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“Quando o homem compreende a sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções. 

Assim, pode transformá-la e o seu trabalho 

pode criar um mundo próprio, seu Eu e as 

suas circunstâncias”. 

Paulo Freire (2013). 
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1. O Projeto Vez e Voz. 

 

O Projeto Vez e Voz busca conhecer o que crianças e adolescentes apontam como 

melhorias no atendimento aos seus direitos fundamentais, na cidade de Gravatá/PE – serão 

coletadas informações das crianças de 06 a 12 anos, adolescentes e pais de crianças de 0 

a 06 anos. Para isso, um grupo com vinte adolescentes foi formado para elaborar e executar 

a aplicação de 400 questionários em escolas da área rural e urbana. Além da aplicação de 

questionários em adolescentes, eles formarão duplas com orientadores adultos, para 

facilitar 20 grupos focais, composto por crianças e pais de bebês.  

Para elaborar as perguntas diagnósticas, o grupo de adolescentes discutirá os 

direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 

encontros grupais, mediados por educadores. Ao final da pesquisa, um livreto com uma 

síntese dos resultados será publicado e o grupo de adolescentes organizará um evento de 

lançamento, com transmissão online. O projeto prevê ainda uma capacitação para 

profissionais da rede de atendimento, para ampliar a discussão sobre a escuta e 

participação das crianças e dos adolescentes.    

Com os resultados da pesquisa e das ações formativas, espera-se contribuir com 

desenho de políticas sociais com ações, projetos, programas e serviços mais alinhados 

com as demandas das crianças, adolescentes e suas famílias, portanto com maior 

probabilidade de efetividade, eficácia e aumento dos índices de participação e permanência 

desse público.   

O Projeto Vez e Voz é feito por diferentes atores: ele é executado pela Fábrica De 

Cultura em parceria com a Fluxso Consultoria; conta com o apoio do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e recursos financeiros do Fundo 

da Criança e do Adolescente; e parceria com a gestão municipal, principalmente a 

Secretaria Municipal de Educação.   

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da pobreza; Saúde e bem-

estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Redução das desigualdades; 

Paz, justiça e instituições eficazes. 

Modalidade: Elaboração de diagnóstico local e de plano de ação para garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes / Elaboração de sistema de informação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais direcionadas a 

crianças e adolescentes. 

Tempo de execução: 10 meses – janeiro a outubro de 2021.  
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2. Apresentação da Cartilha. 
 

 

Nessa cartilha contém a trilha de aprendizagem elaborada pela equipe pedagógica 

do Projeto Vez e Voz com o objetivo de formular coletivamente o questionário da pesquisa, 

que busca investigar o que pensam as crianças e adolescentes moradores de Gravatá/PE 

sobre o atendimento aos seus direitos fundamentais. Para isso, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é revisitado, utilizando estratégias pedagógicas que promovem o diálogo para 

produção do conhecimento. 

Para aprofundar a discussão, os educadores apresentam informações e provocam 

o pensar-sentir-agir através de estratégias dinâmicas e dialógicas, pois a intenção 

pedagógica é favorecer a participação e a reflexão – já que aprendizagem por pares1 e a 

proposição de questões e problemas são mais efetivos para gerar conhecimento do que 

aulas expositivas2, em que se está sozinho e passivamente ouvindo. Sendo assim, foram 

escolhidas estratégias pedagógicas em que os adolescentes pudessem compartilhar com 

seus pares e refletir sobre o que pensam, sentem e querem para si mesmo, para as 

crianças, para sua família e para sua cidade.   

 A seguir a trilha de aprendizagem é descrita e o plano de atividade está detalhado. 

No final, estão apresentadas as estratégias de avaliação e fechamento dessa etapa do 

Projeto Vez e Voz, de formação e elaboração do questionário da pesquisa.   

 

  

 
1 Educação entre pares é uma abordagem da pedagogia em que os alunos discutem os temas entre si, e como possuem 
um conhecimento similar sobre o conteúdo, a explicação se dá de igual para igual.  
2 A teoria da pirâmide da aprendizagem, atribuída a William Glasser, mostra que ouvindo a informação, assimilamos 
20% do conteúdo; debatendo com os outros, 70% e ensinando os outros 95%.   
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3. Trilha de aprendizagem. 

 

Para formular as questões da pesquisa, os cinco direitos fundamentais previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente serão discutidos com os adolescentes – divididos em 

dois grupos, um pela manhã (8h às11h30) e outro pela tarde 14h às16h30), cada um com 

a mediação do seu educador. Serão realizados vinte e três encontros, cada um com três 

horas e meia de duração, formando uma trilha de aprendizagem.  

Nessa trilha de aprendizagem, cada um dos cinco direitos fundamentais será 

abordado em dois encontros, o primeiro com foco na compreensão do significado do direito 

e no segundo na manifestação do direito ou da sua violação, na vida das crianças, 

adolescentes e suas famílias. Para guiar os debates, serão utilizados trechos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, conceitos, dados oficiais sobre as violações no município e 

perguntas disparadoras de reflexão.  

Para desenhar cada atividade, conteúdo selecionado e forma de abordagem foram 

delimitados pelo objetivo da formação: adolescentes precisam saber sobre direitos 

fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para serem capazes de 

formular um bom questionário da pesquisa sobre as políticas de controle, prevenção e 

garantia de seus direitos. O conteúdo das atividades foi escolhido também pela sua 

relevância e pelo que é essencial para o projeto Vez e Voz: a conexão entre políticas para 

controle, prevenção e defesa de direitos e os interesses e condições de vida das crianças 

e dos adolescentes moradores de Gravatá/PE. Todas essas escolhas foram feitas em 

decorrência de uma equipe pedagógica ciente da impossibilidade de cobrir - em vinte e três 

encontros - todas as discussões que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a garantia 

ou a violação de direitos da criança e do adolescente suscita!  
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Dessa forma, a equipe pedagógica criou um plano com a seguinte estrutura comum 

à todas as atividades:  

Nº oficina: objetivo do dia 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
Lista do material a ser utilizado no dia.  
 
2. Atividade dialógica:  
Estratégia A.  

3. Abordagem do conteúdo selecionado, em dois aspectos:  
a) o que é esse direito e suas violações;  

b) como se manifestam em nossas vidas no município; 

Estratégia B. 

4. Síntese das discussões e formulação das questões para 
pesquisa: 
Estratégia C. 

5. Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.   
 
6. Avaliação do encontro. 
 
7. Pré-atividade do próximo encontro.  

 

 Após o conteúdo definido, foram selecionadas as melhores ferramentas e 

estratégias, nos formatos presencial ou remoto; síncrono ou assíncrono. O plano de 

atividade para ampliar o repertório dos adolescentes sobre direitos fundamentais e a 

formulação do questionário da pesquisa está apresentados mais adiante.   

  



10 
 
 

3.1. Cronograma de atividade.   
 

Com a trilha de aprendizagem definida, se estabeleceu o seguinte cronograma: 

 

1ª Semana 

05/04 - 1º Encontro: Apresentação do projeto e da pesquisa.  

06/04 – 2º Encontro: Participação Social. 

07/04 – 3º Encontro: Diversidade (primeira parte). 

08/04 – 4º Encontro: Diversidade (segunda parte). 

09/04 – 5º Encontro: Diversidade (terceira parte). 

 

2ª Semana 

12/04 – 6º Encontro: VIDA E SAÚDE (primeira parte). 

13/04 – 7º Encontro: VIDA E SAÚDE (segunda parte). 

14/04 – 8º Encontro: LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE (primeira parte). 

15/04 – 9º Encontro:  LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE (segunda parte). 

16/04 – 10ª Encontro: LIBERDADE, REPEITO E DIGNIDADE (terceira parte). 

 

3ª Semana 

19/04 – 11ª Encontro: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA (primeira parte). 

20/04 - 12ª Encontro: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA (segunda parte). 

21/04 – 13ª Encontro: EDUCAÇÃO (primeira parte). 

22/04 – 14ª Encontro: EDUCAÇÃO (segunda parte). 

23/04 – 15ª Encontro: CULTURA. 

 

4ª Semana 

26/04 – 16ª Encontro:  ESPORTE. 
27/04 – 17ª Encontro: LAZER. 
28/04 – 18ª Encontro: PROTEÇÃO NO TRABALHO. 
29/04 – 19ª Encontro: PROFISSIONALIZAÇÃO (primeira parte). 

30/04 – 20ª Encontro: PROFISSIONALIZAÇÃO (segunda parte). 

 

5ª Semana 

03/05 – 21ª Encontro: Revisão das perguntas e recorte da pesquisa. 

04/05 – 22º encontro: Avaliação dos encontros e do conteúdo assimilado. 

 

Conforme previsto no projeto, os encontros com os jovens terão continuidade por mais 

sete meses, para coleta de dados, planejamento e realização de evento de 

lançamento do livreto sobre a pesquisa e arquivamento da parte documental de todas 

as ações do projeto Vez e Voz.   
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3.2  Plano de Atividade. 
 

No primeiro encontro serão apresentados os objetivos e as ações do projeto Vez e 

Voz. Será abordada também a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos:  

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, gestão municipal e secretaria municipal 

de educação, unidades escolares, Fábrica de Cultura, Fluxso Consultoria, além de cada 

adulto (coordenador, equipe pedagógica, supervisora) e jovens pesquisadores. Para 

finalizar o encontro, serão levantadas as expectativas e impressões dos jovens sobre o 

projeto Vez e Voz e a pesquisa-ação. A seguir, cada encontro está descrito 

detalhadamente.  
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3.2.1 Participação Social 
 

❖ Conteúdo selecionado. 

Está determinado pela lei 8.0690/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. O que isso significa? Crianças e 

adolescentes ao se relacionar com as outras pessoas do seu cotidiano - e ao brincar, 

imaginar, desejar, aprender, observar, experimentar, narrar, questionar, pensar - constroem 

significados e sentidos sobre si mesmo, o mundo e a sociedade em que vivem e assim, 

formam sua subjetividade, sua identidade pessoal e coletiva - tornam-se sujeitos de desejo 

e vontades próprias. 

Por isso, para criar políticas públicas com programas, serviços e ações que 

promovam o desenvolvimento integral e propicie o envolvimento das crianças e dos 

adolescentes nas atividades, precisamos investigar: o que desperta a sua curiosidade? 

Quem são essas pessoas? Do que eles gostam e do que precisam? O que eles pensam e 

sentem sobre a sua vida e o mundo onde vivem? 

Além de considera-los como sujeito de direitos, é preciso compreender que crianças 

e adolescentes estão em desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social. Portanto, 

todas as pessoas (seja da sociedade, da família ou do poder público) devem garantir a sua 

proteção integral, ou seja, oferecer condições de:  

• Sobrevivência (direitos ligados à vida, saúde e alimentação);  

• Desenvolvimento pessoal e social (direitos relativos à convivência familiar e 

comunitária, educação, esporte, cultura, lazer, proteção no trabalho e 

profissionalização) e;  

• Integridade física, psíquica e moral (exercício da liberdade, do respeito e da 

dignidade).  
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Assim, proteger integralmente crianças e adolescentes exige escutá-los, 

compreender seu ponto de vista, permitir que eles participem das tomadas de decisões 

sobre sua vida e a sociedade em que vive.  Essa escuta respeitosa, garantindo a dignidade 

e a participação, ao provocar mais presença e interação de crianças e adolescentes, amplia 

o conhecimento do adulto sobre os interesses daquelas crianças/adolescentes e seu 

grupo.  Com essa informação, aumenta também a probabilidade de criar atividades mais 

estimulantes da curiosidade dos participantes - formando um círculo virtuoso.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como direito à liberdade de opinião 

expressão e de participação da vida política, inclusive elaboração de políticas públicas. As 

crianças e adolescentes também devem ser escutados e participar da tomada de decisão 

a sua vida. Inclusive nos casos que envolvem a medida protetiva ou socioeducativa, por 

exemplo os adolescentes devem participar da decisão com qual adulto preferem morar, e 

da elaboração do plano individual de atendimento; da oitiva obrigatória pelo Ministério 

Público ou Poder Judiciário; além da obrigatoriedade da informação sobre tudo o que se 

refere a sua vida.  

Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente prever o direito a dignidade, respeito 

e liberdade, a Constituição Brasileira de 1988 e a Convenção dos Direitos da Criança (CDC) 

já previam direito de a criança expressar seu ponto de vista, “levando-se devidamente em 

consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança” (art.12).  

Nos próximos encontros, serão abordados os direitos fundamentais previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente: Vida e saúde, Convivência familiar e comunitária, 

liberdade, respeito e dignidade, educação, cultura, esporte, lazer, proteção no trabalho e 

profissionalização.  

❖ Perguntas disparadoras. 

• Crianças e adolescentes são escutados pelos adultos (da família, da escola, do 

poder público) sobre decisões sobre sua vida? Como poderia ser feito? 

• Crianças e adolescentes sabem expressar o que desejam para si e para o lugar onde 

vivem? Quando uma criança ou adolescente expressa sua opinião, ela é respeitada 

e valorizada?  

• Pela lei, criança e adolescente tem prioridade absoluta na elaboração de políticas 

públicas e no orçamento municipal. Você sente que é assim em Gravatá/PE?  
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2º encontro: Participação Social. 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
  

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta). 

 Revista e jornais para recorte das imagens; 

 Tecido.  

 

2. Atividade dialógica:  

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 
Quinze minutos - Relembrar os objetivos do projeto Vez e Voz e da formação. Explicar a 
intenção pedagógica dos educadores: informar, provocar reflexão e mediar o aprendizado 
através do diálogo entre os participantes.   
 
Vinte minutos - Elaborar as regras de convivência do grupo (formulado e registrado em um 
painel coletivo, com assinatura de cada um dos participantes). 
 
Quarenta minutos - Pedir para que os participantes recortem imagens de revistas e jornais, 
relacionadas com os direitos da criança e do adolescente. Essas imagens devem ser 
espalhadas na sala, dispostas como numa galeria de arte. Cada participante apresenta sua 
produção para o grupo, comentando o motivo da escolha e o que identifica nela como direito 
ou a falta dele.    
Versão digital: substituir revistas e jornais por imagens digitais pré-selecionadas no google 
artes e cultura e questionar com qual direito/violação ela pode estar relacionada.   
 

3. Abordagem do conteúdo:  
 
Uma hora - Ler o conteúdo selecionado sobre participação social e numa roda de conversa, 

dialogar sobre o que eles entendem como participação social. Usar as perguntas 

disparadoras para conversar se as necessidades das crianças e adolescentes são 

consideradas na formulação de políticas públicas.  

Dez minutos -No caderno de registro, cada um deve escrever uma síntese do que assimilou 

da discussão. Nas folhas em tiras, escrever uma palavra que represente: Direitos 

fundamentais, participação e escuta da criança e do adolescente.  
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Versão digital: conversar via google meet e substituir o registro no caderno por nuvem de 

palavras3 na plataforma: https://www.mentimeter.com 

 

4. Síntese e formulação das questões para a pesquisa: 
 
Quinze minutos - Em dupla, construir uma ou mais pergunta sobre o que aprendeu no dia 

e que deveria ser perguntado no questionário para as crianças e adolescentes. 

Apresentação das perguntas e formação de painel.  

Versão digital: usar o painel4 da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo5 do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Quinze minutos para explicar a pré-atividade sobre diversidade: faça uma reflexão 
sobre a participação social e a diversidade de raça, gênero e pessoas com deficiência. 
Mulheres, homens, adultos, crianças, adolescentes, idosos, heterossexuais, gays, lésbicas, 
travestis, transgêneros, negros, brancos, indígenas, orientais, pessoas com deficiência. 
Elas têm as mesmas oportunidades de participação? Por que? Quais as facilidades e 
dificuldades encontradas?  
  
  

  

 
3Para saber mais, veja o tutorial do canal Dica da Drika no youtube: https://youtu.be/m2oPKbhDi54 

 
4 Para saber mais, veja o tutorial do canal Dica da Drika no youtube: https://youtu.be/3-P1WziDDGA 

5 Para saber mais, veja tutorial do canal “Onde eu clico”, no youtube: https://youtu.be/Vhzau8Yb-PE 

 

https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://youtu.be/m2oPKbhDi54
https://youtu.be/3-P1WziDDGA
https://youtu.be/Vhzau8Yb-PE
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3.2.2. Diversidade. 

 

❖ Conteúdo selecionado. 

Somos diversos. Em nosso cotidiano encontramos mulheres, homens, adultos, crianças, 

adolescentes, idosos, heterossexuais, gays, lésbicas, travestis, transgêneros, negros, 

brancos, indígenas, orientais, pessoas com deficiência. Entretanto, em nossa sociedade 

brasileira, essa diferença está marcada pela desigualdade, pelo preconceito, pela 

discriminação, pela intolerância e pelo racismo. Sendo assim, é fundamental garantir 

acesso a direitos e oportunidades que todas as pessoas, independente dos marcadores 

sociais (raça, etnia, gênero, sexualidade, condição física, sensorial, intelectual e mental). 

Para viver em uma sociedade justa, é necessário incluir todas as pessoas, ou seja, esses 

marcadores sociais não podem facilitar ou dificultar o acesso de crianças e adolescentes 

moradoras de Gravatá/PE, aos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Por isso, é fundamental refletir sobre privilégios e desvantagens vividos por grupos 

étnicos e raciais (tais como brancos, negros, indígenas e amarelos); sobre hierarquias e 

papéis socias atribuídos a homens e mulheres; sobre o preconceito vivido por uma 

significativa parcela da população com diversas maneiras de vivenciar a sexualidade e a 

identidade de gênero (tais como lésbicas, gays, bissexuais, travestir, transexuais, 

transgêneros, queers, intersexo, assexuais – LGBTQIA+). Assim como, devem abordar a 

capacidade de proteção social das pessoas com deficiência, já que sua condição física, 

mental, intelectual ou sensorial não pode ser barreiras para a sua participação na 

sociedade.     
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❖ Perguntas disparadoras. 

1. Crianças e adolescentes brancos, negros, LGBTQIA+, mulheres e homens recebem 

o mesmo nível de atenção nas escolas, OSCs, unidade básica de saúde, CREAS, 

conselho tutelar, etc.?  

2. Você já escutou o que pessoas com deficiência, pretas e pardas, LGBTQIA+, 

mulheres têm a dizer sobre racismo, preconceito, discriminação? Ou já viveu alguma 

situação em que lhe pareceu que esses marcadores sociais dificultaram a escuta ou algum 

tipo de acesso a benefícios ou direitos?   

3. Você conhece pessoas com deficiência, pretas, pardas, LGBTQIA+, mulheres, em 

cargos de liderança?  

4.  Pessoas com deficiência, pretas, pardas, LGBTQIA+, mulheres tem a mesma 

oportunidade de compartilhar seus conhecimentos? Suas ideias são valorizadas de forma 

igualitária?  

5. Na escola, foi abordado sobre as contribuições da cultura afro-brasileira para a 

sociedade? 

6. Na exposição de pessoas exemplares na sociedade, você foi apresentado a pessoas 

pretas, pardas, LGBTQIA+, mulheres bem-sucedidos em suas áreas de conhecimento? 

7. Você participou ou promoveu debates sobre diversidade com seus alunos, famílias 

e toda a comunidade escolar? 

 

Pessoa com deficiência: 

• O que significa “pessoa com deficiência”?  

• O que é pessoa com mobilidade reduzida? 

• O que é tecnologia assistiva? 

• O que é acessibilidade? 

• Nossa cidade tem estrutura adequada para o acesso de pessoa com deficiência? E 

nosso bairro e escola? 

 

Racismo:  

• O que é raça e etnia? 

• Qual é a diferença entre racismo, discriminação e preconceito? 

• Que tipos de preconceito, discriminação e racismo você observa no seu dia a dia?  

• O que é racismo?  

• Qual a origem do racismo? 

• Por que ainda existe o Racismo no mundo? 
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• O Brasil é um País racista? 

• O racismo é considerado crime no Brasil? 

• Você é a favor da cota racial? 

• Racismo é um tema discutido em sala de aula, na OSC, na sua família, entre seus 

amigos? 

• Existem diferentes grupos étnicos em Gravatá/PE? E quais heranças étnicas da sua 

família e comunidade?  

• Existem comunidades tradicionais em Gravatá/PE? 

• O que fazer caso algum aluno ou aluna for vítima de preconceito dentro da escola? 

• Você conhece ou já ouviu falar em instituições que combatem o racismo? 

• Qual órgão competente devemos recorrer em caso de racismo percebido com 

crianças e adolescentes? 

• Em Gravatá/PE, existem projetos de políticas públicas voltados a combater o 

racismo? 

 

Gênero e sexualidade 

• O que é estereótipo?  

• Você sabe o que é identidade de gênero? 

• Existe brinquedo de menina e de menino? E profissão? E cor? Por quê? 

• A desigualdade entre homens e mulheres é coisa do passado?  

• O que é igualdade e equidade? 

• O que é machismo e feminismo?  

• Quais preconceitos e estereótipos existem em relação ao gênero e a sexualidade? 

Por que? 

• O que significa a sigla LGBTQIA+? 

• Na sua rua ou comunidade, existem locais onde é possível discutir o que é 

diversidade e como combater os preconceitos sofridos? 

• Existe na sua cidade políticas públicas voltadas aos enfrentamentos da 

desigualdade e valorização da diversidade de raça e gênero?  

• Onde e como se poderia ensinar mais sobre diversidade, gênero, sexualidade?  
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3º encontro: Diversidade (ênfase em pessoa com deficiência). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Revista e jornais para recorte das imagens; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta). 

 
2. Atividade dialógica:  

 
Dez minutos – boas-vindas: como você está chegando hoje?  

Vinte minutos – Galeria de Retratos. (Fonte: https://toolbox.hyperisland.com.br/portrait-gallery) 

Dividir o grupo em duas metades iguais, denominadas grupo A e grupo B. O grupo A forma 

um círculo interno com todos voltados para fora do círculo; o grupo B forma um círculo 

externo ao grupo A, com todos voltados para dentro. Cada pessoa do grupo A deve estar 

de frente para uma pessoa no grupo B. 

Os membros do Grupo A, o círculo interno, são os sujeitos dos retratos. O Grupo B é 

formado pelos artistas. Explicar que os participantes do grupo B serão os artistas do grupo 

A. Todos os membros do grupo B devem ter papel e marcador na mão e começar 

escrevendo o nome do retratado no topo do documento. 

Quando a atividade começar, os artistas do grupo B começam a desenhar os retratados do 

Grupo A. 

Eles fazem isso em intervalos de 10 a 15 segundos. Após cada intervalo, o líder chama 

"Girar!" E os artistas rodam um passo para a esquerda enquanto entregam seu papel para 

a pessoa à sua direita. Assim, cada artista está de pé diante de uma nova pessoa e com o 

retrato dela em suas mãos. Enquanto rodam, os artistas devem manter seus marcadores. 

Disponibilizar diversas cores de marcadores, do modelo mais grosso possível. 

Girar em intervalos de 10 a 15 segundos até que os artistas do Grupo B tenham passado 

por todos os retratados do grupo A. A esta altura do exercício, os retratos já devem estar 

bastante desenvolvidos (e confusos). Quando os artistas chegam de volta a sua posição 

inicial, a rotação termina e eles podem entregar o retrato para essa pessoa. 

Mudar os grupos e repetir. Os artistas se tornam os assuntos e vice-versa. 

https://toolbox.hyperisland.com.br/portrait-gallery
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Vinte minutos - Fazer uma roda de conversa para abordar sobre a individualidade, 

características pessoais, estereótipos, tipos físicos e marcadores sociais.   

