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É com muita satisfação que iniciamos mais uma edição

do boletim O que está rolando! Nesse quinto boletim

traremos informações sobre os últimos acontecimentos

do projeto Escola Inéditos Viáveis: Educar para

transformar.

Nas próximas páginas destacamos pautas como o

Plano de Incidência Política, realizado pelos alunos e

alunas do Minicurso Online Adultos; os Guias para

crianças, adolescentes e adultos e muito mais.

Reforçamos que as atividades do projeto Escola

Inéditos Viáveis: Educar para transformar seguem a

todo vapor e mesmo estando em um cenário de

pandemia, continuamos adaptando todos os

processos para que os conteúdos e práticas freirianas

continuem envolvendo, ajudando e transformando a

vida das pessoas.

A cada boletim ficamos extremamente felizes com os

resultados, pois nos faz ter a certeza de que a educação

popular segue forte cumprindo sua proposta e o

legado de Paulo Freire permanece vivo e sólido,

ajudando todos e todas na construção de uma

sociedade justa e igualitária, principalmente referente

aos direitos humanos de crianças e adolescentes.

A todos e todas desejamos uma boa leitura.



Plano de Incidência Política -
PIPA Adulto

O desenvolvimento do Plano de Incidência Política - PIPA foi feito

através do Minicurso Online de Assessores/as Populares no final

de 2021, ao longo dos encontros foram tratados temas como

cultura de não violência, de paz e respeito às crianças e

adolescentes, sobretudo quanto a processos de educação

promovidos pelos adultos em ambientes institucionais e não

institucionais.

Ao total foram realizados sete encontros online onde resultou no

Plano de Incidência Política, prevenindo e ensinando como

promover uma comunicação não violenta com crianças e

adolescentes.  

Ao todo o conteúdo presente no E-book que será divulgado, foi

desenvolvido pelos alunos e alunas que participaram do

Minicurso. 



Além de apresentar soluções e esclarecimentos, o plano também

provoca uma reflexão sobre o termo "adultocentrismo" no qual de

forma lúdica cria uma narrativa de um ambiente em que apenas

os adultos podem falar.

O Pipa é um excelente meio de apresentar de forma simples e

clara, tanto para os pais/mães e profissionais os cuidados que

devem ser tomados ao conviver com criança e adolescente. O

Ebook com 17 páginas contendo informações, soluções e

propostas para uma educação não violenta pode ser acessado no

site do Cedeca, ou clicando aqui.

O desenvolvimento do plano de incidência política - PIPA já foi

realizado anteriormente, no Minicurso de Assessores/as

Populares de Direitos - Adolescentes, pelos/pelas adolescentes e

teve como resultado um programa de Podcast em formato de

vídeo com falas sobre os seus direitos, que pode ser acessado

aqui.

Os/As adolescentes que participaram do projeto foram 

https://cedecato.org.br/site/images/observatorio/download/pipa-adultos-2.pdf
https://www.instagram.com/p/CWB3TDplH7x/


vida acadêmica e principalmente,

pessoal. Cursando o 7º período de

Serviço Social, a jovem reconhece os

inúmeros benefícios que o Minicurso lhe

proporcionou.

"Os benefícios foram bastante, o mais
importante é que aprendi como
devemos cuidar de nossos filhos, como
devemos ter um cuidado especial com
nossas crianças, pois é a partir do
cuidado, da atenção, do carinho, do
amor, que elas se tornarão adultos
felizes e capazes de saber o que é o
verdadeiro significado do Amor. 
 Acredito que futuramente vou poder
usar esses ensinamentos em minha
profissão.."

Edilene aproveita para relembrar um dos

momentos mais marcantes para ela

durante o curso.

Com a palavra:

Edilene Torres relata alegria em

poder aprender coisas novas durante

sua participação no Minicurso de

Assessores e Assessoras Populares

Adultos.

"A minha experiência foi muito
satisfatória, pois além de ter
aprendido coisas novas, também
conheci pessoas com muita
vontade de aprender e ensinar,
pessoas com grande
conhecimento."

Edilene Torres

"Os momentos que ficaram marcados
em minha lembrança como especiais
foram aqueles onde os participantes
puderam expor seus pensamentos e
falas sobre o adultocentrismo. Essa
troca de opiniões foi muito necessária.
Eu também pude trazer para mim
pautas importantes, que eu posso
sempre tentar levantar. O que levo
comigo e o que transmito a partir do
curso é que o adulto não pode ser o
centro das coisas."

Estagiária de Serviço Social, Edilene

Torres, fala mais sobre experiência

que, ela mesma, acredita ser

sensacional e importante para a sua 

 



Através do Projeto Escolas Inéditos Viáveis Educar para Transformar, foram

desenvolvidos guias onde serão apresentados de forma lúdica e divertida o direito

de crianças e dos adolescentes garantidos pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente, será desenvolvida também uma metodologia, nos matérias o leitor

poderá entender melhor todo o trajeto que precisou ser feito para que hoje

possamos ter leis que garantem esses direitos. 

Além de conhecer melhor essa

história de lutas e conquistas, é

possível entender o que é e

como funciona a organização

Cedeca Glória de Ivone,

responsável por defender esses

direitos no Tocantins. 

Guias para adolescentes e adultos

A Ilustração é de Deia Guandaline e produção de

Luana Porto, o material será direcionado para os

participantes do projeto e também será

disponibilizado nas nossas plataformas.

"Como ex-estagiária do Cedeca

e hoje produtora do Guia,

posso dizer que me apaixonei

pelo trabalho da instituição,

pela luta, seriedade, autonomia

e compromisso com os direitos

de crianças e adolescentes. 

 Através da ONG pude me

reencontrar como defensora

de Direitos Humanos e isso foi

muito significativo pra mim, 

 pois é grande parte do que eu

sou e essa militância é algo que

eu queria muito recuperar por

ser parte da minha formação."

Luana Porto, uma das

produtoras do Guia conta um

pouco sobre sua história no

Cedeca.



O projeto é desenvolvido pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone com a parceria da UniCatólica,

Associação Ação Social Jesus de Nazaré e Universidade Federal do
Tocantins - UFT com o apoio da organização alemã Misereor/Katholische

Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V.
 

continuamos esperançosos e trabalhamos para continuar trazendo boas
notícias no próximo                                                         

É com o coletivo que se caminha

O que está rolando.

Você pode acompanhar as notícias sobre a nossa atuação no site
www.cedecato.org.br e nas mídias sociais.

Bárbara Xavier - Coordenadora do Projeto

Mônica Brito - Secretária Executiva Cedeca
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