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Olá! Damos as boas-vindas a 
mais uma edição da Revista 
Educação Integral: Territórios 

em Movimento. Neste mês, temos 
uma edição especial! Com o encerra-
mento do ano de 2021, queremos ce-
lebrar o caminho percorrido e apon-
tar alguns aprendizados.

Chegar até aqui enfrentando a pan-
demia de COVID-19 evidencia como é ne-
cessário e urgente olhar para si e para a 
sociedade. É também por isso que convi-
damos vocês a revisitar suas histórias, re-
conhecendo a importância dos trabalhos 
desenvolvidos e identificando as mudan-
ças necessárias que o tempo presente e 
os territórios pedem.

Confira abaixo os principais objetivos 
da leitura:
l  Fazer um balanço dos acontecimentos, 

conquistas e desafios de 2021;
l  Reconhecer e celebrar avanços no de-

senvolvimento das OSCs;
l  Contribuir para que as organizações re-

flitam sobre suas práticas e se preparem 
para um 2022 de muito sucesso!

O conteúdo deste mês é como uma 
roda de conversa – em que vocês, re-
presentantes das 40 OSCs selecionadas 
pelo Programa, são protagonistas. São 
os relatos de vocês que nos inspiram e 
dão as diretrizes dos novos destinos que 
estão por vir. 

Apertem os cintos e boa jornada!

Roteiro de viagem
Um panorama da jornada deste mês
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

Neste início de 2022 gostaríamos de 
propor que nossos olhares avan-
cem no horizonte e se conectem 

com o que está por vir no processo de im-
plementação dos Planos de Intervenção. 
Mas, antes disso, é importante parar um 
pouco, respirar profundamente e reco-
nhecer o caminho trilhado até aqui, olhar 
para esse passado recente e permitir que 
ele nos alimente para seguir em frente .

E quanta energia é possível tirar des-
ses meses que passamos juntas/os, não é 
mesmo? Em 2021, iniciamos o trabalho de 

assessoria técnica com um novo mergu-
lho, desta vez nos Planos de Intervenção. 
Assim, foi possível planejar, remanejar ro-
tas e arrumar as malas para seguir nossa 
viagem. Em agosto, foi publicada a pri-
meira edição da Revista Educação Inte-
gral: Territórios em Movimento, criada 
especialmente para acompanhar as or-
ganizações ao longo da jornada formati-
va. Com um tom de diálogo e reflexão, a 
revista veio como mais uma ferramenta 
para contribuir com a prática e o desen-
volvimento das organizações.

Recordar para seguir!

AGO SET OUT FEVDEZ/JAN2021 2022
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O caminho até aqui
Nossa primeira edição abordou o tema 
da Diversidade, eixo transversal do Pro-
grama, com conteúdo sobre os marca-
dores sociais de raça e etnia, gênero, se-
xualidade e pessoa com deficiência. Ao 
longo de 2021 tivemos mais três edições, 
uma sobre Desenvolvimento Integral e 
outras duas sobre Desenvolvimento Ins-
titucional – sempre com a possibilidade 
de download em formato pdf, permitin-
do que o conteúdo fosse compartilhado 
com toda a equipe e fizesse parte de 
seus encontros e formações. Foram dis-
ponibilizados, também, outros materiais 
que complementam e interagem com o 
tema abordado na Revista: o podcast 

Territórios em Movimento (que apresen-
ta o trabalho desenvolvido por institui-
ções em diferentes regiões brasileiras) e 
um vídeo com os principais trechos do 
webinário sobre Desenvolvimento Ins-
titucional apresentado pelo especialista 
Rogério Renato Silva.

Dessa forma, enxerga-
mos que o estímulo para que 
vocês construam espaços 
de reflexão, com tempo de 
olharem para si, para o públi-
co atendido e para os territó-
rios, permaneceu de várias 
maneiras. Esperamos que o 
diálogo proposto aqui seja 
uma delas também!

Pé na estrada
Recordar para seguir!

VOCÊ SABIA?

