
É com um imenso prazer e satisfação que chegamos

a terceira edição do boletim O que tá rolando. Mesmo

com toda a situação pandêmica, provocada pela

Covid 19, continuamos firmes na atuação da nossa

Escola Inéditos Viáveis, proporcionando a crianças e

adolescentes a garantia dos seus direitos.

O boletim está repleto de novidades! Aqui

destacaremos as atividades da Escola Inéditos

Viáveis: Educar para transformar, a 1º turma do

Minicurso Online de Assessores/as Populares de

Direitos – Adolescentes, o envolvimento da

comunidade com o projeto, o desenvolvimento do

trabalho da equipe e muito mais.

No mês de outubro demos um importante passo na

conjuntura do atual cenário: o retorno gradativo das

atividades presenciais. Isso está sendo possível pelo

avanço da vacinação no estado do Tocantins e todo

o processo retorno tem sido feito com muita cautela,

responsabilidade e acima de tudo respeitando as

medidas sanitárias.

Os últimos meses continuaram sendo desafiadores,

mas não desistimos e logo nos adaptamos para dar

continuidade aos trabalhos tão necessários para

sociedade. Assim seguiremos firme na missão de

Paulo Freire com a Escola Inéditos Viáveis.
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Minicurso Online de Assessores/as Populares – Adolescentes

1º turma do projeto

Essa é a primeira turma do Minicurso Online de Assessores/as

Populares – Adolescentes, iniciando suas atividades no dia 20 de

outubro se estendendo até o mês de novembro, o minicurso visa

conscientiza os/as adolescentes e fortalecer o direito à

participação no debate sobre direitos econômicos, sociais,

políticos, culturais, ambientais, participação popular, proteção e

prevenção de violências, Covid-19, saúde mental, afetividade,

educação financeira, comunicação digital, dentre outros.

São 20 vagas e as mesmas foram preenchidas por inscrição via

WhatsApp e também pelo formulário online, no qual

adolescentes entre 13 e 17 anos poderiam participar do

processo. As atividades são gratuitas e totalmente virtuais e a

temática abordada dessa vez foi direitos de crianças e

adolescentes e educação financeira, escolhida pelos próprios

adolescentes. Além disso, os participantes do minicurso vão

participar de encontro de formação, construir e executar o Plano

de Incidência Política dos/as Assessores/as Populares – PIPA, ter

estudo dirigido do Guia de proteção de Crianças e Adolescentes

e também apoio político pedagógico por meio de grupo do

WhatsApp.

Toda a programação, desde a inscrição até a execução do curso,

foi pensada mediante a situação de pandemia.



O minicurso

O minicurso teve início no mês de outubro,

precisamente no dia 20/10, com a dinâmica

de apresentação do que os participantes vão

acompanhar no decorrer das semanas. Além

disso, o primeiro encontro foi o momento

ideal para explicar melhor sobre a formação

política e direitos humanos de crianças e

adolescentes.

A atividade está acontecendo de forma

virtual e mesmo na plataforma online, é

totalmente interativa.

Antes das aulas, o minicurso

teve ampla divulgação nas

redes sociais no mês de

setembro. Através do site

institucional do Cedeca, das

mídias sociais como Instagram,

Facebook, Twitter e Whatsapp,

os adolescentes tinham

informações sobre o curso em si

e também acesso aos links para

inscrição, tanto pelo número de

Whatsapp, quanto pelo

formulário online. 



Amanda Rocha, tem 14 anos, mora no

município de Araguatins, onde cursa o 8º   
ano do ensino fundamental e é

participante do Minicurso online de

Assessores/as Populares.

A adolescente avalia a primeira

experiência do Minicurso de forma muito

positiva, pois logo no primeiro encontro

as expectativas foram correspondidas.

Com a palavra:

"Esse primeiro encontro do curso
correspondeu bastante as minhas
expectativas. Ao decorrer do encontro
eu aprendi bastante e consegui
expandir os meus conhecimentos
sobre os diretos humanos das crianças
e adolescentes".

A estudante quer prestar vestibular

para medicina e trabalhar como

neurocirurgião, mas as pautas dos

direitos humanos são presentes na

casa dela, já que foi a mãe quem

recomendou o minicurso e como a

jovem já estava buscando

conhecimento sobre os seus direitos,

viu no minicurso a oportunidade

perfeita para aprimorar os

conhecimentos. No que se refere as

atividades do curso ela diz estar

empolgada com a oficina de

educação financeira.

"Eu tenho várias expectativas,
espero que sejam
correspondidas, mas estou
ansiosa pelo encontro em que
falaremos sobre financias".

Amanda Rocha



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.


