
Atividades lúdicas durante os recreios da Escola
Maria dos Reis Alves Barros, no Jardim Taquari, em
Palmas, levaram os Objetivos de Desenvolvimento ao
encontro de crianças e adolescentes. A temática foi
abordada em rodas de conversa, gincana, produção
de cartazes e mural de grafite. no segundo semestre
de 2019, e continuará em 2020. 
 
As ações foram desenvolvidas pelo projeto Mais
Participação, realizado pelo Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória
de Ivone, com recursos da Energisa, por meio do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Palmas
.
O objetivo principal do projeto é fortalecer crianças e
adolescentes para o exercício da cidadania e do
protagonismo social em seus territórios e em suas
comunidades.
 
Os adultos também foram incluídos no projeto, em
razão da parceria com o projeto Vozes, com a
participação dos alunos do mestrado em
Desenvolvimento Regional da UFT que realizaram
rodas de conversa sobre os ODS, diálogos sobre a
Agenda 2030, além de outras atividades.
 
O projeto contou ainda com a parceria da Secretaria
da Educação, Juventude e Esportes e Escola Estadual
Maria dos Reis Alves Barros.

+ Participação 

Crianças e adolescentes dialogam sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Realização:

Temas dos recreios são definidos 
por adolescentes

Uma das premissas da metodologia do Direito a
Participação do Cedeca Gloria de Ivone é que
crianças e adolescentes participem de todas as
etapas de uma atividade.
 
Antes de iniciar os recreios com ODS, alunas e
alunos da Escola Maria dos Reis foram convidados
para participar da escolha de quais objetivos seriam
trabalhados e de que forma. 
 
Coletivamente, foi construído um calendário de
atividades que abordarão sete ODS. Em cada uma
delas o grupo é chamado para o seu planejamento e
auxílio na execução. Os recreios com ODS
continuarão em 2020 e ainda terão a realização de
rodas de capoeira.

Expediente
 
Informativo do projeto Mais Participação.
Cedeca Gloria de Ivone.
www.cedecato.org.br



Adolescentes durante gincana de coleta seletiva sobre
o ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Adolescentes produzem cartazes
sobre saúde mental

"As pessoas puderam escutar umas às outras e os
alunos interagiram independente de qualquer coisa,

se é branco ou preto. Acho importante que as
pessoas tenham amigos para ter com quem

conversar e ajudar uns aos outros. Às vezes a gente
guarda muita mágoa". 
Pedro Henrique - 11 anos

"Achei muito bom, porque não
sabia que as pessoas se

importavam com que a gente
pensava. Nós temos uma

opinião". 
Keicy da Silva - 15 anos

Dentro do ODS 3 Saúde e Bem-Estar, os
adolescentes escolheram abordar saúde mental,
depressão e suicídio. Após conversarem em grupo
sobre o assunto, produziram cartazes com
mensagens de otimismo e fixaram na escola.

Um arco-íris coloriu a tarde de crianças e
adolescentes no dia 11 de dezembro de 2019, na
Escola Maria dos Reis, no Taquari, quando inspiradas
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
produziram um mural de grafite. O tema da atividade,
escolhido por crianças e adolescentes, foram os
ODS: Erradicação da pobreza, Fome zero, Redução
das desigualdades e Paz, justiça e instituições fortes. 
A proposta foi expressar esses objetivos por meio
de uma intervenção artística.
A oficina foi ministrada pelo coletivo
de grafite palmense, formado por mulheres, Abacaxi
Urbano. As instrutoras LudBird e Mayara Caroline
ensinaram como manusear a lata de spray, técnicas
de pintura, contorno e preenchimento.
“A escola fica mais bonita e alegre”, disse Kadrya
Silva, 13 anos, que participou da produção do mural
com mais de 30 adolescentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODS ilustram mural de grafite

“Mais atividades assim poderiam acontecer
na escola. O mundo está agressivo e muitas
crianças sofrem depressão. Essas atividades

acalmam e esfriam a mente das pessoas”.
Wanderson Costa - 15 anos

 “Foi legal, porque ensinou a gente a ter
respeito, não ter preconceito, conversar e

fazer amizades”.
Isabela Gomes - 10 anos



O Fórum Popular, realizado na Escola Estadual
Maria dos Reis, no Taquari, no mês de novembro
de 2019, discutiu os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e certificou 51 pessoas como
Assessores/as Populares em ODS.
 
Além disso, foram apresentadas uma mandala
confeccionada pelos/as participantes relacionando
os ODS ao bairro Taquari, e uma carta com as
necessidades da comunidade, que será enviada
para a gestão municipal, com solicitações sobre
segurança pública, iluminação e a implementação
de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no
Taquari.
 
O evento fez parte das atividades do projeto Vozes,
dos alunos do mestrado em Desenvolvimento
Regional da Universidade Federal do Tocantins
(UFT) e do projeto Mais Participação, do Cedeca
Glória de Ivone. Os recursos são provenientes do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
 
Para o professor da UFT, João Bazolli, a ação foi
"fundamental para o empoderamento local e como
instrumento de fazer a comunidade ir em direção
ao direito à cidade de maneira instrumentalizada e
com fortes argumentos acerca do debate sobre a
segregação resultado da ocupação desordenada em
Palmas".
 
"Qualquer cidadão pode se tornar um multiplicador
e colaborar no nivelamento e sensibilização da
sociedade. Lembramos que é necessário a inserção
do Poder público municipal neste roteiro e neste
sentido a população tem o compromisso de cobrar
as referidas ações", disse Bazolli.
 
A integração entre os projetos gerou também
propostas para o Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola para adequação aos ODS.
 

Assessores Populares em ODS
certificados

"O fórum foi uma excelente forma de aprendizagem e
troca de conhecimento. Podemos debater sobre o que

deve ser melhor em nosso bairro de forma
sustentável, de forma que a comunidade, trabalhando

em conjunto, possa ter grandes melhorias não só para
um bairro, mas para uma cidade".

Francisco Gean - Assessor Popular em ODS


