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O QUE É?

• O Projeto Direitos Humanos vai à Escola traz
como concepção básica as oficinas de
aprendizagem que são uma nova metodologia de
ensino, no qual o técnico é um facilitador,
orientador e mediador do processo de
aprendizagem, estimulando em sala de aula a
vivência de situações semelhantes àquelas que os
estudantes vão encontrar na vida real e no
mercado de trabalho, por meio de desafios de
aprendizagem, construindo coletivamente entre os
técnicos.



OBJETIVO GERAL

• O objetivo do referido projeto é, garantir o

acesso de alunos da rede Estadual de Ensino

informações e orientações, voltadas para a

Educação em Direitos Humanos, independente

de gênero, idade, condição social, raça ou

credo, preservando a integralidade do ser

humano



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Despertar nos alunos a tomada de consciência
para a defesa dos seus direitos e o respeito aos
direitos humanos de todos os grupos sociais e do
ser humano na sua integralidade;

• Sensibilizar para o bem-estar social do indivíduo
na sociedade;

• Atuar na prevenção do uso abusivo de substâncias
psicoativas, preservando a dignidade nas relações
sociais;

• Informar e divulgar, junto à coordenação escolar,
as instituições de defesa de direitos.



COMO COMEÇOU?

No começo do segundo semestre no ano de 2015, a
Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da
elaboração do projeto realizada por seus técnicos, propôs a
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul a
implantação do projeto “Direitos Humanos vai à escola”, que
teve inicio em julho de 2015.

Mediante a elaboração de material próprio, acordo de agenda e
reuniões com o corpo docente da escola, os técnicos se fizeram
presentes por 6 meses, nos dois períodos, nas escolas autorizadas
e indicadas pela Secretaria de Educação do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Sendo assim, realizado um trabalho diário e integral, pelos
técnicos da Superintendência da Politica de Direitos Humanos
dispondo planejamento e execução da proposta em sala de aula.



TROCA DE EXPERIÊNCIAS – MELHORES PRÁTICAS

Foram realizadas ao longo de Seis meses 8 oficinas, com o
mesmo público, tendo como temas :

-> Direitos Humanos

-> Violência Doméstica, Psicológica, Patrimonial e Escolar

-> Bullying

-> Preconceito social

-> Drogas

-> Direito digital

-> Namoro e Sexualidade

-> Diversidade e Gênero.
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As oficinas são avaliadas continuamente pelos alunos mediante o

preenchimento de uma ficha avaliativa entregue ao final de cada

oficina. A partir das críticas e sugestões a equipe técnica reformula

seu planejamento e material para atender a demanda da instituição.

Sendo analisada a qualidade da oficina pelos termos : Ótimo, Bom

ou Regular.





• Nas 3 escolas trabalhadas em um semestre,

foram atingidas as seguintes classificações:
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Ótimo Regular Bom



CRÍTICAS E SUGESTÕES

“ Gostaria que tivesse mais tempo de oficina” E. E. Thereza

Noronha, 1º ano B.

“ Ótimo, pela primeira vez tivemos um bom convívio entre alunos

e professor”, E. E Aracy Eudociak, 9º A.

“ O tempo foi bem esclarecido, minha sugestão é ter mais

material de apoio a abranger o assunto com um período

maior para a palestra”. E.E. Manoel Bonifácio, 2º B









O projeto Direitos Humanos continua vigente atendendo mais 5
escolas da rede estadual de ensino. Iniciando suas atividades com
estas escolas, no mês de abril de 2016 com término previsto para
outubro do referido ano, assim elencadas:

✓ Escola José Maria Hugo Rodrigues - tendo 190 alunos.

✓ Escola Orcírio Thiago - tendo 126 alunos.

✓ Escola Amélio Carvalho Baís - tendo  120 alunos.

✓ Escola Arthur de Vasconcelos - tendo 76 alunos.

✓ Escola Dolor Ferreira de Andrade - tendo  137 alunos.

TOTALIZANDO: 649 alunos.



MUITO OBRIGADO!

“... Há de se cuidar dos brotos para que a vida 

nos dê flores e frutos”. 

Milton Nascimento


