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Objetivos
Contribuir na formação de jovens conscientes de seus direitos e deveres enquanto
cidadãos, por meio do debate e divulgação dos princípios de cidadania presentes na
visão de direitos humanos. Objetivos específicos:
i. Visitar 10 instituições públicas
e privadas de ensino médio de Pernambuco, especialmente do Grande Recife,
promovendo encontros para trabalhar conceitos e ações sociais de direitos humanos e
cidadania.
ii. Manter um blog (www.cidadhania.wordpress.com) e perfis em redes
sociais em que se publiquem textos e notícias relacionadas a temas de cidadania e
direitos humanos e que permitam uma comunicação contínua com os jovens que
participem de nossos encontros.
iii. Estimular o senso crítico dos jovens, a partir da
promoção de um concurso de redação para os alunos de Ensino Médio das instituições
que visitamos. A modalidade textual será 'carta' e o tema será uma reivindicação,
crítica ou sugestão a um político. As melhores cartas serão enviadas aos seus respectivos
destinatários.
iv. Confeccionar e distribuir entre os alunos de Ensino Médio um
livreto/cartilha com um resumo didático dos conteúdos abordados nos nossos encontros.
v. Realizar um seminário de Cidadania e Direitos Humanos na Faculdade de Direito do
Recife, em que haja exposições orais de professores e agentes da sociedade civil, além
da apresentação de trabalhos dos estudantes da Faculdade.
vi. Publicar um livro ou
revista acadêmica com a compilação dos artigos científicos dos estudantes da
Faculdade, que sejam apresentados no seminário.
vii. Realizar reuniões quinzenais,
além de uma reunião de planejamento por semestre, para a manutenção do projeto e o
aprofundamento nos temas tratados, através da discussão de textos.
Resumo
O Projeto se destina à realização de encontros em Escolas de Ensino Médio públicas e privadas
de Pernambuco, com ênfase na Região Metropolitana de Recife, onde os extensionistas irão
trabalhar temas de direitos humanos junto aos discentes das escolas que concordarem com
nossas visitas. Os temas tratados nas escolas serão:
o
O que é participação política e
qual sua importância? o
Bases de Direito Constitucional: Como o poder é organizado no

Brasil? o
Estado de Direito, Democracia e Direitos Fundamentais; o
Bases de Direito
Tributário: Para onde vai nosso dinheiro? o
Sistema Eleitoral Brasileiro; o
Corrupção
política: o que é e como podemos combatê-la? o Como
podemos
ser
cidadãos
mais
participativos? Como lutar por nossos direitos?
Com isso, buscar-se-á encorajar a consciência e
participação política dos jovens e chamar a atenção para a carência de temas de formação
política e cidadã no currículo do ensino básico (em especial, no Ensino Médio) brasileiro.