Versão digital: cada um escolhe objetos que representa a si mesmo e apresenta os 
motivos da escolha.  

 
3. Abordagem do conteúdo:  

 
Uma hora e vinte minutos - Ler o conteúdo selecionado. Dividir as perguntas disparadoras 
(sobre diversidade e sobre pessoa com deficiência) em três partes e os participantes em 
três subgrupos.  
Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a 
primeira de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as 
rodadas, os participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa 
deve designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar 
o grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em 
papel, usando palavras e desenhos. 
No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. Uma 
pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima rodada, 
dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que aconteceu 
na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

outras mesas. 

Como a violação ou garantia dos direitos voltados a esse público acontece no município 

será abordado nos próximos encontros.   

Versão digital: dividir as perguntas entre os participantes e eles respondem no painel da 

plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do https://jamboard.google.com  

Ler e conversar sobre as respostas.  

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

Vinte minutos – explicar que a diversidade é tema transversal e deve ser abordado em 

todos os encontros. Nesse momento, depois das discussões há perguntas ou 

apontamentos para o questionário da pesquisa? Caso afirmativo, elas podem ser anotadas 

em um “estacionamento de ideias”, um painel com as perguntas e comentários feitos em 

post-its.  

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade sobre diversidade e racismo: assistir ao 
filme “Vista minha pele” disponível no youtube através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM 

https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM
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4º encontro: Diversidade (ênfase em racismo).  

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário. 

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Vinte minutos - diálogo sobre o filme “Vista minha pele”, levantando as impressões gerais 

de cada um. Assistir ao vídeo-performance de Raquel Liberman: 

https://youtu.be/eBdj0obbtrU 

Quarenta e cinco minutos – bate-papo com Maciel sobre herança indígena e comunidades 

tradicionais em Gravatá/PE. 

Versão digital mantém formato e estratégias.  

3. Abordagem do conteúdo: 
 

Uma hora - Utilizar as discussões sobre o filme performance de Raquel e sobre a fala de 
Maciel, bem como as perguntas disparadoras sobre racismo para discussão em pequenos 
grupos e depois o grupo todo.    
Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a 
primeira de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as 
rodadas, os participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa 
deve designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar 
o grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em 
papel, usando palavras e desenhos. 
No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. Uma 
pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima rodada, 
dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que aconteceu 
na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

outras mesas. 

Versão digital: conversa com todos usando o google meet e as sínteses podem ser 

registradas no painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

 

https://youtu.be/eBdj0obbtrU
https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

Vinte minutos - Em pequenos grupos, definir quais perguntas podem ser incluídas no 

questionário e escrevem em post-its. Após cada grupo ter formulado uma ou duas 

perguntas, elas são coladas no painel (agrupando as similares e repetidas). Lembrar que o 

racismo é um tema transversal e deve ser abordado novamente em todos os próximos 

encontros. 

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

  

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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5º encontro: Diversidade (ênfase em gênero).  

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário. 

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-Vindas: como você está chegando hoje? 

Quarenta minutos - assistir “o desafio da igualdade”: https://youtu.be/04u0UHEq2f4   

conversar sobre o tema abordado.  

Versão digital mantém formato e estratégias.  

3. Abordagem do conteúdo: 
Uma hora e meia - dividir as perguntas em cinco blocos e formar duplas para conversar e 

responde-las. Com base no conteúdo discutido pela dupla, todos colaboram com a 

formação de uma Matriz CSD – Certezas, suposições e Dúvidas, (Kit Educação Fora da Caixa, 

pág.241) respondendo nos post-its três perguntas: O que nós já sabemos a respeito da 

diversidade de gênero? Como se manifesta em nossas vidas no município?  Quais 

perguntas podemos fazer? (pode incluir aqui as perguntas disparadoras que não   

souberam responder). Cada pergunta ocupa um espaço na parede, elas servem de 

categorias para as duplas colocar seu post-its com as respostas.   

Quando a matriz estiver completa, faz-se uma roda de conversa para ler cada post-its e 

dialogar sobre o conteúdo.   

Versão digital: diálogo coletivo e cada um preenche o post-its virtuais e agrupa na matriz 

feita no mural da plataforma https://jamboard.google.com  

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
Trinta minutos - O grupo seleciona perguntas da matriz que podem servir para a pesquisa. 

Lembrando que é um tema transversal e vai se repetir em todos os encontros.  

Versão digital mantém formato e estratégias.  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre Vida e Saúde: levar algum elemento 
que represente garantia ou violação ao direito a vida e a saúde (5 pessoas ficam o 
tema violação a vida e 5 com o outro tema violação à saúde). 

https://youtu.be/04u0UHEq2f4
https://jamboard.google.com/
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3.2.3. Vida e Saúde.  

 

❖ Conteúdo selecionado. 

 

Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.  

O Estado deve oferecer políticas públicas voltadas à proteção integral da saúde de crianças 

e adolescentes, em regime da mais absoluta prioridade, com atendimento diferenciado e 

urgente. Configura violação de direito a falta de acesso ou de política pública que ofereça 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

Direitos 
Fundamentais 

Principais Violações 

VIDA, SAÚDE 
E ALIMENTAÇÃO 

• Doenças, necessidades especiais e óbitos evitáveis decorrentes de 
deficiências no atendimento pré e perinatal 
• Doenças decorrentes de deficiências no sistema de vacinação 
• Portadores de necessidades especiais com atendimento de saúde 
deficiente 
• Doenças decorrentes de habitação e saneamento básico precários 
• Mortalidade e desnutrição infantil 
• Gravidez e paternidade precoces 
• Alcoolismo e drogadição 
• Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS 
• Mortalidade infanto-juvenil por causas externas (sobretudo 
homicídios) 

Fonte: Prattein, Conhecer para Transformar, 2011. 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011

.pdf  

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
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❖ Perguntas disparadoras. 

• Toda criança e adolescente tem assegurado por lei, direito a proteção a vida e a 

saúde efetivados por políticas sociais públicas. Quais violações do direito à vida e 

saúde vocês veem acontecer consigo, com a família, com amigos e a comunidade?  

• Quando você percebe essas violações presentes, a que órgão/instituição/pessoa 

você recorre?  

• Existe na sua comunidade espaços públicos ou privado onde as crianças e 

adolescentes possam buscar informações sobre saúde (por exemplo, gravidez 

precoce ou dependência química)?  

• Em relação às infecções sexualmente transmissíveis exemplo AIDS, você já 

participou de algum dialogo voltado para es se assunto? Na sua cidade ou no seu 

bairro tem centro de testagem? 

• Tem Unidade Básica de Saúde no seu bairro? Tem programas ou ações de saúde 

voltados para adolescente? A sua família tem cobertura da Unidade Saúde de 

Família (recebe visitas do agente de saúde, por ex.?).    

• Na Unidade Básica de saúde tem acesso gratuito, atendimento diferenciado e 

prioritário para criança e adolescentes? O CRAS, CREAS, CAPS, mais perto da sua 

comunidade tem ações voltadas exclusivamente para o atendimento a criança ou 

adolescente? E para crianças e adolescentes com necessidades especiais?  

• A criança e o adolescente em caso de suspeita ou confirmação de qualquer tipo de 

violência tem atendimento especializado e com urgência?  

• Existe na cidade ações voltadas para tratamento e promoção de saúde de pessoas 

com deficiência?    

 

 

  

Em Gravatá/PE, em 2014 foi realizado um diagnóstico baseado nos dados oficiais e 
públicos, e o envolvimento com álcool e outras drogas (22,9%) foi a segunda violação 
com mais ocorrência no município.   

Essa mesma pesquisa indicou que do total de crianças e os adolescentes com 
deficiência, apresentaram deficiência intelectual (26,9%), deficiência múltipla (13%), 
síndrome de down (11,6%), doenças crônicas degenerativas (21,73%), deficiência 
auditiva (7,24), deficiência física (11,6%), transtornos globais do desenvolvimento (4%) 
e baixa visão (4%).  
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6ª Oficina: Vida e Saúde (primeira parte). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
  

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta) 

 Cartazes com as perguntas disparadoras. 

 

2. Atividade dialógica: 

 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje?  

Trinta Minutos - Montar um tapete com os elementos trazidos pelos participantes, 

representantes das violações à vida e à saúde. Cada integrante comenta ao colocar seu 

elemento no tapete: o que representa o elemento, como e por quê o escolheu? 

Versão digital: cada um escolhe um objeto que o represente e apresentam para o grupo 

os motivos da escolha.   

3. Abordagem do conteúdo:  
 

Trinta minutos - Preparar a sala de aula com cartazes com o conteúdo selecionado, 

afixados na parede, piso, móveis e porta. Convidar os participantes a passear pela sala, 

como em visita a uma exposição, sugerindo que se detenham em cada um deles por 

alguns instantes.  

Versão digital: substituir os cartazes por google apresentações ou powerpoint. Deixar 

cada slide alguns minutos na tela, incluir uma música com volume baixo. 

 

Trinta minutos – Cada um registra no seu caderno de pesquisa: se reconhecem nessas 

ideias, de que forma? Quais palavras tem importância crucial para a perfeita compreensão 

deste texto? Quais conceitos são importantes? Como este conteúdo se relacionam com 

sua vida? (inspirado em Estratégias criativas em sala de aula, pág.57).  

Quarenta e cinco minutos - Cada um apresenta suas ideias para o grupo e coletivamente, 

reformulam as respostas das mesmas perguntas. Como se manifesta nas nossas vidas no 

município, será abordado no próximo encontro. 

Versão digital:  usar o mural colaborativo da plataforma https://padlet.com 

 
 

https://padlet.com/
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4. Síntese e formulação das questões para a pesquisa: 
 

Trinta minutos - Com base no que foi compartilhado, formular perguntas que devem ser 

feitas no devem ser feitas no questionário da pesquisa sobre vida e saúde.  

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com 

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 
6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 
7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre Vida e Saúde (parte 2): elaborar 

uma frase sintetizando o que ficou registrado como direito à vida e saúde.    
 

  

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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7º Oficina:  Vida e Saúde (parte 2). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta). 

 
2. Atividade dialógica: 

 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Trinta minutos - Dividir a turma em dois grupos para produzirem um esquete de cinco minutos 

sobre a garantia do direito à vida e saúde no município, ou suas violações mais comuns 

vividas pelas crianças e adolescentes.  

Versão digital: formar nuvem de palavras utilizando o site https://www.mentimeter.com/. 

Quais palavras vem na sua cabeça quando lembra do o que foi discutido no encontro 

anterior? 

3. Abordagem do conteúdo:  
 

Trinta minutos – diálogo sobre os esquetes. Os esquetes (ou a nuvem de palavras, na versão 

digital) fazem a retomada da discussão no encontro anterior.   

Quinze minutos - Assistir o vídeo e dialogar sobre saúde mental e pandemia, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_jASRUAZcgQ 

Uma hora e quinze minutos - Ler o conteúdo selecionado. Dividir as perguntas disparadoras 
em três partes e os participantes em três subgrupos para o word café.  
Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a primeira 
de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, os 
participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 
designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o grupo. 
Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em papel, 
usando palavras e desenhos. No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes 
passam uma nova mesa. Uma pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de 
mesa" para a próxima rodada, dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, 
brevemente, sobre o que aconteceu na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_jASRUAZcgQ
https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
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outras mesas. Com o grupo todo, cada um escreve em folhas cortadas, para colocar no 

painel: “o que precisa mudar na cidade para garantir o direito à vida e saúde”. 

Versão digital: substituir as folhas cortadas pelo mural colaborativo do https://padlet.com  

4. Síntese e formulação questões para a pesquisa: 
 

Trinta minutos - Roda de conversa para formar um painel com perguntas para o questionário 

da pesquisa.  

