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Ainda nesta edição…
Reunião com a ONG
Portal Kids
Curso de Informática
Visita na Comunidade
Rural do Bonfim
Publicação EAPA

Construção
Coletiva

O Projeto Florescer: ArteEducação, Cidadania e Ecologia
do Programa Arte-Educação &
Direitos Humanos nasceu em
1997, completando 21 anos de
trabalho
com
crianças,
adolescentes e jovens moradores
das comunidades periféricas do
município
de
Petrópolis-RJ.
Nesses anos de trabalho o projeto
atendeu de forma direta cerca de
1.500 participantes. Tendo passado
por várias fases, assim como
desdobramentos e ou criação de
outras frentes de atuações a partir
da
necessidade
apresentada
pelos participantes. Citamos como
exemplo o Núcleo de Educação
ambiental
e
Práticas
Agroecológicas.
*Na próxima edição falaremos um
pouco mais do momento atual do
projeto.

Sensibilização

Olhar crítico
para realidade
socioambiental

Educação
Popular

Oficinas
artísticas e de
formação em
Direitos
Humanos

O objetivo do Projeto Florescer, desde sua proposta inicial, é trabalhar na
perspectiva da Educação Popular em Direitos Humanos orientada pelos
princípios da emancipação e da autonomia através de um permanente
processo de sensibilização e construção coletiva para que possamos ver por
outras "lentes" a realidade e a atual conjuntura em que estamos inseridos.
Lembrando que para o desenvolvimento das habilidades artísticas, as oficinas
de canto coral e expressão corporal buscam a potencialidade da voz e do
corpo, não sendo estes, somente elementos artísticos, mas de afirmação
perante o meio social.
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Reunião com a ONG Portal Kids

No dia 10 de maio realizamos uma
reunião no Station Cascais com a
equipe do Projeto Florescer, equipe
da ONG Portal Kids e o assessor de
projetos, Luciano Marcos, que
acompanha projetos sociais no Brasil
financiados pela DreikönigsaktionDKA Áustria.
Foi um momento de pensarmos
estratégias para nossos projetos de
forma a construir novas parcerias
para que possamos acompanhar de
um modo mais amplo a juventude
periférica, juventude esta, que a todo
o momento é criminalizada e vítima
de um genocídio praticado por um
Estado de exceção.

Curso de Informática

Neste mês iniciamos o Curso de Informática com os
jovens do Projeto Florescer.
O curso é em parceria com o Centro Alceu Amoroso
Lima, local onde é oferecido espaço e os
computadores. O Centro Alceu ainda conta com um
monitor de informática que realiza as aulas e
acompanha os jovens, juntamente com um educador
do Projeto Florescer.

Visita na Comunidade Rural do Bonfim

No final do mês de abril recebemos o Professor Robledo
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) na Comunidade Rural do Bonfim. Visitamos 4
sítios, para conhecer os espaços que realizam práticas
agroecológicas naquela comunidade. A proposta é
construirmos um núcleo do Movimento dos Pequenos
Agricultores – MPA no município de Petrópolis.
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Publicação do Coletivo EAPA
No ano de 2014, sentimos a necessidade de
aprofundarmos as discussões acerca das temáticas
de Educação Ambiental e Agroecologia. Como o
conceito de Agroecologia é muito amplo e envolve
diversas esferas temáticas, construímos um
Coletivo de Educação Ambiental e Práticas
Agroecológicas – EAPA que atenderia melhor
nossa abordagem reflexiva de pensar o ambiente a
partir da percepção individual e coletiva, assim
como o resgate de saberes e práticas de manejo de
plantios. Nesse sentido, em janeiro de 2018, a
equipe se reuniu para construir coletivamente essa
publicação que tem o objetivo de trazer algumas
das experiências que foram desenvolvidas com os
jovens do Projeto e seus familiares em suas
comunidades.
*A versão impressa está disponível na sede do
CDDH – Petrópolis.

Algumas de nossas atividades…

Foto 1: Atividade externa no Trono de Fátima.

Foto 3: Atividade para trabalhar a concentração e
o contato com o outro

Foto 2: Dinâmica dos balões para trabalhar o coletivo.

Foto 4: Expressão corporal e encenação em grupo
Nossos parceiros e financiadores:

Para maiores informações:
Visite a página Projeto Florescer no facebook e
nos siga no Instagram @projetoflorescerpetropolis
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