Todas as edições da 
revista, podcasts e o 
vídeo que mencionamos 
aqui também estão 
disponíveis on-line para 
o público geral! Visitando 
a página de materiais 
de apoio do PISU, você 
poderá acessá-los e 
compartilhá-los quando 
quiser.

https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/materiais-de-apoio/
https://youtu.be/bIVqW9Tpmsg
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/materiais-de-apoio/
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/materiais-de-apoio/
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/materiais-de-apoio/
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/materiais-de-apoio/
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Olhando para vocês, as 40 OSCs partici-
pantes desta primeira edição do Progra-
ma Itaú Social UNICEF, podemos encontrar 
muitas conexões e, também, muita diver-
sidade: reflexo de um país imenso, repleto 
de pluralidades e multiculturalidades. Viva 
toda essa presença!

Temos agora um objetivo: contar de 
maneira sucinta o que os Planos elabo-
rados por vocês nos revelam. Bem, isso 
parece (e quase é) uma tarefa impossível! 
Foi por isso que, em novembro de 2021, 
pedimos que vocês enviassem uma bre-
ve escrita como contribuição para esta 
edição da revista. 

O material que recebemos reflete a in-

questionável maturidade dos processos de 
implementação. Fazendo a leitura do que 
vocês nos contaram, encontramos muita 
confluência de atuação, com o grande de-
sejo de se fortalecer institucionalmente e 
de ser referência na educação integral e in-
clusiva de crianças e adolescentes e na atu-
ação com os territórios. Mesmo sabendo 
que cada OSC trabalha em muitas frentes 
– e por isso aborda em seus Planos de In-
tervenção diversos conteúdos –, reunimos 
aqui algumas das temáticas mais destaca-
das por vocês e relacionamos com orga-
nizações que se destacam em cada uma 
delas. Cliquem sobre os itens do sumário 
abaixo e vejam um pouco desse universo!

2021: Ação e diversidade

Pé na estrada
Recordar para seguir!

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Planejamento  
Estratégico

Gestão  
de Equipe

Sustentabilidade  
Financeira

Comunicação

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Dimensão Intelectual

Dimensão Emocional e Afetiva

Dimensão Social

Dimensão Cultural

Dimensão Física

Território

Diversidade
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zações estão realizando para dar conta 
desse eixo:
l  formação continuada das equipes das 

organizações nas temáticas: diversi-
dade, direitos humanos, captação de 
recursos, sustentabilidade;

l  promoção de acessibilidade;
l  elaboração de um plano de comuni-

cação para fortalecer e disseminar as 
ações da organização;

l  consolidação de parcerias com os ter-
ritórios;

l  mapeamento e diagnóstico dos terri-
tórios;

l  aproximação com as famílias e a co-
munidade.

Começando com o olhar voltado para si, 
vamos sintetizar o que está no foco das 
OSCs quando refletem sobre o eixo do de-
senvolvimento institucional.

Esse eixo revela nossa forma de pen-
sar e se relacionar com a missão da or-
ganização. Por isso, é sempre muito im-
portante um mergulho interno para nos 
perguntarmos: o discurso que fazemos 
para fora está coerente com nossa práti-
ca diária (das situações mais corriqueiras 
como o “bom dia” aos processos mais 
intensos de planejamento estratégico)? 
Para dar mais concretude ao que apre-
sentamos acima, trazemos aqui alguns 
exemplos de atividades que as organi-

Desenvolvimento institucional

O eixo de Desenvolvimento Institucional relaciona-se à maneira como 
a organização articula aspectos ligados à sustentabilidade técnica, 
sustentabilidade financeira, gestão operacional e organizacional. 

Ele diz respeito às medidas adotadas por gestores relacionadas aos 
processos, regulamentos, decisões, ideias e práticas comuns que 
mostram a maneira pela qual a instituição é dirigida e administrada. 

Também, refere-se à qualificação da capacidade de gestão e práticas 
pedagógicas, possibilitando o alcance de resultados que estejam 
alinhados à missão institucional. São características de uma boa 
governança: transparência, prestação de contas, responsabilidade, 
orientação por consenso, igualdade e inclusão, além de busca por 
práticas e processos eficientes, eficazes e efetivos.

RETOMANDO!

Pé na estrada
Recordar para seguir!
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 Temos como principal 
objetivo promover a 
revisão estratégica da 
organização, viabilizando 
instrumentos para que 
a mesma torne-se 
referência de atendimento 
social, cultural e 
educacional no território.