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre liberdade, respeito e dignidade: 
fazer um desenho representando o que está na sua cabeça quando pensa em 
liberdade, respeito e dignidade.  

 

 

  

https://padlet.com/
https://padlet.com/
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3.2.4. Liberdade, Respeito e Dignidade. 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

 

• Liberdade 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais; 

II - Opinião e expressão; 

III - Crença e culto religioso; 

IV - Brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - Participar da vida política, na forma da lei;  

VII - Buscar refúgio, auxílio e orientação.  

 

Religiosidade: “Embora a religiosidade e a espiritualidade se constituam em valores 

positivos, que mereçam ser cultivados, não é admissível que a religião seja o foco central 

das atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes em situação de risco ou 

vinculados a medidas socioeducativas, muito menos que determinada crença ou culto 

religioso seja imposto às crianças, adolescentes e famílias atendidas por determinada 

entidade, ainda que vinculada a alguma igreja, congregação ou seita. Devem os Conselhos 

Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (cf. arts. 88, incisos II e III, 90, §§1º e 

3º e 91, caput e §1º, do ECA), zelar para que os programas de atendimento desenvolvidos 

por qualquer entidade sejam de caráter laico ou ecumênico (ou ao menos que não tenham 

a religião como “foco central” de sua atuação e nem obriguem a pessoa atendida frequentar 

cultos, adotar determinada religião ou deixem de aceitar/excluam aqueles que professam 

religião diversa)”. (Digiácomo, 2017). 
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• Respeito  

Art.17. Direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 

da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

 

• Dignidade 

 Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.  

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso 

de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 

educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, 

pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por 

qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído 

pela Lei nº 13.010, de 2014). 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se:  

I - Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 

sobre a criança ou o adolescente que resulte em: 

a) sofrimento físico; ou 

b) lesão; 

II - Tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 

criança ou ao adolescente que:  

a) humilhe; ou 

b) ameace gravemente; ou 

c) ridicularize. 

 

Art. 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  
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Direitos 
Fundamentais 

Principais Violações 

LIBERDADE, 
RESPEITO E 
DIGNIDADE 

• Aliciamento de crianças e adolescentes para atividades ilícitas ou 
impróprias  
• Submissão, em instituições do SGDCA (aí incluída a rede de 
atendimento direto), a práticas incompatíveis com as determinações 
do ECA  
• Abuso sexual  
• Exploração sexual  
• Tráfico de crianças ou adolescentes  
• Violência doméstica  
• Utilização de crianças e adolescentes na mendicância  
• Crianças e adolescentes autores de ato infracional 

Fonte: Prattein, Conhecer para Transformar, 2011. 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011

.pdf  

 

  

 Em Gravatá/PE:  

52,9% das crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência eram do 

sexo feminino, da raça branca, localizadas principalmente nos bairros do Caic, 

Cruzeiro, Bairro Novo, Nossa Senhora das Graças, Maria Auxiliadora, Alpes Suíço 

e Boa Vista, bairros estes que abrangem as Organizações sociais que atuam em 

rede no município. 

As violências com mais ocorrência foram maus tratos (39,8%), envolvimento com 

álcool e outras drogas (22,9%) e violação em razão da própria conduta (18,7%).  

Dados da secretaria de Assistência Social    destacam que as famílias das crianças 

e adolescentes informadas neste diagnóstico vivem com menos de R$ 77,00, 

dependentes, em sua maioria, por benefícios assistenciais, a exemplo do Bolsa 

Família. Quando se trata de vulnerabilidade, de acordo com os dados coletados, 

14,96% das crianças e adolescentes são consideradas extremamente pobres. 

A maioria das crianças e adolescentes moradoras de Gravatá/PE são da raça 

branca e do sexo feminino, porém os 93,3% dos adolescentes do município em      

cumprimento de medida socioeducativa são do sexo masculino, pretos ou pardos.    

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
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❖ Perguntas disparadoras. 

• Como as violações de direitos a liberdade, respeito e dignidade se manifestam na 

sua cidade, na comunidade, na sua escola, na sua família, no seu grupo de amigos, 

etc.?  

• Você tem acesso ao conselho tutelar, ele é atuante? Você conhece o que faz o 

conselheiro tutelar?  

• Violência física, psicológica e sexual contra criança e adolescente é uma violação 

que ocorre na sua comunidade ou no seu espaço de convivência?  

• Você acha que os adultos protegem as crianças e os adolescentes?  

• Quem são as pessoas que mais comete violências contra criança e adolescente? 

Elas costumam ser punidas? 

• Na sua opinião, vetar o direito de fala, de se expressar de uma criança ou 

adolescente é uma violação constante? 

• Alguma criança ou adolescente no seu bairro foi criticado por participar de um culto 

religioso ou por causa de sua crença? 

• Quem ou qual lugar você poderia buscar algum tipo de ajuda caso acontecesse 

alguma violência ou violação do direito à liberdade, respeito e dignidade?  

• Por que a maioria dos adolescentes que cometem ato infracional são homens, pretos 

e pardos? Uma criança com deficiência mora na vizinhança, mas não vai à escola. 

O que fazer? 

• No caso de maus tratos sofrido por um jovem ou criança com deficiência, você sabe 

a que órgão competente ou alguém pedir ajuda? 
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8º Oficina: Liberdade, respeito e dignidade (parte 1). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta); 

 Equipamento para audiovisual.  

 

2. Atividade dialógica: 

 

Dez minutos – boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Vinte minutos - Em duplas, escrever na folha de papel madeira palavras (ou frases, poemas, 

desenhos, imagens, etc.) que vem à mente quando pensam em liberdade. Dispor as cinco 

cartolinas na parede e trocar as duplas de lugar – que deve continuar a produção da dupla 

anterior. Depois, circular na sala para observar as produções e comentar o que 

acrescentou, o que modificou, o que gostou ou não gostou. No final, perguntar: e agora, 

depois de compartilhar as ideias, o que é liberdade?   

Versão digital: substituir as cartolinas pelo mural colaborativo do padlet ou jamboard do 

google e a atividade é feita coletivamente. Cada um responde o que vem à mente quando 

pensam em liberdade e, depois, comentam o que acrescentaria, o que modificou do seu 

pensamento e redefinem a resposta “o que é liberdade?”.  

3. Abordagem do conteúdo: 

Quinze minutos - Ler o direito à liberdade, conteúdo selecionado e o quadro com as 

violações que mais ocorrem no município.  

Dez minutos - Exibir o curta Vida Maria: https://www.youtube.com/watch?v=Qwa7BmfQ4Rs  

Trinta minutos - fazer a reflexão sobre as violações do direito à liberdade abordadas no 
filme. 
Uma hora e quinze minutos- Dividir as perguntas disparadoras em três partes e os 
participantes em três subgrupos para o word café.  
Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a primeira 
de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, os 
participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 
designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o 
grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em 
papel, usando palavras e desenhos. No final de cada rodada de vinte minutos, os 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwa7BmfQ4Rs
https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
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participantes passam uma nova mesa. Uma pessoa permanece em cada mesa como um 
"anfitrião de mesa" para a próxima rodada, dando as boas-vindas ao próximo grupo e 
contando, brevemente, sobre o que aconteceu na rodada anterior. 
Vinte minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 
convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 
outras mesas. Com o grupo todo, cada um escreve em folhas cortadas, para colocar no 
painel: direito e violações à liberdade da criança e do adolescente.  
 

4. Síntese e formulação das questões para a pesquisa: 
 
Vinte minutos - Em pequenos grupos, definir quais perguntas podem ser incluídas no 

questionário e escrevem em post-its. Após cada grupo ter formulado uma ou duas 

perguntas, elas são coladas no painel (agrupando as similares e repetidas). Lembrar que o 

racismo é um tema transversal e deve ser abordado novamente em todos os próximos 

encontros. 

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade sobre respeito: levar no próximo 
encontro músicas que o participante conhece que tratam do respeito e da dignidade.  

 

  

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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9º encontro: Liberdade, Respeito e Dignidade (parte 2) 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta).  
 

2. Atividade dialógica: 

 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Quarenta e cinco minutos - Propor a brincadeira do telefone sem fio utilizando a seguinte 

frase’’ toda criança merece respeito’’. Ao termino da brincadeira, fazer em círculo alguns 

comentários, exemplo: qual foi a frase final da brincadeira? Qual foi a frase inicial? porque 

chegou tão diferente no final? Como mudou tão rápido a frase? Já aconteceu situação 

parecida na vida de vocês? Alguém do grupo quer compartilhar história parecida? (melhor 

não fazer por causa do COVID-9 não é? Eu deixaria apenas a atividade abaixo: 

Essa atividade é feita em duas partes. Inicialmente pede-se que cada participante construa 

um boneco e atribua a ele alguns elementos, a partir das seguintes instruções: primeiro, o 

boneco deve receber um nome. Na cabeça de seu personagem devem ser indicados três 

princípios dos quais o personagem não abre mão. Ao coração deve-se atribuir uma paixão. 

Na boca, inserir duas frases: uma que o personagem já havia dito e não teve escuta e outra 

que deveria ter dito e não disse. O que o boneco gostaria de oferecer a comunidade deveria 

ser colocado na mão esquerda e o que ele gostaria de receber da comunidade, na mão 

direita. Finalmente, no pé esquerdo escrever qual seu objetivo com os resultados da 

pesquisa e, no pé direito, indicar três passos para concretizar esse objetivo. Depois da 

criação individual, cada um apresenta seu boneco ao resto do grupo, explicando as 

escolhas de sua construção e as dúvidas e certezas que as envolveram. A segunda parte 

da atividade consiste em reunir essas definições, feitas individualmente, na construção de 

um boneco coletivo. As opiniões e motivações pessoais, mobilizadas no primeiro boneco, 

seriam somadas, rearranjadas ou sintetizadas de modo a produzir um boneco comum 

representando os adolescentes do município.  

3. Abordagem do conteúdo: 

 

Trinta minutos - Formar dois subgrupos e sugerir que cada um reescreva na sua linguagem 

o que entenderam e o que pode ser modificado no artigo 17 (sobre respeito). Em seguida, 

é feita uma roda de conversar sobre a produção dos subgrupos.   
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Quinze minutos - No caderno de pesquisa cada participante escreverá o que mais chamou 

a sua atenção no capitulo trabalhado. 

Uma hora - Como o direito ao respeito é vivido no município? Dividir as perguntas 

disparadoras em três partes e os participantes em três subgrupos. 

Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a primeira 
de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, os 
participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 
designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o 
grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em 
papel, usando palavras e desenhos. 
No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. Uma 
pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima rodada, 
dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que aconteceu 
na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

outras mesas. 

 

4. Síntese e formulação das questões para a pesquisa:  

Vinte minutos - Com o grupo todo, baseado na discussão feitas nas atividades, formar um 

painel com as perguntas que devem compor o questionário da pesquisa.  

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 
6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 
7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade sobre dignidade: escolher uma imagem 

ou uma música que retrate o tema dignidade.  

https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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10º encontro: Liberdade, Respeito e Dignidade (parte 3). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta); 

 Desenhos feitos no encontro anterior;  

 Equipamento audiovisual e música “Respire Fundo” do Mano Brow. (ou uma música que 

seja do repertório dos jovens do grupo e da mesma temática). 

 

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje?  
Dez minutos - Revisitar o desenho feito sobre representação do direito à liberdade, respeito 
e dignidade e modifica-lo baseando-se nas novas informações sobre o tema.  
Quinze minutos - Ouvir a música “Respire Fundo” de Mano Brow (letra em anexo). Uma 

roda de conversa, discutem se há partes da música que retratam uma realidade comum 

com o seu município. 

3. Abordagem do conteúdo:   

Vinte minutos - Um dos participantes faz a leitura do artigo sobre dignidade. Depois, 

dialogam sobre a relação com a música e as respostas que deram.  

