Para Refletir
Escola Municipal Casimiro de Abreu

Escola Municipal Márcio Caulino

São João do Meriti

Mesquita

Responsáveis: Erlei da S. A. Zimmerle (orientadora
pedagógica) e Mª José Rodrigues, (orientadora
educacional).
Participantes: turmas do 1º segmento do Ensino
Fundamental
Tema: “Resgatando o prazer do brincar”
Objetivos: Compreender a importância da construção
do coletivo.
Valorizar as individualidades, diferenças e os direitos
humanos.
Desenvolvimento: De forma lúdica, prazerosa e
buscando oferecer uma aprendizagem significativa, foram
realizadas as seguintes atividades:
Dispostos em roda, estimulados a pensar sobre as
vantagens da circularidade para a comunicação e
estabelecimentos de vínculos, os/as alunos/as
construíram e desenharam mandalas.
Realização de brincadeiras antigas e atuais e de
confecção de brinquedos com material reciclado
(garrafa pet, caixa de papelão, tampa de garrafa etc.).
Para oportunizar o diálogo entre saberes e culturas,
os/as alunos/as prepararam receitas e aprenderam
sobre a importância da alimentação.

Responsáveis: Andréia Sheila Farias Gomes
(orientadora educacional), Andréa Silveira Dutra
(orientadora pedagógica) e as professoras Karina Bispo
e Rizoneide Alves.
Participantes: turmas da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental
Tema: Educação Inclusiva
Desenvolvimento: Com o objetivo de desenvolver a
capacidade de se colocar no lugar do outro e vivenciar
princípios da educação inclusiva, foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
1. Contação da história “A Felicidade das Borboletas”.
De Patricia E. Secco, em que dois alunos/as de olhos
vendados viveram a experiência de recontar a história
sem as imagens do livro.
2. Visita à Sala de Recursos Multifuncional para
conhecer os livros em Braille e outros materiais
utilizados.
3. Construção de Mobilles de borboletas para
decoração da escola.
4. Atividades esportivas inspiradas nos jogos
paralímpicos: vôlei sentado e borcha sentado.
5. Piquenique inclusivo.

O projeto desenvolvido pela escola trouxe resultados
positivos em relação à solidariedade, ao respeito às
diferenças e à igualdade. Percebemos que os momentos de
reflexão, roda de conversa, brincadeiras, atividades
artísticas, contribuíram positivamente para harmonia, união
e satisfação dos nossos alunos oportunizando o viver
educacional prazeroso e libertador.

Nesse espaço, selecionamos o relato da professora
Luciene Pereira Braga, orientadora educacional do Ciep
496 Maestro Mignone, da rede municipal de Itaguaí,
sobre a importância de conceber as diferenças como
“vantagem pedagógica”, valorizar diferentes saberes e
práticas, assim como promover o diálogo entre eles, a fim
de articular igualdade e diferença, valores preponderantes
dos direitos humanos.
“A professora substituta entrou na sala da Orientação
Educacional arrastando a aluna consigo. Visivelmente
contrariada ela expunha em altos brados: Já não nos
bastam a indisciplina e as mazelas dos nossos alunos!!!
Tem que vir gente de outro país ainda para atazanar nosso
trabalho.

Désolée!
Obrigado! Merci (sorrimos juntas)
Eu pensei que no Haiti a maioria da população falasse
creole. Não é?
_ Oui, mais ou menos, por toda parte se fala francês
também, je sui bon á l'école no Haiti
_ Você vai ser boa aqui também! Só precisa de um
pouquinho mais de tempo. Podemos fazer uma troca.
Você me ensina umas palavras em Francês e eu te ensino
algumas em Português. Que tal? Podíamos fazer isso com
toda a sua turma. Você não acha uma boa ideia?
_ Mwen te remmem lidea!!!

Miguerline, refugiada Haitiana recém-chegada da U. E
estava tão encolhida que parecia que iria enfiar a cabeça
no peito.

