
 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO 

TAREFA:  DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

Nº DE ALUNOS: 100 

CICLO/ANO: OITAVOS E NONOS ANOS 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

Recebidas as devidas orientações sobre a tarefa 5, DIREITOS DOS ADOLESCENTES E 
CIDADANIA, entregues pelas mãos da representante do SENAR/FAEMG, Solange Regina Pinto, 
a equipe coordenadora do Projeto Galera Curtição na escola Dom Manoel, imediatamente se 
reuniu com o objetivo de preparar a forma de abordagem a ser empregada, visando promover 
a sensibilização dos envolvidos com o tema proposto. A equipe coordenadora optou por 
promover a sensibilização de forma coletiva usando o pátio da escola. Assim num primeiro 
momento, os coordenadores  falaram para todos os envolvidos diretamente nas ações a serem 
executadas na Tarefa 5.  Depois em momento específico reuniu-se com os alunos 
multiplicadores no anfiteatro da escola, repassando para eles o que se propunha.  

 
Foto 1: Primeiro momento: (sensibilização coletiva) para professores, funcionários e alunos. 

 
Foto 2:  Segundo momento: ( sensibilização dos alunos multiplicadores). 

 
Durante o segundo momento da sensibilização, agora envolvendo os alunos multiplicadores, a 
equipe coordenadora reunida com os mesmos, procurou ouvir as sugestões vindas da parte 
deles, com o objetivo de ajudar no que pedissem. Ideias interessantes foram brotando. Um 
dos alunos erguendo a mão, disse: “Podemos formar  uma comissão que fosse ao Ministério 
Público e convidasse o promotor pra uma palestra!” Criada essa comissão, foram ao prédio da 
Promotoria na Comarca e fizeram o convite. O promotor de justiça, Rodrigo Storino, explicou-
lhes que devido aos compromissos e demanda de serviço, não dispunha de tempo, mas se 
prontificou a gravar alguns vídeos que posteriormente foram exibidos para todos os alunos, 



 

permitindo-lhes assim conhecer seus direitos como cidadãos. Dr. Rodrigo Storino abordou 
vários assuntos relacionados aos direitos da criança e do adolescente, dentre eles  educação 
especial; educação inclusiva; direito à saúde; à moradia, lembrando dos deveres do Estado e 
da família. Falou-lhes também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura a 
igualdade de direitos, citando  o caso específico dos alunos portadores de deficiências. Ao final 
do terceiro vídeo, Storino destacou que o Ministério Público está de portas abertas para que 
os direitos das crianças e dos adolescentes sejam preservados e reafirmou a necessidade de 
que família e escola atuem em conjunto procurando proteger com prioridade nossas crianças e 
adolescentes. 
Foi tarefa fácil perceber a satisfação dos alunos em serem tratados com o devido respeito por 
um profissional da envergadura do Dr. Storino, que apesar de jovem, traz na bagagem a 
experiência de dez anos como delegado, atuando também na defesa de crianças e 
adolescentes. Como disse o aluno Jordane, “Quando crescer, quero ser igual esse promotor.” 
 

 
Foto 3: Imagem retirada de um dos três vídeos em que o promotor Rodrigo Storino fala aos 

jovens do Projeto Galera Curtição. 

  

2. ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 

Descreva aqui de que forma se deu o planejamento e a construção do minidocumentário 

Nesta etapa, percebia-se que os alunos estavam muito focados, preocupados em fazer o 

melhor que pudessem. Esta atitude deles ficou bastante evidenciada quando por algumas 

vezes procuraram a equipe coordenadora, querendo saber o que pensavam a respeito daquilo 

que planejavam executar. Como bem relatou um aluno do nono ano, Marco Túlio: “Fizemos 

tudo com muito carinho e dedicação até agora e não será nessa última tarefa que vamos 

falhar!” 