Instituto RessoArte  
(Anastácio/MS)

FA
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K.
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/R
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A

RT
E

Planejamento Estratégico
Conhecendo suas próprias realidades e 
enumerando os desafios a serem supera-
dos em seus territórios, as OSCs   Tambor 
da Mata (Oriximiná/PA), Associação 
de Agricultores Alternativos (Igaci/
AL), Instituto RessoArte (Anastácio/
MS), Associação Laços de Bem (Cata-
lão/GO) e Proame - Programa de Apoio 
a Meninos e Meninas/Centro de Defe-

sa da Criança e do Adolescente - Ce-
deca Bertholdo Weber (São Leopoldo/
RS) compreenderam que era fundamen-
tal escolher caminhos, estruturando suas 
ações e definindo os resultados de modo 
a agir conforme a urgência com que as ne-
cessidades aparecem. Elas falam de Pla-
nejamento Estratégico para reorganizar 
suas metas e se reconectarem cada qual 
com sua missão. Vejam:

Tambor da Mata  
(Oriximiná/PA)
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Associação de Agricultores 
Alternativos (Igaci/AL)
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PROAME/CEDECA 
(São Leopoldo/RS)
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Associação Laços de Bem 
(Catalão/GO)
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

Você ainda não 
conhece  as 40  
OSCs selecionadas  
para esta edição  
do Programa?  
Clique aqui para 
saber mais ou nas 
fotos a seguir!

https://www.facebook.com/ressoarte
https://www.facebook.com/AATAMBORNAMATA
https://www.facebook.com/aagra.al
https://proamecedeca.org.br/
http://www.zapcatalao.com.br/associacao-lacos-de-bem-em-movimento/
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/o-programa/
https://programaitausocialunicef.cenpec.org.br/o-programa/
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Gestão de Equipe
A Gestão de Equipe é tema recorrente, 
mostrando a disposição de olhar para si 
e agir para que os grupos de pessoas que 
compõem as organizações estejam em 
constante reflexão sobre seu papel e o im-
pacto da OSC no território. A Associação 
Paraense de Apoio às Comunidades 
Carentes - APACC (Cametá/PA), a Asso-
ciação Educativa Livro em Roda (Con-
de/PB), a Associação Caminhando para 

Mais um Sonho (Várzea Grande/MT), o 
Centro Projeto Axé de Defesa e Prote-
ção à Criança e ao Adolescente (Salva-
dor/BA), a Associação Beneficente Vida 
Nova (Várzea Grande/MT), o Espaço 
Cultural Nossa Biblioteca (Belém/PA) e 
a Associação Bem Faz Bem (Campos de 
Goytacazes/RJ) são organizações que se 
voltaram, neste momento, para o trabalho 
com essa força coletiva capaz de agir como 
multiplicadora de saberes.

Pé na estrada
Recordar para seguir!

 Outro desafio é 
aperfeiçoar as dimensões 
de governança, da 
gestão de equipe e da 
comunicação da Livro 
em Roda, visando o 
fortalecimento de nossa 
articulação no território.

Associação Educativa  
Livro em Roda (Conde/PB)

FA
C
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O

O
K.
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M

/L
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 O foco do plano é 
aprimorar o atendimento 
às crianças e adolescentes 
acolhidos pela instituição 
visando a melhoria da 
estrutura física, bem 
como investir no capital 
humano da Instituição 
através de formação dos 
seus colaboradores.
Associação Beneficente Vida 
Nova (Várzea Grande/MT)
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https://www.facebook.com/livroemroda5
https://aprojetovidanova.wixsite.com/website
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

Associação Paraense de 
Apoio às Comunidades 

Carentes - APACC 
(Cametá/PA)
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Espaço Cultural Nossa 
Biblioteca (Belém/PA)
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Associação Bem Faz 
Bem (Campos de 
Goytacazes/RJ)
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M
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Associação Caminhando 
para Mais um Sonho 

(Várzea Grande/MT)
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 Nesse processo todo 
enxergamos como 
conquistas o alinhamento 
da equipe em relação 
a tudo, seja no 
conhecimento de todos 
os desafios e metas a 
serem cumpridas como 
na responsabilidade, 
compromisso e animação 
em tocar esse projeto de 
intervenção pra frente.