Uma hora e quinze minutos – Como o direito a dignidade é vivido no município? Dividir os 

participantes em três subgrupos e distribuir as perguntas disparadoras entre eles.  

Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a primeira 
de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, os 
participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 
designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o 
grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em 
papel, usando palavras e desenhos. 
No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. Uma 
pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima rodada, 
dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que aconteceu 
na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

outras mesas. 

https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
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Versão digital: conversa com todos usando o google meet e as sínteses podem ser 

registradas no painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

4. Síntese das discussões e formulação das questões para pesquisa: 
 
Vinte minutos - Em pequenos grupos, definir quais perguntas podem ser incluídas no 

questionário e escrevem em post-its. Após cada grupo ter formulado uma ou duas 

perguntas, elas são coladas no painel (agrupando as similares e repetidas).   

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade sobre convivência familiar e comunitária: 

fazer um mapa das relações comunitárias.  

 

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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Mapa das relações comunitárias e familiares 

Escreva nomes de pessoas e/ou instituições que fazem parte da sua rede de 

relacionamento nas áreas da saúde, educação, sociojurídicas ou da sua convivência 

familiar e comunitária. Use as linhas coloridas para representar a qualidade dessa relação, 

seguindo a legenda abaixo.  

Forte (verde)  

Estável (azul):  

Fraca (amarela):  

Estressante (vermelha):  

 

EXEMPLO: 

Saúde 
(UBS, Hospital, Laboratório, Clínicas, etc.) 

 
 

Psicóloga na UBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociojurídico 
(Fórum, Conselho Tutelar, CREAS, 

Polícia, etc.) 

 
 
 
 

Convivência Familiar e Comunitária 
(avós, tios, pais, irmãos, primos, amigos, 
padrinhos, organizações sociais, igrejas, 

clubes, centros culturais, etc).; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Educação 
(Escolas, Universidade, Cursos, etc.) 

 

você 
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3.2.5. Convivência Familiar e Comunitária. 
 

 

❖ Conteúdo selecionado.  

Art.19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.  

Direito a um tutor: “um dos direitos mais elementares de todas as crianças e adolescentes 

é o de ter, próximo de si, um adulto responsável por sua orientação, estabelecendo regras 

e limites, corrigindo eventuais desvios, dando bons exemplos, enfim, educando (no sentido 

mais puro da palavra, cf. art. 53, do ECA e art. 205, da CF). Tal tarefa incumbe 

primeiramente à família de origem da criança ou adolescente, que não raro, para exercê-la 

de forma adequada e responsável, terá de receber o apoio e a orientação de órgãos e 

programas específicos de atendimento (cf. arts. 101, inciso IV e 129, inciso IV, do ECA, que 

encontram respaldo no art. 226, da CF)” (Digiácomo, 2017).  

 

Direitos 
Fundamentais 

Principais Violações 

CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA 

•Crianças e adolescentes em situação de rua, moradores ou não nas ruas, com ou 
sem vínculo familiar 

• Inadequação do convívio familiar: maus tratos, negligência, abuso sexual, 
convivência com dependentes de drogas, etc. 

• Crianças sem registro civil e indefinição de paternidade 
• Institucionalização prolongada de órfãos, abandonados e de adolescentes em conflito 

com a lei 
Fonte: Prattein, Conhecer para Transformar, 2011. 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011

.pdf  

 

  

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
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❖ Perguntas disparadoras. 

 

• Você sabe se existe na sua comunidade violações que comprometa a estrutura 

familiar, como por exemplo crianças e adolescentes em situação de rua, morando 

na rua ou não, com ou sem vínculo familiar? 

• Já percebeu próximo a você, na sua rua ou comunidade, crianças vivendo em maus 

tratos no âmbito familiar por causa do convívio com dependentes de álcool ou outros 

tipos de drogas?  

•  Você tem conhecimento de casos de abuso sexual ocorrido em uma família próximo 

a você, na sua comunidade, onde o abusador é um parente desse jovem? 

• Se tem conhecimento dessas violações, o que fez em relação?  

•  Existe crianças e adolescentes que não tem registro civil, e que tem indefinição de 

paternidade, essas situações são violações recorrentes no seu ambiente de 

convivência? 

•  Você tem proximidade com algumas dessas situações, já tentou ajudar alguém 

nessa situação, buscando orientação de um conselheiro tutelar por exemplo? 

• Você tem conhecimento das ações de fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitário do CRAS mais próximo a você ou sua comunidade? 

• Em relação ao jovem infrator, você tem conhecimento ou já procurou conhecer algum 

projeto que seja voltado as medidas socioeducativas e ressocialização desses 

jovens para o âmbito da sociedade?  

• Para você qual órgão, ou instituição civil, pública ou privada, tem a competência de 

garantir o direito a ressocialização do jovem infrator? 

• Na sua cidade tem casa de acolhimento que abriga por exemplo crianças e 

adolescentes abandonadas? 

• No caso de crianças e adolescentes abandonadas ou separadas da família por 

algum motivo, existe na sua cidade, no seu bairro ou sua rua projetos voltados para 

esse público? 
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11º encontro:  Convivência Familiar e Comunitária (parte 1). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 
 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta). 

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos - Boas-vindas: como você está chegando hoje? 
 
Trinta minutos - ao usar a atividade a “Arvore da vida” a intenção é revelar o quanto nos 

tornamos seres humanos na relação com os outros, membros da família e da comunidade.  
“Convide as pessoas para pensar em algum tipo de árvore que faça sentido em suas vidas. 

Peça a elas para desenhá-la da forma mais expressiva que puderem. Separe alguns 
minutos para que os participantes reflitam sobre os significados daquela árvore para si 
mesmos. Oriente-os a escrever o que eles veem de significado em cada componente da 
árvore:  

• Raízes: representam as heranças e as tradições. Uma raiz é uma estrutura nutritiva 
essencial para que cada um tenha se tornado o que é no presente; 

• Solo: é o aqui e agora, podendo aludir a todas as características do nosso viver atual: 
trabalho, família, casa, cidade, projetos dos quais participamos, etc.;  

• Caule: são as habilidades, competências, valores, qualidades e saberes que carregamos 
conosco. É o eixo de sustentação que nos permite construir o futuro que desejamos; 

• Galhos: representam as esperanças, expectativas, desejos e sonhos em relação à vida; 
• Flores: significam o olhar para o que já se tem de bom, para as conquistas em curso e as 

pequenas vitórias. Podem se referir também ao que sentimos que está mais vivo em nós; 
• Frutas: são os presentes que recebemos ao longo da vida, ou seja, atos de cuidado e amor 

que podem ser de cunho material ou não. Também podem representar o valor que nós 
entregamos ao mundo com as nossas ações;  

• Folhas: podem se referir às pessoas, parceiros, amigos, grupos e instituições que marcaram 
nossa vida. 

• Sementes: simbolizam o nosso legado, ou o que queremos plantar para que floresça no 
futuro. 

Uma hora - Peça às pessoas para encontrar uma dupla e apresentar a árvore a ela (de cinco 
a dez minutos cada apresentação). Entregue post-its a cada dupla para que os participantes 
possam anotar pensamentos, ideias, lembranças e associações enquanto falam e escutam. 
Ao final, cada um procura uma nova dupla e repete o processo. Depois, mais uma vez — a 
cada rodada, a ideia é que as pessoas se enxerguem melhor a partir do contato com o outro” 
(KIT EDUCAÇÃO FORA DA CAIXA, pág.31) 



44 
 
 

Versão digital: cada um faz o seu desenho e apresenta para o grupo. Ao final da 
apresentação, cada um comenta o que tem igual. Quem tem algo diferente faz a 
apresentação, nova rodada de comentários. Se repete até que todos apresentado.  
  

3. Abordagem do conteúdo:  
 
O que diz esse direito?  

Quarenta e cinco minutos - Ler o conteúdo selecionado relacionando com o que foi 

apresentado na árvore da vida sobre a importância da família e da comunidade no 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Dialogar com os adolescentes 

garantindo que todos compreenderam o conteúdo. Pedir para cada um apresentar um 

aspecto novo sobre o conteúdo posto, não vale repetir o que já foi falado. Pode ser afirmação 

ou pergunta, comentário, contraposição, percepção de lacunas e contradições, pode se 

relacionar com sua vida; Cada um terá um minuto para se manifestar. Após apresentar a 

pergunta, o colega ao seu lado continuará a atividade. Ninguém deve interromper ou 

responder enquanto não chegar sua vez. A discussão continua até que você perceba que já 

foi suficientemente explorada.   (Estratégias Didáticas para aulas criativas, pág. 50).  

Como se manifesta na nossa vida no município? Será discutido no próximo encontro.  

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

Vinte minutos - registrar no caderno de pesquisa a síntese da discussão e pontuar ações que 

o poder público poderia fazer para melhorar o convívio familiar e comunitário das crianças e 

adolescentes. 

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)   

 

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
 

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
 

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre convivência familiar e comunitária 
(parte 2): observar no seu cotidiano como a cidade permite ou impede a convivência 
familiar e comunitária das crianças e adolescentes. Registrar no caderno de 
pesquisa: o que eu vejo, o que eu penso, o que eu sinto com relação ao direito à 
convivência familiar e comunitária.    

 
 
 

  

https://padlet.com/
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12º encontro: Convivência Familiar e Comunitária (parte 2). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da  

prancheta);  

 Cesto ou caixa para sortear filipetas com perguntas. 

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Uma hora e dez minutos - Fazer uma nova leitura do artigo 19. Na sequência, pedir para 

os participantes façam a leitura do registro das discussões do encontro anterior no caderno 

de pesquisa. Depois dessa retomada do conteúdo, pedir para que cada um faça um 

desenho representando o conteúdo que mais interessante, mais importante, relacionado 

com sua vida e com as políticas públicas para criança e adolescentes que favorecem a 

convivência familiar e comunitária. Os desenhos devem formar um painel.  

Versão digital: mostrar o desenho na tela, forma-se um painel e faz um print da tela. Para 

que os desenhos fiquem nítidos na tela, vale orientar que eles devem ser grandes, com 

fundo colorido, contorno e contraste.  

3. Abordagem do conteúdo: 
Uma hora e quinze - O que é esse direito? Foi abordado no encontro anterior e atividade 

dialógica.  

Como se manifesta em nossa vida e no município?  

Os participantes se dividem em duplas para responder as perguntas disparadoras e 

registrá-las no caderno de pesquisa. Depois disso, a dupla elabora perguntas relacionando 

o direito a convivência familiar e comunitária com ações do poder público para efetivá-lo ou 

para reparar danos causados pela sua violação. Cada pergunta deve ser registrada em 

uma folha cortada. Todas as folhas são dobradas e colocadas em um cesto ou caixa. Um 

adolescente faz o sorteio de um papel, lê a pergunta em voz alta (Estratégias para aulas 

criativas, pág.55). O autor da pergunta é convidado a responder. As folhas cortadas com 

cada pergunta devem formar um painel.  

Versão digital: substituir o trabalho em duplas por atividade individual.  
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4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
  

Vinte minutos - Diante do painel de perguntas, o grupo discute e escolhe aquelas que 

devem ser utilizadas no questionário da pesquisa ou, formulam e reformulam novas 

perguntas.  

Versão digital: Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com) ou Q&A do 

https://www.mentimeter.com 

 

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: pensar, sentir e querer. 

 

6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

 

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

formular perguntas sobre esses direitos.   

https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
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3.2.6. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurando-se lhes: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 
IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas 

no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da 
educação básica.   

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

Art. 53-A.  É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de 
estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e 
enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas.   

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 
II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;   
V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 
VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 
 Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino. 
 Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de: 
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I - Maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II - Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares; 
III - elevados níveis de repetência. 
 Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas 

relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à 
inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. 

 Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a 
liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

 Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a 
destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para a infância e a juventude. 