O documentário foi pensado estando fundamentado em temas que durante as rodas de 

conversas foram bastante debatidos, podendo destacar  inclusão social; direitos previstos no 

ECA; direito à saúde;  à moradia; ao lazer, dentre outros. 

Um dos momentos marcantes para todos os alunos espectadores e para os membros da 

“Rádio Curtição”, se deu quando foi convidada a turma da aluna Letícia, portadora da 

Síndrome de Down, que se fez presente, acompanhada de sua professora de apoio, Sandra. 



 

 
Foto 4: grupo de alunos ouvem colegas explicando o funcionamento da “Rádio Curtição.” 

Obs.: É possível perceber a satisfação no rosto da professora de apoio, Sandra (de azul, atrás 

da aluna Letícia). 

 

Toda ação nessa etapa foi pensada pelos alunos, cuidando para orientar e esclarecer dúvidas 

de quem as tivesse. Um  entrevistador perguntou para a professora de apoio da aluna Letícia: 

“Sandra o que significa para você ser uma professora de apoio?” A professora respondeu: 

”Felizmente o Estatuto da Criança e do adolescente, o ECA, trouxe direitos para nossos 

adolescentes e ao mesmo tempo garantiu aos coleguinhas que necessitam de ajuda, 

consegui-la, ainda que às vezes alguns pais tenham que acionar a justiça para fazer valer os 

direitos de vocês.” Concluiu dizendo para os alunos, que o ECA  tem servido de referência 

internacional quando se trata de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.” E por 

fim encerrou sua fala, dizendo que embora o reconhecimento financeiro fique a desejar, 

sente-se muito honrada em exercer a profissão que escolheu por acreditar no essência do 

amor ao próximo. 

Importante ressaltar que a escola Dom Manoel conta hoje com dez profissionais que fazem o 

atendimento especializado, acompanhando os alunos diretamente em sala. A equipe de 

coordenadores considera um avanço, pois graças à Secretaria Municipal de Educação, sempre 

que um dos nossos alunos apresenta necessidade de atendimento especializado, 

imediatamente o profissional é contratado. 

 
Foto 5: Professoras Alessandra e Sandra, falam  aos entrevistadores da “Rádio Curtição.” 

 

Os alunos decidiram que a melhor forma de preparar tanto colegas quanto o ambiente para a 

melhor filmagem do minidocumentário, seria não fugir da estratégia que segundo eles, como 

disse uma aluna do nono ano,  “rendeu bons resultados.” Optaram então por continuar com 

as rodas de conversas, envolvendo alunos fora do grupo dos multiplicadores. Além das rodas 



 

de conversa, os multiplicadores também decidiram debater questões relacionadas ao tema 

proposto, criando um ambiente em que pudessem simular uma rádio. Ambiente batizado por 

eles com o nome de “Rádio Curtição.” O espaço usado pela rádio era o anfiteatro e o pátio da 

escola, locais em que informavam os demais alunos sobre direitos e cidadania dos 

adolescentes e promoviam além das entrevistas, também debates. No estúdio da “Rádio 

Curtição”, faziam entrevistas e traziam esclarecimentos afins. 

   

 
Fotos 6 e 7: alunos participando de rodas de conversa sobre direitos e cidadania. 

 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios utilizados.  

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação relatada. 

A forma de divulgação adotada para a Tarefa 5, foi idealizada pelos alunos multiplicadores, que 
criaram a “Rádio Curtição”.  
A cada encontro faziam a tarefa de divulgação, dentro da escola. Reforçavam suas falas 
orientando os ouvintes a serem multiplicadores dos direitos  dos adolescentes para seus 
familiares, parentes e amigos.  Diariamente reuniam-se com grupos de alunos das demais salas 
e os entrevistavam, abordando temas relacionados a direitos e também deveres comuns à faixa 
etária deles.  
 

 
Foto 8: alunas durante lançamento da “Rádio Curtição.” 

 

 



 

 
Foto 9: alunos da “Rádio Curtição” após momento com outros colegas.  