Projeto Axé de Defesa e 
Proteção à Criança e ao 

Adolescente (Salvador/BA)
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https://www.facebook.com/ORGAPACC
https://www.facebook.com/ecnbiblioteca
https://bemfazbem.org.br/
https://www.facebook.com/people/Acamis-VG/100014440931847/
http://www.projetoaxe.org/brasil/
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Sustentabilidade Financeira
O Centro de Integração de Redes So-
ciais e Culturas Locais - CIRANDAR 
(Porto Alegre/RS), o Instituto de Arte 
e Educação Circo Multicor (Beberibe/
CE) e o Instituto Transformando Vidas 

Comunicação
Além disso, para superar os desafios, é 
necessária a Comunicação coesa tanto 
com o território como dentro da própria 
organização, e é por isso que o Instituto 
Aquífero Alter do Chão (Santarém/
PA), o Centro de Defesa dos Direitos 

- ITV (Manaus/AM) propuseram debru-
çar-se sobre a Sustentabilidade Financeira, 
visando superar o cenário de insuficiência 
de recursos, desenvolvendo a capacidade 
de gerir suas receitas, despesas e analisan-
do quais são suas fontes.

Humanos Dom Oscar Romero - CE-
DHOR (Santa Rita/PB) e a Ong Vokuim 
(Rubim/MG) destacam esse tema em 
seus planos, na busca por um diálogo 
com seu público para que possam cami-
nhar juntos e juntas pela transformação 
da sociedade.

Pé na estrada
Recordar para seguir!

Centro de Integração 
de Redes Sociais e 
Culturas Locais - 

CIRANDAR  
(Porto Alegre/RS)

C
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R
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Instituto Aquífero 
Alter do Chão 
(Santarém/PA)
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Instituto de  
Arte e Educação  
Circo Multicor  
(Beberibe/CE)

C
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U
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Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos 
Dom Oscar Romero - 

CEDHOR  
(Santa Rita/PB)
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Instituto 
Transformando Vidas - 

ITV (Manaus/AM)

IT
V

M
A

N
A

U
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O
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Ong Vokuim  
(Rubim/MG)

V
O
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.O
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.B
R

https://cirandar.org.br/
http://institutoaquifero.org.br/
https://circomulticor.org.br/
https://www.facebook.com/CEDHOR
https://www.itvmanaus.org/
https://www.vokuim.org.br/
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l  reforço escolar;
l  oficinas diversas (capoeira, dança, mú-

sica, esportes, artes cênicas, artesa-
nato/artes manuais, contação de his-
tórias, mediação de leitura, fotografia, 
audiovisual, educomunicação, informá-
tica, meio ambiente);

l  rodas de conversa sobre diversidade, 
saúde mental, direitos das crianças e 
adolescentes;

l  intercâmbio cultural a partir das mani-
festações tradicionais existentes nos 
territórios;

l  encontros intergeracionais – preserva-
ção da memória;

l  realização de eventos culturais;
l  escuta atenta;
l  cursos profissionalizantes.

Agora, passamos ao eixo de desenvolvi-
mento integral de crianças e adolescentes. 
Como as tramas de uma rede de descanso 
que são formadas por muitas linhas e que 
juntas são capazes de sustentar um corpo 
inteiro, vimos que cada OSC se dedicou a 
trabalhar as diversas dimensões da edu-
cação integral.

Ah! Quanta potência e beleza quan-
do olhamos para as propostas que envol-
vem esse eixo! Pensar nesse diálogo com 
as crianças e adolescentes é nos colocar 
também como aprendizes, como “escu-
tadores/as” das novas formas de pensar 
e sentir o mundo. Essa é a maior riqueza 
dos processos educativos! Vejam só o que 
as organizações estão realizando para dar 
concretude a esse eixo: 

Desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes

Pé na estrada
Recordar para seguir!

O eixo de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes 
busca o desenvolvimento das diversas dimensões do ser humano – 
física, emocional, social, cultural e ética – com foco no enfrentamento 
das desigualdades sociais e, em especial, das educacionais. 

Para trabalhar nesta dimensão, devem-se articular pessoas, espaços e 
saberes presentes no território. 

