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PROJETO

Ainda nesta edição…
Oficina de técnica
audiovisual
Roda de conversa sobre
Sociedade, Fé e Direitos
Humanos
Integração no Parque
Natural Municipal de
Petrópolis

No atual momento, para realizar seus
objetivos e metas, o CDDH é
formado

por

um

grupo

interdisciplinar que organiza-se em
três programas: Programas Direitos
& Direitos Humanos; Programa
Arte

Educação

&

Direitos

Humanos; Programa Cidadania e
Direitos Humanos. Todos esses com

seus respectivos projetos. Este ano,
através

do

Projeto

Florescer

completamos 21 anos de trabalho
com

jovens

comunidades

moradores

das

periféricas

do

município de Petrópolis-RJ. Neste
periodo alcançamos 1.500 jovens
diretamente, ou seja, que já passaram
pelas turmas do Florescer.
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Oficina realizada com os jovens
remanescentes
do
Projeto
Florescer
onde
discutem
temáticas voltadas para o
cotidiano das juventudes na
periferia. Tem como objetivo
proporcionar aos jovens uma
abordagem que une técnicas de
filmagem
(captação/edição)
com a produção de curtas
produzidos
a
partir
das
temáticas trabalhadas. Um dos
focos é trabalhar como esses
equipamentos
(câmera
e
microfones)
podem
ser
utilizados de forma adequada e
quais suas principais funções
para o desenvolvimento de
produções.

OFICINA DE TÉCNICA AUDIOVISUAL

RODA DE DEBATES SOBRE SOCIEDADE, FÉ E DIREITOS HUMANOS

Ciclo de Rodas de Conversa com os jovens do Projeto Florescer e com a
presença do Thales Rocha - mestre em História Política (UERJ).
Momentos de trocas de experiências e muita reflexão. O objetivo da roda
de conversa é despertar o senso crítico e a capacidade de problematizar a
realidade social, por meio dos debates, com uma maior compreensão sobre
a relação entre Sociedade, Fé e Direitos Humanos.
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INTEGRAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Chamamos de integração um momento em
que nos reunimos em um outro espaço externo
para criarmos um ambiente de descontração
com os jovens do Projeto Florescer e
realizarmos outras atividades onde possamos
nos aproximar ainda mais.
ALGUMAS DE NOSSAS ATIVIDADES…

Fgura 1: Integração no Parque Natural Municipal de Petrópolis

Figura 2: Atividade de Canto Coral
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Figura 3: Atividade de Gênero e Cidadania
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Figura 4: Atividade de Expressão Corporal

Nossos apoiadores financiadores:
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