 

Direitos 
Fundamentais 

Principais Violações 

EDUCAÇÃO, 
CULTURA, 
ESPORTE E 
LAZER 

• Crianças de zero a três anos sem atendimento de educação 
infantil, especialmente aquelas que necessitam deste serviço 
também para sua proteção 
• Não inserção na educação escolar e/ou exclusão precoce de 
crianças e adolescentes de quatro a 17 anos (estar fora da escola) 
• Déficit no desenvolvimento integral decorrente de deficiências do 
sistema escolar relativas à merenda, salubridade, segurança, 
material didático, carga horária, etc. 
• Reincidência de ato infracional decorrente de deficiências na 
qualidade das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente 
• Portadores de necessidades especiais sem atendimento 
educacional especializado 

Fonte: Prattein, Conhecer para Transformar, 2011. 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011

.pdf  

 

 

 

 

 

 

33,3% estava  fora da escola e em sua maioria localizados no bairro Novo.  

 

Quanto a taxa de analfabetismo, o município apresentou dados alarmantes, 

crianças de adolescentes de 11 a 14 anos, com taxa de 5,2%, enquanto a média 

no Brasil, de 12 de 24 acordo com último censo do IBGE é de 3,24%. As taxas são 

maiores entre idades de 14 anos ou mais, sendo 22,27% enquanto a nível geral do 

Brasil é de 9,61%, já na faixa de 15 a 17 anos Gravatá apresenta uma média de 

4,05%, já no Brasil 2,20%. 

 

Quanto aos tipos de deficiência, crianças e adolescentes de Gravatá apresentaram 

deficiência intelectual (26,9%), deficiência múltipla (13%), síndrome de down 

(11,6%), doenças crônicas degenerativas (21,73%), deficiência auditiva (7,24), 

deficiência física (11,6%), transtornos globais do desenvolvimento (4%) e baixa 

visão (4%).   

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
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❖ Perguntas disparadoras. 

Educação: 

• Quais as causas e consequências das violações do direito à Educação?  

• O que é uma educação de qualidade? Você tem acesso à educação de qualidade?  

• O que você precisa para ter acesso à educação? 

• Os alunos cumprem com seus deveres na escola? Tem seus direitos respeitados? 

• Os pais conhecem seus direitos na escola, como pais de alunos? E os pais 

cumprem seus deveres com a educação? 

• Professores respeitam e são respeitados?  

• Na sua escola há alunos com alguma deficiência? 

• Você conhece alguma criança que não está na escola? 

• Por que existem crianças fora da escola? 

• O que precisaria melhorar na sua escola? Por quê?  

• Estudar é um trabalho infantil? 

• Como você acha que será o futuro de alguém que não tem acesso à educação 

escolar? 

• A escola oferece vagas para todas as crianças e adolescentes do seu bairro? 

 

Cultura: 

• O que é cultura?  

• Quais os espaços culturais você conhece na sua cidade? 

• Existem outros espaços culturais ou ações culturais na cidade? Eles são acessíveis 

a todos, independente de renda e localização de residência? 

• Existem ações voltadas para crianças e adolescentes terem acesso à cultura?  

• E existem ações voltadas para inclusão de pessoas com deficiência em práticas 
culturais? 

• As ações existentes valorizam a diversidade cultural?  

• A sua escola oferece alguma pratica cultural? Quais? 

 
Esporte: 

• O que esporte? Quais atividades esportivas as crianças e os adolescentes sentem 

necessidade hoje?  

• A sua escola oferece alguma pratica esportiva? Quais? Existem outros espaços, 

além da escola, onde crianças e adolescentes possam praticar esportes? Elas são 

acessíveis a todos, independente de renda e localização de residência? 

• E existem ações voltadas para inclusão de pessoas com deficiência em práticas 
esportivas? 

• As ações existentes valorizam a diversidade de esportes?  
 

Lazer: 

• O que é lazer? Quais atividades de lazer as crianças e os adolescentes sentem 

necessidade hoje? Existe espaço para as crianças brincar no seu bairro?  
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• Por que o Estado deve se preocupar com programações culturais, esportivas e de 
lazer voltadas para a infância e a juventude?  

• A sua escola oferece alguma ação voltada ao lazer?  
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13º encontro: Educação (parte 1). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Impressão do questionário para atividade em casa;  

 Bandeira, pedaço de tecido ou um objeto. 

 

2. Atividade dialógica: 
 

Dez minutos – Boas-Vindas: como vocês estão chegando? 

Uma hora - Tribunal: dividir a turma em dois grupos. Um grupo irá defender a proposta, de 

que "a criança tem direito a estudar e o Estado tem o dever de garantir o acesso à educação 

de qualidade" e o outro grupo vai defender o oposto, de que "a criança tem direito de estudar 

e a Família que tem o dever de garantir o acesso à educação”. À frente de cada grupo é 

colocada uma bandeirinha e, quem quiser falar um argumento para defender a proposta de 

seu grupo, pega a bandeirinha e fala. Depois é a vez do outro grupo explanar o argumento 

e, assim continuamente. Depois, os papéis podem ser trocados. Discutir sobre a facilidade 

ou dificuldade de defender uma proposta que faz ou não sentido para o grupo. Discutir os 

argumentos utilizados pelos grupos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3. Abordagem do conteúdo:  
 
Quinze minutos - Roda de leitura dos artigos: 53,54,55 e 56. 

Quarenta e cinco minutos - Dividir o grupo em 2 subgrupos, um é “Direitos” e o outro 

“Deveres”. Os grupos receberam cartolina e pincel atômico para realizar a atividade. O 

subgrupo dos ‘Direitos” dividirá a cartolina em duas partes e escreverá em uma coluna os 

“Direitos dos alunos” e na outra coluna “Direitos dos pais”. O subgrupo dos “Deveres” fará 

o mesmo com o “Deveres” (dos alunos, dos pais e do Estado). Após a conclusão das 

atividades, voltarão todos ao grupo para socializar o que cada subgrupo escreveu. 

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 
Quarenta minutos - Dividir os participantes em trios, entregar post it para que eles formulem 

as perguntas da pesquisa, levando em consideração a pergunta: o que não pode faltar no 

questionário do Diagnóstico com relação a esse tema da Educação? Colocar as perguntas 

em cartazes nas paredes, os participantes circulam na sala para leitura. Formar uma roda 

de conversa para dialogar sobre o que chamou atenção no conteúdo dos cartazes.  
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Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje?  

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

Questionário para fazer com os pais (responsáveis ou alguém mais velho) sobre 

como era sua infância. 

 

Questionário para pesquisa com os responsáveis 

Relação de parentesco ou vínculo socioafetivo: 

Nome: 

Idade:   

Profissão:  

• Você estudou?  

• Se sim, qual sua escolaridade? 

• Se não estudou, por qual motivo?  

• A escola era próxima a sua casa?  

• Como você ia para escola?  

• Como era a escola, as relações com os professores, as aulas, etc.? 

• Você precisou trabalhar?  

• Estudar era importante? Até que idade, mais ou menos?  

• Mas o que era mais importante, estudar ou trabalhar?  

• Você recebia algum tipo de castigo quando fazia algo errado? Como isso acontecia? 

• Você brincava?  

• Quais eram suas brincadeiras na infância?  

• Você já ouviu falar ou conhece o ECA?   

• O que você sabe sobre o ECA?   

• Atualmente, as crianças não podem trabalhar ou sofrer castigos físicos porque o estatuto da criança 

e do adolescente, o ECA, os protege. O que você acha disso?   

• Se na época da sua infância existisse o ECA, você acha que a sua infância seria melhor ou pior? 

Porquê?   

• Inclua outras perguntas que você quiser fazer! 

  

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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14º encontro: Educação (parte 2). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando?  

Trinta minutos – Roda de conversa: o que as entrevistas revelaram sobre o direito a 

educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente em geral? Houve mudanças ao longo 

do tempo? Quais?  

Em seguida fazem a construção de um gráfico com as respostas do questionário feito com 

os pais. JOSEFA, explica como é esse gráfico? 

3. Abordagem do conteúdo: 

Uma hora e quinze minutos - Dividir as perguntas disparadoras (sobre educação) em três 

partes e os participantes em três subgrupos.  

Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a 

primeira de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, 

os participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 

designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o grupo. 

Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em papel, usando 

palavras e desenhos. 

No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. Uma 

pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima rodada, dando 

as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que aconteceu na rodada 

anterior. 

Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as outras 

mesas. Ainda em roda de conversa, discutir como a violação ou garantia dos direitos voltados 

a esse público acontece no município.  
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4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

Trinta minutos - Em pequenos grupos, definir quais perguntas podem ser incluídas no 

questionário e escrevem em post-its. Após cada grupo ter formulado uma ou duas perguntas, 

elas são coladas no painel (agrupando as similares e repetidas).   

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: pensar, sentir e querer. 
 
6. Dez minutos - avaliação do encontro: como você está saindo hoje?  
 
7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre cultura.   

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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15º encontro: Cultura. 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Equipamento audiovisual;  

 Música “Comida” do Titãs; 

 Cartolinas com perguntas disparadoras sobre cultura; 

 Solicitar lista de material para Maciel. 

   

 
2. Atividade dialógica: 

 
Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje?  

Quinze minutos - Colocar música “comida” dos titãs e solicitar que os participantes 

caminhem pelo espaço livremente, fazendo gestos que represente o que está sendo dito 

na letra. Após esse momento, dialogar sobre os sentimentos durante a brincadeira e 

perguntar: qual é ou era sua brincadeira preferida e por quê? E uma brincadeira pode 

representar uma cultura regional?  

Uma hora - Maciel faz uma atividade de construção de pássaros (solicitar lista de material).  

3. Abordagem do conteúdo:  

Cinquenta minutos - Colocar o vídeo Vídeo Yuri Bambás: Ninguém Brinca com a honra do 

sertão.  

https://www.youtube.com/watch?v=sMmacA9frIQ&t=111s 

Num bate-papo com Maciel, abordar o tema da cultura local e sua importância para a 

formação da identidade de uma pessoa. O que é oferecido de atividades culturais para as 

crianças e adolescentes em Gravatá/PE? O que poderia ser oferecido? 

Vinte minutos - escrever as perguntas disparadoras sobre cultura em cartolinas e distribuir 

pelas paredes. As pessoas respondem em post it e colam na cartolina. Todos leem as 

respostas escritas nas cartolinas.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sMmacA9frIQ&t=111s
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4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

 Vinte minutos - Diante do painel de perguntas, o grupo discute e escolhe aquelas que 

devem ser utilizadas no questionário da pesquisa ou, formulam e reformulam novas 

perguntas.  

Versão digital: Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com) ou Q&A do 

https://www.mentimeter.com 

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo hoje?  

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade Esporte. Faça uma carta ao prefeito 
reivindicando a implementação do que determina o Art. 59 do ECA: “os municípios, com 
apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 
para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude”. 

  

 

https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
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16º encontro: Esporte. 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor. 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta). 

 

2. Atividade dialógica: 
 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando? 

Uma hora e quinze – Com base no artigo 59 do ECA e as cartas para o prefeito, fazer 

um word café para compartilhar as visões de cada um sobre como o direito ao esporte 

é vivido no município. 

Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a 
primeira de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as 
rodadas, os participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada 
mesa deve designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para 
não liderar o grupo. Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a 
conversa em papel, usando palavras e desenhos. 
No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma nova mesa. 
Uma pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a próxima 
rodada, dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o que 
aconteceu na rodada anterior. 
Trinta minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são 

convidados a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as 

outras mesas. 

 
3. Abordagem do conteúdo:  

 
Quarenta e cinco minutos - Distribuir as perguntas disparadoras em três cartolinas e 

montar um circuito. Cada cartolina fica numa mesa ocupada por um trio, que 

responderá as preguntas em post-its. Após dez minutos, o trio muda de mesa, para 

responder as perguntas de outra cartolina.  Formar uma roda de conversa para refletir 

sobre todas as respostas de cada cartolina, o que chama atenção? Há alguma ideia 

que se repete? Quais ideias são relevantes para o contexto da pesquisa diagnóstica?  