Dessa forma, busca-se promover o desenvolvimento integral de 
todas as crianças e adolescentes por meio de arranjos diversificados e 
intersetoriais – em consonância com as necessidades e potencialidades 
dos territórios em que atuam e compartilhando responsabilidades

RETOMANDO!
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Dimensão Intelectual
Muito motivadas pelos impactos da pan-
demia de Covid-19 na aprendizagem es-
colar, diversas organizações enfatizaram a 
dimensão intelectual, seguindo por traba-
lhos de apoio escolar e práticas de leitura 
como forma de ampliar as possibilidades 
de aprendizagem de crianças e adolescen-
tes. Estão entre elas as OSCs Grupo Assis-
tencial Solar do Acalanto (Belém/PA), 

Fundação Terezinha Mendes (Cáceres/
MT), Associação Refúgio (Cambé/PR), 
Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Marabá - NDHE Marabá 
(Marabá/PA), Associação dos Amigos 
do Menino Jesus (Óbidos/PA), Associa-
ção Educacional Esportiva e Social Voz 
Ativa (Manaus/AM) e Instituto Despor-
tivo da Criança (Cuiabá/MT).

Pé na estrada
Recordar para seguir!

Núcleo de 
Desenvolvimento 

Humano e Econômico 
de Marabá - NDHE 

Marabá (Marabá/PA)

ES
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C
A

O
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N
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M
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A
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.O
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Associação dos Amigos 
do Menino Jesus 

(Óbidos/PA)
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 A comunidade apresenta 
inúmeros desafios 
que perpassam pela 
dificuldade (ou falta) 
de acesso a políticas 
públicas, educação, saúde 
e saneamento básico, bem 
como no envolvimento 
da comunidade em 
diálogos que busquem 
o fortalecimento da 
identidade do território 
e ações voltadas às 
temáticas da atualidade, 
como gênero, etnia e 
sexualidade.

Grupo Assistencial Solar do 
Acalanto (Belém/PA)
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C
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O

O
K.
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M

/P
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https://estacaoconhecimentomaraba.org/
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7ao-Dos-Amigos-Do-Menino-Jesus/377252915736657
https://www.facebook.com/pages/Creche%20Solar%20Do%20Acalanto/242153109224544
https://www.facebook.com/pages/Creche%20Solar%20Do%20Acalanto/242153109224544
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

Associação Educacional 
Esportiva e Social Voz 
Ativa (Manaus/AM)

A
EV

A
.C

O
M

.B
R

Instituto Desportivo da 
Criança (Cuiabá/MT)

ID
C

RI
A

N
C

A
.O

RG
.B

R

 O objetivo do nosso plano 
de intervenção é o de 
promover o desenvolvimento 
sustentável local levando 
atividades complementares 
ao ensino regular de forma 
a promover a educação 
integral de crianças e 
adolescentes moradores do 
Parque Residencial Ana 
Rosa e região, contemplando 
as cinco dimensões do 
desenvolvimento integral, 
quais sejam: social, física, 
cultural, intelectual e 
emocional.

Associação Refúgio  
(Cambé/PR)

RE
FU

G
IO

.O
RG

.B
R

 Tais ações visam 
proporcionar educação, 
profissionalização, esporte 
e lazer para o público 
atendido no território de 
Cáceres - Mato Grosso. 
O desejo de estabelecer 
conexão de sonhos com 
realidade é o que nos 
move e temos a certeza 
de que não estamos 
sozinhos nesta missão.
Fundação Terezinha Mendes 

(Cáceres/MT)

FU
N

D
A

C
A

O
TE

RE
ZI

N
H

A
M

.W
IX

SI
TE

.C
O

M
/W

EB
SI

TE

http://aeva.com.br/
http://idcrianca.org.br/
http://refugio.org.br/
https://fundacaoterezinham.wixsite.com/website
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Dimensão Emocional e Afetiva
Por meio do autoconhecimento, da au-
torrealização e de outras habilidades 
que nos permitem estar em sociedade e 
compreender nossas semelhanças e di-
ferenças, gerando respeito à diversidade, 

as OSCs Lar Santa Maria (Itiúba/BA), 
Instituto Peabiru (Belém/PA), Projeto 
Oxente (Vitória da Conquista/BA) e 
Associação Camará Capoeira (Ponta 
Porã/MS) dedicam-se também à dimen-
são emocional e afetiva.

