpeza. 
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     Abaixo-assinado em prol da revitalização. Primeira Ação Social em prol do Galpão de Cultura. 

Revitalização da Viela. 

Encontro de Famílias em junho de 2015. Coletivo Território do Povo 

Capoeira. 
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Prestação de Serviços Doação de livros. 

Música 



Fotos

CATEGORIA 1 - UNIDADES EDUCACIONAIS

2 ° Lugar -  
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“CIEJA ETNIAS 2015” Clóvis Caitano Miquelazzo 

 

Subprojeto “Quem é o selvagem”? (Módulos de Alfabetização) 
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Mostra “Cultura e Direitos Indígenas”  
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Subprojeto “O que eles trazem na mala?” (MódulosIII) 
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Subprojeto “Por que o negro sofre preconceito no Brasil?” (Módulos IV) 

educandos problematizaram a questão da autodeclaração da cor da pele segundo o IBGE e 
construíram um gráfico sobre a identidade étnica de cada turma 

  

foram construídos objetos de arte conceitual e instalações que compuseram uma sala 
temática intitulada “Só para negros”, como forma de provocação dos visitantes para 
pensarem na questão da discriminação racial.  

   

  

realizou-se, no dia da Mostra, um sarau ao qual se deu o nome de “Entre dois 
continentes um mar de poesia”. 
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DESDOBRAMENTOS DO PROJETO 

 

 

 

 



Fotos

CATEGORIA 1 - UNIDADES EDUCACIONAIS

Menção Honrosa - “Pequenos Conselheiro 
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s: Grandes Ideias”. 
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Fotos

CATEGORIA 2 - PROFESSORES

1 ° Lugar  Projeto: Direitos Humanos na 
 

 

106

Luta Contra a LGBTfobia
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Fotos

CATEGORIA 2 - PROFESSORES

2 ° Lugar Projeto: Quanto Vale? 
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REGISTRO DO PROCESSO ALIMENTAÇÃO SAUDÁEL – PIRÂMIDE ALIMENTAR 
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ENTREVISTAS 

MOSTRA CULTURAL  
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 PREPARANDO OS ALIMENTOS 



Fotos
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CATEGORIA 3 - ESTUDANTES

3° Lugar  Projeto: “Bicicletário - Uma Alternativa Sustentável” 



Fotos
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CATEGORIA 4 - GRÊMIOS

1° Lugar  Projeto: “Sou Sujeito da Minha História” 

 

 

Integrantes do Grêmio Estudantil na elaboração de folders e cartazes com as 
propostas das Chapas  
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Confecção de camisetas das Chapas 
DISCUSSÃO COLETIVA E ENCAMINHAMENTOS DAS PROPOSTAS 

 

 Acessibilidade 

  
Autosserviço (self-service) 
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Bicicletário
 

Participação no Conselho de Escola, projetos e intervenções internas.  

 



Fotos
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CATEGORIA 4 - GRÊMIOS

2° Lugar  Projeto: “Grêmio Estudantil na Cultura da Paz” 

 

 

ELEICÃO 2015 
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APURAÇÃO DOS VOTOS 
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CAMPANHA ELEITORAL 
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