 

 

https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe
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4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 

Vinte minutos - Em trios, elaboram as perguntas podem ser incluídas no questionário e 

escrevem em post-its. Após cada trio ter formulado uma ou duas perguntas, elas são 

coladas no painel (agrupando as similares e repetidas). É feita a leitura de todas as 

perguntas, selecionando as indicadas para o questionário.  

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo? 

7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre lazer: traga um objeto, uma imagem, 

algo que represente lazer para você.  

 

 

  

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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17º encontro: Lazer  

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

 Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor. 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta). 

 
2. Atividade dialógica: 

Dez minutos – boas-vindas: como você está chegando? 

Quinze minutos – fazer uma exposição do material trazido pelos participantes; metade do 

grupo fica junto daquilo que trouxe para contar os motivos da escolha e metade circula na 

sala. Depois troca, quem apresentou agora circula.   

Quarenta minutos - Dividir a turma em dois grupos para produção de um esquete de cinco 

minutos sobre um diálogo com o prefeito, negociando a implementação do artigo 59.  

Quinze minutos – formar uma roda de conversa: quais ideias chamaram atenção nos esquetes 

das negociações com prefeito? 

 
4. Abordagem do conteúdo:  

Quarenta e cinco minutos - Distribuir as perguntas disparadoras sobre lazer em três cartolinas 
e montar um circuito. Cada cartolina fica numa mesa ocupada por um trio, que responderá as 
perguntas em post-its. Após dez minutos, o trio muda de mesa, para responder as perguntas 
de outra cartolina.  Formar uma roda de conversa para refletir sobre todas as respostas de 
cada cartolina, o que chama atenção? Há alguma ideia que se repete? Quais ideias são 
relevantes para o contexto da pesquisa diagnóstica?  

Trinta minutos - fazer uma roda de leitura do conteúdo selecionado, revisar os painéis com as 
perguntas sobre educação, cultura e esportes.  
 

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 

Vinte minutos - Em trios, elaboram as perguntas podem ser incluídas no questionário e 

escrevem em post-its. Após cada trio ter formulado uma ou duas perguntas, elas são coladas 

no painel (agrupando as similares e repetidas). É feita a leitura de todas as perguntas, 

selecionando as indicadas para o questionário.  

Versão digital: usar o painel da plataforma  https://padlet.com ou mural colaborativo do 

https://jamboard.google.com  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
6. Dez minutos - Avaliação do encontro: como você está saindo?  
7. Dez minutos para explicar a pré-atividade sobre trabalho infantil: assistir ao filme 

“menino de carvão”. https://youtu.be/0_KZ6IX4WY0 

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://youtu.be/0_KZ6IX4WY0
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3.2.7. Profissionalização e Proteção no Trabalho.  

 

 

 

❖ Conteúdo selecionado.  

Uma pesquisa da Miriam Abramovay (2015) 6 aponta que os jovens tem consciência 
que o único meio de “ser alguém na vida”, como eles dizem, é se e somente se estudarem. 
Outros estudos apontam que especialmente para jovens entre 14 e 17 anos, a educação 
permite que o alcance de uma boa colocação no mercado de trabalho – uma vez que a 
ocupação é maior entre aqueles com curso profissionalizante, quando comparado com a 
população geral. Apesar do conhecimento de que a educação é um instrumento fundamental 
para a inserção dos jovens no trabalho, essa inclusão ocorre sem qualquer tipo de preparação: 
apenas 23% dos jovens brasileiros com idade entre 14 e 17 anos fizeram algum curso de 
preparação para o mundo do trabalho, de qualificação ou formação profissional. 

Com baixa qualificação e menos experiência, o mercado de trabalho é bastante 
restritivo com os mais jovens. Historicamente, a taxa de desemprego é maior entre jovens do 
que na população em geral. E os especialistas apontam que o problema de emprego entre os 
jovens não se restringe as taxas de desemprego: a qualidade e a estabilidade do emprego 
ainda são problemas graves, em especial, para aqueles de baixa renda e escolaridade, as 
mulheres, os negros e moradores de áreas urbanas metropolitanas. Além disso, as extensas 
jornadas de trabalho, com 40 horas semanais ou mais, comprometem as chances de 
frequentar cursos profissionalizantes.  

Nesse contexto, de dificuldade para entrar no mercado de trabalho e baixa 
escolaridade, 23% dos jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos não trabalham, nem 
estudam. Desses, 70% são mulheres, muitas delas com filhos, geralmente, de baixa renda e 
baixa escolaridade. Os resultados de uma pesquisa apontam que eles querem trabalhar, mas 
não encontram oportunidade no mercado de trabalho; ou estão realizando atividades 
produtivas, como afazeres domésticos e frequentam cursos não regulares.  

A educação profissional e o trabalho são dimensões fundamentais da vida pois 
representam a transição para o mundo adulto. Segundo especialistas, garantir acesso ao 
emprego e educação profissional de qualidade são grandes desafios da atualidade.  

A aquisição de competências através da educação profissional se faz ainda mais 
essencial quando consideramos a projeção do Fórum Econômico Mundial: 65% dos jovens 
hoje, exercerão profissões ou funções que ainda não existem. Assim, mais do que 
conhecimento técnico específico, a educação deve desenvolver capacidades para qualquer 

 
6 Abramovay, Miriam. Coord. Juventudes na escola, sentidos e buscas: Por que frequentam? / Miriam Abramovay, 
Mary Garcia Castro, Júlio Jacobo Waiselfisz. Brasília-DF: Flacso - Brasil, OEI, MEC, 2015. 346p. Disponível em: 
http://flacso.org.br/files/2015/11/LIVROWEB_Juventudes-na-escola-sentidos-e-buscas.pdf. Acesso em: 20 de maio de 
2019.  

http://flacso.org.br/files/2015/11/LIVROWEB_Juventudes-na-escola-sentidos-e-buscas.pdf
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atividade laboral tais como, a capacidade de gerir a própria vida, refletir sobre seus desejos e 
objetivos, aprender a se organizar, estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação, 
esforço, autoconfiança e persistência seus projetos presente e futuro.  

Ainda segundo o Fórum Econômico Mundial, diante da evolução tecnológica, física e 
biológica (genoma, inteligência artificial e realidade virtual, por ex.) - ou seja num mundo com 
tanta automação - as habilidades sociais, a criatividade e a curiosidade serão mais importantes 
do que nunca. Para prosperar no trabalho a pessoa precisará ter flexibilidade cognitiva, 
pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, alta habilidade para resolver 
problemas complexos, para gerenciar pessoas, para julgar e tomar decisões, para negociar.  
 

Direitos Fundamentais Principais Violações 

PROFISSIONALIZAÇÃO 
E PROTEÇÃO NO TRABALHO 

• Exploração do trabalho de crianças e adolescentes 
• Trabalho infantil e trabalho adolescente ilegal, aviltante ou 
precário 
• Adolescentes entre 14 e 18 anos procurando trabalho sem 
sucesso, especialmente aqueles que necessitam de 
trabalho educativo para sua proteção, segurança e/ou seu 
desenvolvimento pessoal. 

Fonte: Prattein, Conhecer para Transformar, 2011. 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011

.pdf  

 

❖ Perguntas disparadoras. 

O que é trabalho infantil? 

O que leva uma criança a trabalhar? 

Ajudar nas tarefas de casa é um trabalho infantil? 

Trabalhar afasta a criança do crime? 

Qual é o perfil das crianças ou adolescentes que trabalham? 

Trabalho infantil sempre foi violação de direitos? 

Quais são as formas mais comuns de trabalho infantil? 

Por que as crianças não devem trabalhar? 

Quais são os motivos para a existência do trabalho infantil, apesar das leis que regulamentam 

essa questão? 

Porque as crianças que trabalham têm seu desenvolvimento prejudicado? 

Qual sua opinião sobre trabalho infantil? 

 

Educação Profissional:  

Qual a profissão que você gostaria de exercer? 

O que você precisa para alcançar seu desejo? 

Você já pensou em deixar de estudar para trabalhar? Por quê? 

Você sabe o que é Educação profissional? 

Com relação a educação profissional, qual sua necessidade? 

O que está faltando para sua formação profissional?  

Você já participou de algum curso de formação profissional? Qual? 

 

 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/pro_menino/conhecer_para_transformar_telefonica_2011.pdf
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Mundo do trabalho:  

 

Existe na cidade ações voltadas para inclusão de jovens no mercado de trabalho? 

Há algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada para um 

serviço?  

Deve existir diferenciação quanto ao salário a ser pago a uma pessoa com deficiência?  

Como o mercado de trabalho enxerga a diversidade de gênero, LGBTQIA+, raça/etnia e 

mercado de trabalho? 

Como poderia combater o desemprego maior entre os jovens? 
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18º encontro: Proteção no trabalho (trabalho infantil). 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Equipamento audiovisual. 

 
2. Atividade dialógica: 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Trinta minutos – bate papo sobre entendimento do filme “menino de carvão”. 

(https://youtu.be/0_KZ6IX4WY0) e como é possível ajudar outras crianças em situações 

semelhantes. 

3. Abordagem conteúdo: 

Uma hora e meia – formar uma roda de leitura do conteúdo selecionado. Distribuir as 

perguntas disparadoras para os trios e fazer um word café para discuti-las.   

Word Café (https://toolbox.hyperisland.com.br/world-cafe): O processo começa com a 

primeira de três rodadas de conversação de vinte minutos para as mesas. Durante as rodadas, 

os participantes exploram as perguntas disparadoras de forma aberta. Cada mesa deve 

designar um “anfitrião” para suportar a discussão, tomando cuidado para não liderar o grupo. 

Pelo menos uma pessoa deve ter a responsabilidade de registrar a conversa em papel, usando 

palavras e desenhos. No final de cada rodada de vinte minutos, os participantes passam uma 

nova mesa. Uma pessoa permanece em cada mesa como um "anfitrião de mesa" para a 

próxima rodada, dando as boas-vindas ao próximo grupo e contando, brevemente, sobre o 

que aconteceu na rodada anterior. 

Dez minutos - Após participar das rodadas em outras mesas, os participantes são convidados 

a compartilhar as informações ou outros insights de suas conversas com as outras mesas. 

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 

Vinte minutos - Roda de conversa para formar um painel com perguntas para o questionário 

da pesquisa.  

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  
6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 
7.  Dez minutos para explicar a pré-atividade: redação: Quais as necessidades dos 
jovens para entrar no mercado de trabalho? O que poderia existir na cidade voltado 
para educação profissional? 
 

https://youtu.be/0_KZ6IX4WY0
https://padlet.com/
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19º encontro: Profissionalização (parte 1) – mundo do trabalho.   

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Equipamento audiovisual;  

 Musica 

 Verificar com Ieda o que ela precisa de material.  

 
2. Atividade dialógica: 
 

Dez minutos – Boas-vindas: como você está chegando hoje? 

Uma hora e trinta - Bate papo com Ieda sobre educação profissional: o que um jovem precisa 

saber para ser considerado “preparado para o mundo do trabalho”?   

O que percebe como necessidade nos jovens que entram para o mercado de trabalho? O que 

poderia existir cidade voltado para educação profissional?  

Dez minutos - Formar um painel com as respostas escritas em post it para cada participante.  

3. Abordagem do conteúdo:  
 

Vinte minutos – roda de leitura do conteúdo selecionado.  

Quarenta minutos - entregar papel e caneta para cada participante para anotem suas 

respostas das perguntas disparadoras. Colocar as perguntas dentro de uma caixinha, colocar 

uma música e pedir para que eles passem a caixa, quando a música parar quem estiver com 

a caixa na mão deverá retirar uma pergunta e responde-la. (jogo segue até que todos tenham 

falado). 