15

Pé na estrada
Recordar para seguir!

Associação Camará 
Capoeira  

(Ponta Porã/MS)

C
A

M
A

R
A

C
A

PO
EI

R
A

.C
O

M
.B

R

Instituto Peabiru 
(Belém/PA)

PE
A

BI
RU

.O
RG

.B
R

Projeto Oxente 
(Vitória da  

Conquista/BA)

FA
C

EB
O

O
K.

CO
M

/E
U

FA
LO

O
XE

N
TE

 Como desafio, temos a 
missão do recomeço com 
esperança e superação 
coletiva dos efeitos da 
pandemia: disparidades 
socioeconômicas das 
famílias, medos, 
angústias, etc.

Lar Santa Maria  
(Itiúba/BA)

LA
R

SA
N

TA
M

A
RI

A
.O

RG

http://camaracapoeira.com.br/
https://peabiru.org.br/
https://www.facebook.com/eufalooxente
https://www.larsantamaria.org/
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Dimensão Social
Na dimensão social estão a CIPÓ - Comuni-
cação Interativa (Salvador/BA), a Casa 
da Cultura - Centro de Formação Artís-
tica e Cultural da Baixada Fluminense 
(São João do Meriti/RJ), a Organização 
das Voluntárias de Goiás (Goiânia/GO), 
a ACSSUS Associação Cidadania Social 

e Sustentabilidade (Parintins/AM) e a 
Associação Social Arquidiocesana de 
Palmas (Palmas/TO), revelando a impor-
tância da participação social, a convivência 
na coletividade para compreensão do nos-
so papel como pessoas de direitos e deve-
res e as responsabilidades individuais para 
construção da sociedade.

Pé na estrada
Recordar para seguir!

 Para o plano de intervenção, 
o foco principal é garantir 
às crianças e adolescentes 
negras maior participação 
e vivência no território, 
contribuindo para uma 
formação participativa e 
emancipatória, considerando 
a diversidade cultural, 
inclusão social, protagonismo 
feminino e enfrentamento 
das expressões de 
discriminação e violência de 
gênero e raça.

Ação Social Arquidiocesana  
de Palmas (Palmas/TO)

A
SA

PT
O

.O
RG

.B
R

 O maior desafio é 
desnaturalizar as violações, 
romper com preconceitos 
e discriminações e se 
perceber portador/a de 
direitos e de respeito. 
Com as ações do plano, em 
parceria com a Rede de 
Direitos, sabemos que nossa 
contribuição impactará 
positivamente para o 
pleno desenvolvimento de 
crianças e adolescentes, em 
suas vidas.

Casa da Cultura - Centro de 
Formação Artística e Cultural 

da Baixada Fluminense  
(São João do Meriti/RJ)

C
A

SA
D

A
CU

LT
U

R
A

BA
IX

A
D

A
.O

RG
.B

R

https://asapto.org.br/
https://casadaculturabaixada.org.br/
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

 No aspecto de 
desenvolvimento integral, 
nossa meta é produzir, 
testar e sistematizar 
uma proposta pedagógica 
a qual denominamos 
“Percurso Formativo 
Vertebral”. Esse percurso 
deve apontar caminhos 
comuns e específicos para 
a diversidade de objetivos 
das ações de qualificação 
de adolescentes e jovens.

Cipó - Comunicação  
Interativa (Salvador/BA)

C
IP

O
.O

RG
.B

R

 O Laboratório de Inclusão 
Multimídia Luz, Câmera 
e Conexão surgiu para 
proporcionar aos adolescentes e 
jovens da região a possibilidade 
de desenvolver competências 
comportamentais, emocionais, 
cognitivas e sociais da 
comunicação, através de 
inclusão às Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TICs) por meio de oficinas. 
Neste processo é incentivada a 
participação cidadã, o respeito, 
a integração, a diversidade e o 
mundo do trabalho.

Organização das Voluntárias de 
Goiás (Goiânia/GO)

O
V

G
.O

RG
.B

R

 Mantendo vivas perspectivas de 
mudanças e oportunidades com a 
eliminação do preconceito, novas 
alternativas de mudanças de vida para 
estes a quem muito lhes foi negado; 
superar as diversas formas de expressão 
do racismo e preconceito seja qual for.

