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Núcleo São João de MeritiNúcleo São João de Meriti

CIDADANIA SE CONSTRÓI COM AÇÕES
HUMANIZADORAS

(Mirtes da Fonseca Ramos - Orientadora Educacional -
EM Octacílio Gonçalves da Silva)

De 16 a 19 de novembro, a EM Octacílio Gonçalves da Silva,
comemorou a I Semana de Direitos Humanos, proposta que surgiu
da parceria da Novamerica com a Coordenação de Orientação
Educaciona/SEME S.J. de Meriti e contou com a participação de
várias escolas da Rede Municipal. Em nossa EU, a semana compôs-se
de palestras e apresentações de alunos/as para estimular a reflexão
de pais, comunidade, enfim todos/as que atenderam ao nosso
convite, para que entendendo a importância dessas reflexões
pudessem ressignificar o . Queríamos também atualizar o
sonho de uma escola de qualidade, voltada para a humanização de
nossos/as alunos/as e da comunidade.

A seguir breve enunciado das atividades que marcaram a
semana.

abertura com o Hino Nacional e agradecimento da
Diretora pela presença de todos/as; palestra sobre Direitos
Humanos; apresentação de alunos/as da Ong Renascer (que
trabalha o cuidado com o Meio Ambiente) tocando percussão em
sucata, um espetáculo de beleza e afinação; palestra sobre Violência
familiar e à Mulher; jogral “Viva a Diversidade”; declamação do
poema de Thiago de Mello “Os Estatutos do Homem” e cantoria
(voz, violão e público presente) para fechar o dia em alto astral.

humano

Dia 16:

Dia 18:

Dia 19:

liberdade

palestras: Valorização da Identidade Racial (“sou
negro, sou bonito”), Tuberculose (dado o elevado índice da
doença no município), entre outras. Jogral “Raças” encerrou as
atividades.

palestras “Direito à Liberdade Religiosa e a Igualdade
de Direitos para os Negros” e sobre o Dia da Consciência Negra
e Zumbi; apresentação (canto e dança) da música Quizomba -
Festa da Raça (Martinho da Vila); Dança africana e
soltando pomba branca, caracterizaram ;
considerações, pela OE, sobre a proposta de trabalho da
Novamerica com o lema “Somos muitos, Somos diferentes,
Construímos cidadania”, destacando os 50 anos da DUDC,

por alunos/as cantando e exibindo faixas com os
Direitos das Crianças; teatrinho de vara expondo diferenças dos
personagens em diálogo (deficiência visual, auditiva,
necessidades especiais, menina negra, etc), apontando para a
conclusão: somos diferentes, somos cidadãos, temos direitos,
queremos ser respeitados, cuidados, amados.

A Semana foi encerrada com uma roda de capoeira e
apresentação de um grupo de samba em palanque armado na
calçada da escola. Certamente proporcionamos aos pais,
alunos/as e comunidade escolar, momentos de lazer, educação,
cultura e saúde, contando com a colaboração de professoras,
palestradores/as e tantas outras pessoas que atenderam nosso
chamamento. Pessoas que, como nós, vislumbram um futuro

melhor para todos/as.

“Zumbi”

“ilustrada"

D i a 1 7 : a t e n d i m e n t o a
aproximadamente 180 pessoas da
comunidade (em ônibus da Unidade
Móvel Ginecológica e Odontológica) e
distribuição de kits de higiene bucal;
encenações de músicas (Lourinha
Bombril, Você é especial); palestras
(Planejamento Familiar e Doenças
sexualmente transmissíveis); oficina de
penteado Afro, por alunas; dramatização
“Negro é o preconceito” sobre racismo,
discriminação, e a Lei 10.325, etc.



ATIVIDADES

Turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental

“Os Direitos da Criança”.

Turmas de 4 e 5º anos do Ensino Fundamental

Colcha de Retalhos

1. Leitura “Declaração dos Direitos da Criança” - cartaz oferecido pela
Novamerica.

2. Discussão sobre a importância do cumprimento destes princípios.

3. Leitura de poesias do Livro “Mais Respeito, Eu sou Criança” de Pedro
Bandeira.

4. Produção de textos, desenhos e frases sobre os princípios da turma.

5. Produto Final: Confecção do livro

1. Leitura de reportagem do Jornal Extra de 11/10/2009 “O Direito de
Sonhar”.

2. Discussão sobre “O valor do sonho e nossa responsabilidade na construção
de uma sociedade mais justa”.

3. Produção de Textos em duplas sobre o tema “O direito de Sonhar com um
Mundo Melhor”.

4. Revisão ortográfica dos textos com os alunos.

5. Produto Final: Confecção da com os textos dos alunos.
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SÃ0 JOÃO DE MERITI COMEMORA OS
50 ANOS DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS

DA CRIANÇA
(Equipe da Divisão de Orientação

Educacional/SEME-SJM)

Nos dias 17 e 18 de novembro de 2009, foi realizada
no município de São João de Meriti a I Mostra
Pedagógica Integrada com o tema "Todos Juntos,
Vivendo a Diversidade, Construindo a Cidadania em
busca da Paz!".

Com o objetivo de valorizar e compartilhar os
projetos e atividades que vem sendo implementados nas
62 Unidades Escolares municipais, a Mostra contou com
a exposição de trabalhos realizados por alunos/as da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA;
apresentações artísticas e culturais; palestras e oficinas
enfatizando os temas DDHH, Educação Ambiental e
Cultura Afro/Brasileira.

Para nós, Orientadores Educacionais e Pedagógicos,
que participamos do ciclo de oficinas pedagógicas em
DDHH, em parceria com a NOVAMERICA, a Mostra foi
um excelente oportunidade para dar visibilidade ao
trabalho em Educação em DDHH realizado em nosso
município, que começou de forma tímida no ano de
2003 e hoje já faz parte da nossa prática pedagógica.
Além de destacar e divulgar de forma dinâmica e
organizada, os 50 anos da DUDC.

Sentimo-nos muito felizes, e porque não dizer
honrados/as, por estarmos inseridos/as no Movimento
de Educadores e DDHH, contribuindo para a formação
de alunos/as críticos/as e atuantes, capazes de se

reconhecerem como sujeitos de Direitos.

Núcleo São João de MeritiNúcleo São João de Meriti

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
(Profª Leila Rocha, Sala de Leitura (15 turmas do 1º ao 5º ano -

EM Ignácio Lucas)

OBJETIVOS

DESENVOLVIMENTO

Discutir a importância da Declaração dos Direitos da Criança;

Refletir criticamente sobre o cumprimento desses direitos na sociedade em
que vivemos;

Estimular a Criatividade, a Leitura e a Produção de Textos.

Na Sala de Leitura, cada turma é atendida, semanalmente com oficinas de
leitura que duram aproximadamente 50 minutos. Neste tempo precioso são
trabalhados temas como: Meio Ambiente, Diversidade, Afetividade,
Responsabilidade Social, Desigualdade, dentre outros. Durantes essas oficinas
procura-se despertar o gosto pela leitura através de textos diversos, reportagens,
vídeos, atividades lúdicas, músicas etc., sempre partindo das experiências e
necessidades de aprendizagem de cada turma. Sobre o tema DDHH,
trabalhamos alguns textos e produzimos um livro com as turmas de 1º ao 3º ano
e uma bela colcha de retalhos com os alunos do 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental.