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
 

Vinte minutos - Roda de conversa para formar um painel com perguntas para o questionário 

da pesquisa.  

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)  

 
5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade.  

 

https://padlet.com/
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20º encontro: Profissionalização (parte 2 – educação profissional).  

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Equipamento audiovisual. 

 Elaborar frases mitos e verdade sobre o mercado de trabalho.  

2. Atividade dialógica: 

Dez minutos – Boas-vindas: como vocês estão chegando hoje?  
Quinze minutos -  
Quarenta e cinco minutos - mito e verdade sobre o mercado de trabalho: colocar folhas 
cortadas contendo frases com mitos e verdades sobre mercado de trabalho em uma caixa. 
Cada participante tira uma folha e diz se é mito ou verdade, justificando a resposta.  

3. Abordagem do conteúdo:  

Uma hora e meia - dividir as perguntas em cinco blocos e formar duplas para conversar e 

responde-las. Com base no conteúdo discutido pela dupla, todos colaboram com a formação 

de uma Matriz CSD – Certezas, suposições e Dúvidas, (Kit Educação Fora da Caixa, 

pág.241) respondendo nos post-its três perguntas: O que nós já sabemos a respeito da 

profissionalização? Como se manifesta em nossas vidas no município?  Quais perguntas 

podemos fazer? (pode incluir aqui as perguntas disparadoras que não   souberam 

responder). Cada pergunta ocupa um espaço na parede, elas servem de categorias para as 

duplas colocar seu post-its com as respostas.   

Quando a matriz estiver completa, faz-se uma roda de conversa para ler cada post-its e 

dialogar sobre o conteúdo.   

Versão digital: diálogo coletivo e cada um preenche o post-its virtuais e agrupa na matriz 

feita no mural da plataforma https://jamboard.google.com   

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
trinta minutos - Roda de conversa para formar um painel com perguntas para o questionário 

da pesquisa.  

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade: reler o seu caderno de registro, para 
relembrar a trilha percorrida. No próximo encontro vamos revisitar as perguntas 
formuladas para a pesquisa diagnóstica.  

https://padlet.com/
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21ª encontro: Revisão das perguntas e recorte da pesquisa. 

 

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 

  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Painéis com as perguntas da pesquisa.  

 

2. Atividade dialógica: 

Dez minutos – Boas-vindas: como vocês estão chegando hoje?  
Trinta minutos – retomar o objetivo da pesquisa diagnóstica e explicar o recorte utilizado para 
adequação ao cronograma e orçamento.  
Quarenta minutos – na parede, colocar painéis com os direitos fundamentais e as perguntas: 
vida e saúde; liberdade, respeito e dignidade; convivência familiar e comunitária; educação, 
cultura, esporte e lazer; proteção no trabalho e profissionalização. Formar duplas que 
conversarão sobre cada painel e deixarão comentários feitos no post-its colados em cada 
painel. A cada cinco minutos, as duplas trocam de painel. Uma nova rodada é feita para leitura 
e discussão dos comentários nos post-its.  

3. Abordagem do conteúdo:  

Uma hora – simulação da aplicação do questionário. Em duplas, um aplica o questionário e 

outro responde. Eles anotam as dúvidas, as incompreensões, os mal entendidos que as 

perguntas podem suscitar; registram também o tempo de aplicação do questionário. Em uma 

roda de conversa, compartilham a experiência, esclarecem dúvidas.  

Versão digital: diálogo coletivo e cada um preenche o post-its virtuais e agrupa na matriz 

feita no mural da plataforma https://jamboard.google.com   

4. Síntese e formulação das questões para pesquisa: 
trinta minutos – levantamento das expectativas para aplicação dos questionários nas escolas. 

Apresentação da logística de coleta de dados, organização dos grupos de trabalho. 

Orientações sobre conduta do pesquisador.  

Versão digital: usar o mural colaborativo do (https://padlet.com)  

5. Quinze minutos - Registro no caderno de pesquisa: seu pensar, sentir e querer.  

6. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

7. Cinco minutos para explicar a pré-atividade: escrever no caderno de registro como 
você avalia o processo? 

  

https://padlet.com/
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22ª encontro: Avaliação.  

1. Preparação espaço físico, equipamentos e materiais: 
  Post it ou folhas sulfite coloridas cortadas; 

 Canetões (diversificar as cores); 

 Papel madeira; 

 Papel sulfite; 

 Canetas esferográfica; 

 Canetas hidrocor colorida 

 Fita adesiva-crepe; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Giz de cera grosso; 

 Lápis de Cor; 

 Caderno Universitário (algumas vezes serão utilizados no lugar da prancheta);  

 Equipamento audiovisual. 

   

 

2. Avaliação da formação: 

Dez minutos – Boas-vindas: como vocês estão chegando hoje?  
Quinze minutos - Explanação sobre o que é avaliação: seu objetivo é identificar o que foi bom 
e deve ser mantido numa próxima edição; o que foi ruim e como poderia ser melhorado. 
Explicar que hoje será avaliação de uma parte do projeto, a formação e a elaboração do 
questionário da pesquisa diagnóstica.  
Uma hora – produzir uma história contando como foi a trajetória do grupo nos encontros 
formativos e na elaboração das perguntas. Com base nos cadernos de registro e em 
fotografias selecionadas pelo coordenador e orientadores, dois grupos devem criar uma 
história, com personagens, ambiente, conflito e uma mensagem, retratando como foram os 
encontros formativos e a elaboração das perguntas – seus aspectos positivos e pontos a 
melhorar. Os grupos apresentam suas histórias (pode ser narrada ou dramatizada) e refletem 
sobre os apontamentos em comum e concordância ou discordância sobre aqueles diferentes.  

3. Registro das mudanças de conteúdo:  

Uma hora – No primeiro dia da formação deve ser elaborada uma redação com a seguinte 

proposta: “faça uma redação com o seguinte tema: pense sobre a garantia de direitos da 

criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e escreva sobre 

dois aspectos: a) no presente, como essa garantia dos direitos acontece em Gravatá/PE? b) 

como você imagina que essa garantia dos direitos será daqui há três anos?”. Neste encontro 

de avaliação, cada um recebe sua primeira redação para reelaborar a partir das discussões 

feitas em todos os encontros.  

Versão digital: diálogo coletivo e cada um preenche o post-its virtuais e agrupa na matriz feita 

no mural da plataforma https://jamboard.google.com   

4. Dez minutos – Avaliação do encontro: como você está saindo hoje? 

5. Cinco minutos para explicar a pré-atividade: reler o seu caderno de registro, para 
relembrar a trilha percorrida. No próximo encontro vamos revisitar as perguntas 
formuladas para a pesquisa diagnóstica.  
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Mano Brown – Respire Fundo    
 

Periferia experiencia de vida 
Poucas coisa boas no dia a dia 
Tô na correria mano cê ta ligado 
Mo cara desempregado a procura de um trabalho 
Convites pra roubar vários recebi 
Mas ai resisti isso não é pra mim 
Vida do crime vários exemplos eu já vi 
Mano se levanta e sossegar e outros prosseguir 
E a casa cair 
Ser julgado e condenado preso na detenção 
Outros velados e enterrados no cemitério da saudade 
Não chegaram a completar 20 anos de idade 
Não quero ser mais um pra somar 
Meus avós me criaram não quero que eles venham a chorar 
Se decepcionar com minha pessoa 
Não quero destruir a minha vida atoa 
A minha noiva a qual eu amo não merece sofrer 
Quero curtir minha liberdade ver meu filho nascer 
Acompanha-lo crescer e dar a ele o que eu não pude ter 
São umas das razões que eu tenho pra não me envolver 
Permanecer firme e forte não vou dar "bote" 
É preciso um pouco mais de sorte 
Periferia violenta rotina no dia a dia 
Pontos de drogas em várias esquinas 
Destaque em noticiário, vish!, mais uma chacina 
Em um terreno baldio encontraram o corpo de uma menina 
Morta e estuprada apenas 12 anos tinha 
É um verdadeiro inferno terror periférico 
Ta embasado garoto de 14 anos se envolvendo com o tráfico 
Em um dos bolsos maconha no outro cocaína 
Pra acertar as contas uma quadrada na cinta 
Seguindo a trilha do pai 
Assassinado 2 anos atras 
Que desperdício concorda mano 
Garoto novo bem que poderia estar no colégio estudando 
Vida do crime atividade que ele guia 
Se insistir só haverá duas alternativas 
Detido pela polícia ou talvez assassinado numa viela da favela trocando 
tiro com os adversários 
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O final é trágico não é fácil assistir a tudo isso 
Respire fundo mantenha o equilíbrio 

É difícil assistir a tudo isso respire fundo mantenha o equilíbrio 
Ser firme forte a gente tenta conviver com essas consequências 
É difícil assistir a tudo isso respire fundo mantenha o equilíbrio 
Ser firme forte a gente tenta conviver com essas consequências 

Ei mano vamos conversar chega ai 
Eu te conheço bem sei que não está feliz 
Sem trabalho eu to ligado ta embasado 
Tudo pro seu lado ta dando errado 
Sem dinheiro você fica sem plano 
Preocupado perdendo noites de sono 
Construir uma família é ter responsa 
Não deixar nada faltar 
Seu filho pede o que comer e você não ter oque da 
É de partir o coração 
Diante dos problema admiro sua reação 
Dizendo que roubar não é a solução 
Certo sangue bom conheço o sistema 
Vejo nosso povo cada vez com mais problema 
Dona maria senhora sofrida aparência abatida 
Trabalha de doméstica em casa de família rica 
Por ter a pele escura é explorada humilhada 
Tem muita fé então se ajoelha com o terço na mão 
Pede proteção pro filho preso na detenção 
Semana passada recebeu uma carta na qual ele comentava 
Dizendo que se arrependeu dos crimes que cometeu 
Quando as coisas melhorar dona maria a de comprar algumas frutas pra 
levar no dia da visita 
Periferia favela 
Vários botecos ruas de terra esgoto a céu aberto cheirando mal 
Falta água calor infernal 
Na hora do almoço ai quem necessita 
Chega bate palma pede um prato de comida 
Desempregado endividado saindo pra roubar 
Mano franco desesperado se suicidar 
Quem tem fé vai pra igreja rezar 
Se ajoelha pede a Deus pras coisa não piorar 
Ouço criança chorando porque o pai ta batendo 
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Com o vídeo na mão vejo o noia correndo 
Haha, com certeza na pedra vai empenha 
Traficantes dominaram as escolas treta toda hora mano só correria 
Troca de tiros em plena luz do dia 
O mano é atingido nas costas por uma bala perdida 
Está internado no hospital correndo risco de vida 
Já não suporto mais assistir a tudo isso respire fundo mantenha o 
equilíbrio 

É difícil assistir a tudo isso respire fundo mantenha o equilíbrio 
Ser firme forte a gente tenta conviver com essas consequências 
É difícil assistir a tudo isso respire fundo mantenha o equilíbrio 
Ser firme forte a gente tenta conviver com essas consequências 

 

  



71 
 
 

Referências 

 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Brasília, 1990. 

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Brasília, 1988. 

Digiácomo e Digiácomo (2017). Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e 
Interpretado. 

RIBAS JUNIOR, Fábio et al. Conhecer para transformar: guia para diagnóstico e 

planejamento da política municipal de proteção integral das crianças e adolescentes. São 

Paulo: Fundação Telefônica, 2011.  

LIMA, Lenildo Batista de; SILVA, Maria Eduarda F. Diagnóstico da situação de crianças 

e adolescentes do município de Gravatá. Prefeitura de Gravatá, 2014. 

FREIRE, Paulo – Educação e Mudança, 2013. 1.ed. RJ: Paz e Terra, 2013.  

 

Ilustrações: https://undraw.co/illustrations 

 

https://undraw.co/illustrations