ACSSUS Associação Cidadania Social e 
Sustentabilidade (Parintins/AM)

A
C

SS
U

S.
O

RG

https://cipo.org.br/
https://www.ovg.org.br/site/
https://acssus.org/
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Dimensão Cultural
Ao falar de coletividade, inevitavelmente 
trazemos a questão do território e tor-
namos evidente a necessidade de res-
peitar a cultura de cada espaço. Aqui, a 
ABENAIYA - Associação Beneficente 
Nàná Ìyálóòde Ayé (Simões Filho/BA), 
o Centro de Documentação e Comu-
nicação Popular - CECOP (Natal/RN), 
o Instituto Hoju (Rio de Janeiro/RJ), 

o Centro de Educação e Organização 
Popular - CEOP (Picuí/PB) e a Asso-
ciação Ponto de Cultura Quilombo do 
Sopapo (Porto Alegre/RS) trabalham 
nessa perspectiva, que chamamos de 
dimensão cultural, com o propósito da 
valorização e preservação das identida-
des e memórias presentes nos territórios 
como parte fundamental da construção 
histórica de nosso país

Pé na estrada
Recordar para seguir!

 Fortalecer a sensação 
de pertencimento ao 
território a partir 
do processo de (re)
conhecer e (re)construir a 
vivência em sociedade no 
território, destacando o 
respeito às diferenças.

Centro de Educação e 
Organização Popular - CEOP 

(Picuí/PB)

C
EO

PP
IC

U
I.W

O
RD

PR
ES

S.
CO

M

 O plano nasce dos esforços 
coletivos da equipe junto à 
comunidade para criar estratégias 
de engajamento de crianças, 
adolescente e jovens em ações de 
promoção do autoconhecimento, 
da história pessoal e coletiva, 
valorização do território de 
pertencimento (local, global, 
diaspórico) e da atuação cidadã, 
por meio de oficinas de Capoeira 
e atividades interdisciplinares 
com  ferramentas pedagógicas 
oriundas das cosmologias negras e 
indígenas e da educação popular.
ABENAIYA - Associação Beneficente 
Nàná Ìyálóòde Ayé (Simões Filho/BA)

A
BE

N
A

IY
A

.C
O

M
.B

R

https://ceoppicui.wordpress.com/
https://www.abenaiya.com.br/
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Pé na estrada
Recordar para seguir!

Instituto Hoju  
(Rio de Janeiro/RJ)

IN
ST

IT
U

TO
H

O
JU

.O
RG

.B
R

Associação Ponto  
de Cultura Quilombo 

do Sopapo  
(Porto Alegre/RS)

Q
U

IL
O

M
BO

D
O

SO
PA

PO
.R

ED
EL

IV
RE

.O
RG

.B
R

Centro de 
Documentação e 

Comunicação Popular - 
CECOP (Natal/RN)

FA
C

EB
O

O
K.

CO
M

/C
EC

O
P.

RN

Dimensão Física
É certo que todas essas dimensões transi-
tam e compõem nossos corpos em nossas 
individualidades que, juntas, estabelecem 
imensa diversidade. Para esses cuidados, 
a Ong PASPAS - Profissionais da Área 

E, assim, diante de tantas propostas 
para os inúmeros desafios que encontra-
mos nesses territórios, começamos o ano 
de 2022 com a responsabilidade de quem 
segue, continuamente, em um processo 
formativo e, por isso, reflexivo, lembrando 
outra dimensão: a dos sonhos!

Temos nossos caminhos apontados, 
mas continuamos com os ouvidos abertos 
e atentos ao que o território pulsa, criando 
formas de diálogo e aprimorando a co-

de Saúde Promovendo Ações Sociais 
(Teixeira de Freitas/BA) se debruça so-
bre a dimensão física, tratando também 
sobre a saúde que pode ser manifestada 
por ações envolvendo alimentação, ativi-
dades físicas, entre outras.

municação, bem como fortalecendo cada 
organização para que seja possível seguir 
ainda muito além de 2022.

O caminho está traçado, mas permite 
descobertas! Desejamos que este seja um 
processo transformador para vocês tanto 
quanto já está sendo para nós.

