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O PROJETO....

Projeto

Como podemos nos RECRIAR enquanto
educadores e educandos em nossas
práticas diárias?

Busca construir um espaço de
convivências e trocas de saberes
a
partir
das
experiências
compartilhadas
pelos
participantes.
Não visa ser um espaço de
reforço escolar, mas sim, a
construção coletiva do saber, no
diálogo
circular
e
coresponsabilidade para que sejam
sujeitos, agentes e protagonistas
de seus processos.

Email
cddh@cddh.org.br

Telefone
(24) 2242-2462

Visite a página Projeto Florescer no
facebook e nos siga no Instagram
@projetoflorescerpetropolis

Buscamos a partir das nossas trocas diárias,
subverter um modelo de educação disciplinar
que a todo o momento culpabiliza uma
juventude que é periférica, pobre e negra e
que tem constantemente seus direitos
violados.
Para tal, partimos do princípio de construir
uma educação que esteja interligada a uma
transformação social e, consequentemente, a
uma transformação da realidade.
Precisamos construir relações que passem
pelo afeto e criar espaços para que a
juventude seja protagonista do seu processo.
Que possamos nos RECRIAR nas nossas
práticas diárias com o outro e REINVENTAR
outros modos de estar na vida, onde o afeto, a
poesia e a leveza do viver nos conduza nesta
construção coletiva.

“RECRIA TUA VIDA,
SEMPRE, SEMPRE
REMOVE PEDRAS E
PLANTA ROSEIRAS
E
FAZ
DOCES.
RECOMEÇA”.
CORA CORALINA

ALGUMAS ATIVIDADES
NESTE PERÍODO...
Vamos falar um pouco das
oficinas de Direitos Humanos e
Cidadania?

Neste
período
realizamos
reflexões acerca de questões referentes às
temáticas de Gênero e Cidadania através
de dinâmicas, palestras, textos, músicas,
filmes, vídeos e imagens que serviram
como disparadores das discussões onde
construímos uma análise crítica dos temas
que foram abordados.
Os encontros ocorreram por meio
de discussões e debates com base no
cotidiano vivenciado e apresentado pelos
jovens participantes do projeto.
Entendemos cidadania como
condição adquirida por um indivíduo que
consegue exercitar todos os seus direitos, a
partir da autonomia, liberdade e autoria da
própria vida.
Acreditamos que este conceito vai
além, portanto, a discussão das questões
de gênero entrelaçada com a cidadania
potencializaram a construção de novas
formas de nos perceber e perceber o outro,
não apenas como sujeitos vulneráveis à
realidade, mas, como sujeitos capazes de
fazer escolhas, gerindo a própria vida.
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Saída de campo - Projeto Jovens
Protagonistas da APA-

A proposta foi conhecer uma
experiência, que está sendo implementada
há três meses em um sítio na comunidade
Rural do Caxambu.

Petrópolis em parceria com o Projeto
Florescer

Nesse contexto foi construída essa
parceria onde o sítio está novamente
produzindo diversas hortaliças. Após, toda
essa contextualização, fomos conhecer os
processos
que
estão
sendo
implementados. O primeiro local foram
canteiros com cultivo de Beterraba que
estão com o solo sem cobertura vegetal.
Passamos pelas bananeiras que foram
manejadas e fomos em direção as
primeiras experiências com ervilha que foi
semeada em meio a uma cobertura de
capim “gordura” (Melinis minutiflora
nativo da África) como é chamado na
região.
Pasamos por cultivos de alface,
cebolinha, chicória, salsa, brócolis, couve,
agrião, almeirão, beterraba e outros. O
terreno é todo dividido em quadrados,
que são chamados de “lotes” e cada
espaço é cultivado uma ou mais culturas
associadas. Os insumos utilizados são o
esterco de galinha (cama de frango que
vem das granjas de São José do vale do
Rio Preto) e um composto natural com
sobras de vegetação víceras e ossos
bovinos, produzido no Município de
Campos - RJ.

Nossos apoiadores e financiadores:
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