 

 
Foto 10: alunos fotografados junto de Letícia (ao centro), após encontro e debate realizado nas 

dependências da “Rádio Curtição.” 

 

  

Foto 11: alunos que conduziram entrevista com as professoras de apoio Sandra e Alessandra. 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de alunos que 

se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos relevantes sobre a 

participação dos alunos em cada atividade. 



 

Dinamismo e protagonismo não faltaram aos nossos alunos do Projeto Galera Curtição em 
nenhuma etapa das cinco tarefas propostas. 
Durante um dos muitos encontros que realizaram procurando executar esta tarefa, um grupo 
de alunos decidiu convidar a Doutora Ingrid Castro Vasconcelos, pois souberam que a 
advogada tem larga experiência pelos trabalhos que desempenha junto aos jovens em escolas 
públicas da grande Belo Horizonte. A advogada ministrou uma brilhante palestra abordando o 
direito dos jovens na escola. Na ocasião falou-lhes também do ECA e de seus avanços e 
conquistas em prol das crianças e dos adolescentes. 
 

 
Fotos 12 e 13: Doutora Íngrid ministrando palestra sobre ECA e seus avanços em defesa dos 

jovens. 
 

 
Foto 14: Doutora Íngrid ladeada por alunos do Galera Curtição e da coordenadora Natália, 

convidada pelos alunos a fazer parte do registro fotográfico. 
 

Importante ressaltar que como em absolutamente todas as tarefas anteriores, as rodas de 

conversas se fizeram presentes, com grande e notável participação dos alunos, que sempre 

eram instigados pelos multiplicadores a participarem e emitiram suas opiniões e/ou 

conclusões a respeito de cada assunto abordado. Um relato do aluno Luís Otávio, que outrora 

fora muito “custoso” no ambiente escolar, chamou a atenção, quando o referido confessou 

que sofrera muito com o racismo, como explicitou com as seguintes palavras: “ Eu várias vezes 

ouvi piadinhas racistas de colegas, mas depois que começou o Projeto do Galera, as coisas 

mudaram, porque meus colegas parece que ficaram mais carinhosos.” E continuou dizendo 

que “diante do que passava, muitas vezes partia para a agressão.”  

 

 



 

 
Foto 15: Mãe, acompanhada da filha, fala aos entrevistadores da “Rádio Curtição.” 

 

 
Foto 16: Aluno Víctor, fala aos ouvintes sobre direitos dos adolescentes. 

 

 
Foto 17: Aluna Júlia durante entrevista com a aluna Rafaela no pátio da escola, em evento da 

“Rádio Curtição.” 

 
Foto 18: Alunas Júlia e Rafaela, entrevistadora e entrevistada sobre direitos dos adolescentes 

no seio da família. 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  

  

 

 

 

 

 

 

Chegando agora ao final da quinta e última tarefa, o sentimento é de que indiscutivelmente 

todas as ações do Projeto Galera Curtição trouxeram-nos  nova visão e nos permitiu abordar 

muitos assuntos adotando metodologias diferentes  daquelas que adotávamos. Em outros 

casos, nos apresentaram temas até certo ponto desconhecidos por muitos, como foi o caso da 

sororidade feminina e da masculinidade tóxica. Também percebemos que houve grandes 

avanços no convívio entre nossos alunos.  

A tarefa cinco a nosso ver, veio coroar todo o trabalho dos nossos alunos ao longo dos seis 

meses do Projeto Galera Curtição.  Foi notório perceber a alegria de absolutamente todos 

eles.  

Jovens que a poucos meses estavam envolvidos constantemente em confusões, agora são 

mais amenos e acessíveis, pois sabem fugir das confusões e assumiram papel de protagonistas 

das mudanças observadas dentro da escola.  

 

Link do documentário postado no YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=28Ok6Z0XvjQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28Ok6Z0XvjQ&feature=youtu.be