Que os sonhos possam alimentar 
esses trajetos cada vez mais coletivos! 
Seguimos por aqui, caminhando lado a 
lado com vocês.

Ong PASPAS - Profissionais 
da Área de Saúde 

Promovendo Ações Sociais 
(Teixeira de Freitas/BA)

FA
C

EB
O

O
K.

CO
M

/P
A

SP
A

S.
O

N
G

PA
SP

A
S

https://institutohoju.org.br/
http://quilombodosopapo.redelivre.org.br/
https://www.facebook.com/cecop.rn
https://www.facebook.com/paspas.ongpaspas
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Esquentando os tambores para 2022, temos apenas uma proposta 
de atividade para este mês. Nosso convite é que você se reúna com 
sua equipe para se empenhar em responder a seguinte pergunta:

Caderno de viagem

Caderno de viagem
Reflexões, ideias e atividades práticas

FO
TO

S:
 F

RE
EP

IK
.C

O
M

O que a  
nossa OSC  
pretende  

realizar em 
2022?
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Na mochila 
Materiais de apoio para você se aprofundar

Com todo o apanhado de temas, o 
Na mochila desta edição vem di-
vidido em duas partes! Primeiro, 

vejam a seguir alguns materiais sobre o 
papel das organizações da sociedade civil.

Na mochila

A ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARA 
A GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E JOVENS (2015)

O vídeo aborda a importância da 
articulação das diversas instituições e da 
intersetorialidade como forma de garantir 
direitos de crianças, adolescentes e jovens.

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - PRÊMIO 
ITAÚ-UNICEF EM REDE 

Vídeo sobre trocas de experiências entre 
organizações sociais, em parceria com o 
poder público e a iniciativa privada, que 
promovem a valorização da participação 
comunitária no desenvolvimento de 
atividades.

AS ONGS E A GARANTIA DE DIREITOS  
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:  
O PAPEL DA ONG HOJE (2014)

O vídeo explica o papel da OSCs, 
exemplificando sua mobilização e suas 
frentes.

A ONG E A ARTICULAÇÃO COM AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

A articulação entre OSCs e as políticas 
públicas.

https://www.youtube.com/watch?v=UNh_0PDUWJk
https://www.youtube.com/watch?v=z1IQiu5S3ag&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vpgT1NJgMtk&list=UULHyiBbA6EMv5rmdmyC_qpQ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=KEUnW9eNc90&list=UULHyiBbA6EMv5rmdmyC_qpQ&index=68
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Na mochila 
Materiais de apoio para você se aprofundar

Agora, conteúdos inspiradores 
sobre metodologias de trabalho:

MAPA AFETIVO: O QUE É, PARA QUE SERVE 
E COMO FAZER UM PARA A SUA CIDADE 
Notícia da Agenda Pública sobre a experiência 
de elaboração de um mapa afetivo no 
município de Alto Horizonte (GO).

TECNOLOGIA SOCIAL DA MEMÓRIA - 
MUSEU DA PESSOA 
Este livro possui estratégias metodológicas, 
como a linha do tempo e a entrevista, para 
que comunidades, movimentos sociais e 
instituições registrem suas histórias.

GUIA DAS AÇÕES COMPLEMENTARES 
À ESCOLA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES (2002)  

Este Guia, elaborado pela Fundação Itaú 
Social, UNICEF e CENPEC, apresenta 
sugestões e subsídios para a realização de 
ações diversas com esse público, trazendo 
exemplos concretos de todo o país. 

MEMÓRIA, IDENTIDADE E TERRITÓRIO: 
MAPAS AFETIVOS COMO INDICADORES  
DE HÁBITOS CULTURAIS 
Artigo de Kaian Ciasca sobre  a utilização do 
conceito de mapas afetivos para qualificar 
indicadores culturais a fim de obter 
diagnósticos mais aprofundados dos hábitos 
culturais de um recorte da população da 
cidade de São Paulo.

https://www.agendapublica.org.br/noticia-3/
https://acervo.museudapessoa.org/public/editor/livro_tecnologia_social_da_memoria.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mgbR3EUrr0N7B53kVrqul8c42iaFXeid/view?usp=sharing
https://grupomccac.org/wp-content/uploads/2018/09/Revista_CPFn06.pdf
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