_ Você achou que é uma boa idéia em creole!!! Que
demais! Eu sei um samba em creole. Quer ouvir? É um
samba da Mart'nalia:

A professora seguiu seu relato me pedindo para não me
comover com a cara de coitadinha dela porque era cena.
Segundo ela a menina era terrível: Não copiava as tarefas.
Chegava sempre atrasada. Os materiais escolares estavam
em péssimas condições e era muito boa em fazer bagunça
nas aulas. E, quando a professora falava com ela, não lhe
dava nenhuma resposta. A essa altura do ano, ela não sabe
nada!!!

"Rest la maloya, Rest la maloya, Rest la maloya, Rest
la maloya Rest là-même

Percebi que seria uma mediação difícil porque a
professora não conseguia enxergar nenhum ponto
positivo na criança.

Ela me disse que quem cantava o samba era o Kuanza. Fui
verificar e era uma parceria.

_ Je m'appelle Luciene. Et toi, belle fille? (e deu-se o
inesperado: a menininha sorriu)
_ Je m'appelle Miguerline. Parlez - vouz Français???
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_ Non, pardon! É assim que se pede desculpas em francês
(ganhei um novo sorriso)

(“Hoje o meu coração mudou
Já não sei porque vim, quem sou
Mas sinto e sou capaz
E o resto tanto faz").

Segundo os relatos da Professora, o comportamento e a
aprendizagem da Miguerline vem melhorando
gradativamente, desde então. Meu vocabulário em
Francês idem.
Cantarolamos o samba da Mart'nalia quando nos
encontramos pelos corredores da escola e construímos
um mural para não perdermos de vista o que aprendemos.

#Tamujunto: Uma possibilidade de atuação
da Psicologia Escolar
Saberes e sabores

O #Tamujunto, uma das linhas de ação da equipe de
Psicologia Escolar da rede municipal de Itaguaí, tem
como objetivo promover o diálogo e a reflexão entre
os/as alunos/as sobre diferentes temas de seu interesse.
Alguns dos temas escolhidos pelos/as alunos/as foram:
amizade, bullying, sexualidade, depressão, família,
emoções, entre outros. Buscamos, assim, na contramão
de práticas e concepções individualizantes, que, muitas
vezes, excluem e culpabilizam os sujeitos envolvidos,
construir um espaço coletivo de escuta, onde os/as
participantes possam ter voz e vez, formular questões,
expressar seus conflitos, repensar vínculos, buscar
estratégias coletivas para lidar com seus desafios,
exercitar escolhas, assumir responsabilidades e se colocar
no lugar de colaboradores/as no processo educacional.
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Como de costume, o último exemplar do ano reúne atividades realizadas
pelos/as educadores/as que participaram do ciclo de oficinas pedagógicas,
orientadas pelo lema “Somos diferentes: construímos saberes, valores e práticas”.
Num momento em que assistimos o desmonte dos direitos sociais em nome de um
ajuste fiscal cruel, que agrava cada vez mais a desigualdade em nosso país, e, que
vivemos, em especial, no estado do Rio de Janeiro, uma grave crise que afeta serviços
básicos da população, ameaça à existência da UERJ e provoca a suspensão dos salários
a funcionários estaduais e de alguns municípios, mais do que nunca devemos afirmar
que precisamos falar de direitos humanos sim!
Nesse sentido, agradecemos a todos/as que enviaram as atividades para a publicação
nesse boletim, demonstrando que, apesar dos que não a desejam a escola pública
resiste e se constitui num lócus privilegiado para educar em direitos humanos.
Ratificando o nosso compromisso com a
celebração da vida e da amizade, dedicamos
essa edição ao nosso querido amigo,
companheiro de trabalho, grande educador e
ser humano muito especial, professor Marcelo
Andrade. Obrigada por tudo que pudemos
compartilhar juntxs!
Um grande abraço,

