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intersetorial no SGD. Com isso, criou-se referen-
cial para o desenvolvimento de boas práticas e 
projetos inovadores em direitos humanos com 
crianças e adolescentes, contribuindo com os 
objetivos da 9ª Conferência e qualificando o 
enfoque de prioridade absoluta à infância e à 
adolescência previstos no ECA.

A CidAdE dos dirEitos é um espaço de vivência dos 
princípios do sistema de Garantias e direitos – sGd, 
assim a CidAdE dos dirEitos reafirma o compromisso 
da sociedade brasileira de que é possível e é papel de 
todos realizarem a agenda de garantia, de proteção e 
de direitos das crianças e dos adolescentes.
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Realizada no Hall de entrada, a inaugura-
ção da Cidade dos Direitos aconteceu no dia 11 
de julho de 2012, com a presença de diversas 
autoridades, gestores, delegados da Conferência 
e adolescentes visitantes.

Durante a solenidade de inauguração foi 
lançado o Selo comemorativo da Cidade dos 
Direitos. 

Estiveram presentes, integrando a so-
lenidade, representantes da SDH, Conanda, 
Petrobrás, IIDAC/CPJ, Correios, Unicef, Secretaria 
da Criança do Distrito Federal, representantes 
adolescentes delegados da 9ª Conferência e a 
Prefeita da Cidade dos Direitos.

 A solenidade marcou o encontro de auto-
ridades, delegados da Conferência e vários visi-
tantes da Cidade dos Direitos em um momento 
de reafirmação do compromisso, de que é dever 
de todos e de cada um de nós, proteger e garan-
tir os direitos das crianças e adolescentes.

Inauguração
Momentos para registrar...

A solenidade marcou 
o encontro de 
autoridades, delegados 
da Conferência e vários 
visitantes da Cidade 
dos direitos em um 
momento de reafirmação 
do compromisso, de 
que é dever de todos 
e de cada um de nós, 
proteger e garantir os 
direitos das crianças e 
adolescentes.
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Contação de Histórias
A literatura infanto-juvenil e as narrações de histórias orais são duas práticas favoráveis ao 

desenvolvimento do conhecimento social e à construção de conceitos das crianças e adolescentes. 
Considerando a importância dessas duas práticas que auxiliam na formação da visão de mundo 
das crianças, a narração do conto popular “A Aranha Ananse e o Baú de Histórias”, foram inseri-
das na programação das atividades da Escola dos Direitos com o objetivo social e pedagógico de 
oportunizar que esses “futuros adultos” entrem em contato, desde cedo, com diferentes narrativas e 
personagens. As oficinas pretenderam, por meio de dinâmicas e vivências, despertar o contador de 
histórias que existe em cada criança e adolescente. Para tanto, as atividades foram construídas e 
conduzidas pelo facilitador por meio de técnicas simples, utilizando os contos africanos e histórias 
que contribuíam para a compreensão dos direitos humanos e para a valorização e respeito à equi-
dade de raça e de gênero. 

 Oficina “Eu Sou Lind@ Assim!” 

Essa oficina teve como finalidade instru-
mentalizar as crianças a lidarem com os precon-
ceitos e discriminações vividos nos espaços de 
socialização.  Utilizando o livro “Eu sou lind@a 
assim” como fonte de inspiração, mas deixando 
com que a imaginação e capacidade expressiva 
e criativa fluíssem, a narrativa contribuiu no for-
talecimento da construção da identidade e na re-
significação da memória coletiva em relação aos 
elementos da cultura negra brasileira e africana 
que até pouco tempo se mostrou quase inexis-
tente no segmento do imaginário infanto-juvenil. 

A atividade foi desenvolvida pela equipe de 
facilitadores da Ashoka, com a utilização do livro 
que conta a história de uma menina que revolu-
cionou a sua escola e o modo das crianças e dos 
professores se comportarem frente às diferenças. 
Na história, depois de viver alguns anos em um 
país chamado Angola, no continente africano, a 
personagem voltou ao Brasil e não foi compreen-
dia porque seus coleguinhas de escola e sua pro-
fessora não gostavam do seu cabelo crespo cheio 
de cachinhos. Foi aí que Mafoane teve uma gran-
de ideia e pediu a ajuda da sua mãe. Ao descobrir 
qual foi a brilhante ideia que ela teve, a oficina 
buscou ensinar as crianças e adolescentes a res-
peitar às diferenças e contribuir para que cada 
um encontre seu jeito de mudar o mundo!
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SESI - Oficina Consumo 
Sustentável

A oficina abordou os princípios da sus-
tentabilidade e da alimentação saudável. Foi 
realizada exposição oral sobre a redução do 
desperdício e sobre o reaproveitamento de ali-
mentos.  A equipe do Cozinha Brasil, programa 
do SESI, conduziu a oficina realizando uma ati-
vidade interativa de produção de um bolo e de 
um suco vitaminado a partir do reaproveitamen-
to de alimentos. 

As crianças e adolescentes puderam 
compreender na prática que é possível reduzir 
o desperdício desenvolvendo um estilo de vida 
mais saudável que contribui com a sustentabili-
dade do planeta

Imagem 
sistematizada a 
partir das propostas 
das crianças e 
adolescentes 
participantes da 
Cidade dos Direitos
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Apresentada por um total de 45 crianças e ado-
lescentes, a opereta “A Véia e a Anta” conta a 
história de um povoado que se prepara para re-
ceber a visita do Anhanganherê, o espírito da 
natureza. 
O projeto Turma que Faz, criado em 2005 e que 
tem o apoio da Petrobras desde 2007, atende 
a 205 crianças no contra-turno escolar com 
atividades de artes plásticas, música, dança, 
construção de instrumentos, inclusão digital e 
esporte. 

Doroty Marques e Turma Que faz 
- Opereta a véia e a Anta: 

O Rap foi construído com base nas competên-
cias adquiridas pelos adolescentes participan-
tes do Projeto Vira Vida do SESI para a apre-
sentação em um Seminário sobre Juventude. 
Segundo eles, a música retrata seus pensamen-
tos e parte do seu cotidiano. O nome do Grupo 
é COMBAt´S MC´s.

Unicirco: Universidade Livre do Circo- 
Unicirco Marcos Frota é um projeto artístico 
com atitude social que através da pedagogia da 
convivência e do exercício da cidadania, oferece 
oficinas circenses gratuitas a crianças e jovens 
das comunidades de alta vulnerabilidade social. 
Partindo dessa metodologia, montou com 
seus alunos um roteiro adaptado de seu atual 
espetáculo Unicirco Rock Show, que entrelaça 
quadros de acrobacias, malabarismos, arte do 
palhaço e dança. 

vidança: A Companhia Vidança desenvolve 
atividades educativas com foco nas artes cêni-
cas, trabalhando desde ballet clássico até ca-
poeira e hip-hop com crianças, adolescentes e 
jovens da região da Barra do Ceará e Vila Velha, 
na cidade de Fortaleza/Ceará. 

Grupo vira vida SESI - Rap do 
Protagonismo e Música Conviver:

Nota 10 e fábrica da Cidadania: 
Projetos desenvolvidos em comunidades do en-
torno do distrito federal. Na cidade dos Direitos 
os grupos apresentaram espetáculos de percus-
são, demonstrando o belíssimo trabalho realiza-
do pelas crianças e adolescentes participantes 
das duas iniciativas.
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