


PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Assistente de Polo, Sustentabilidade , Direitos Humanos e suas Ações



“Ser Assistente de Polo da Escola de Música e
Cidadania é ser um agente social transformador
e propagador de educação e cultura através do
afeto, valores e esperança.”



ASSISTENTE DE POLO
APRESENTAÇÃO

Este material surge como produto comum dos relatos e
experiências do encontro da Jornada Pedagógica 2022/1 da
Agência do Bem. Percebemos - juntos - que o papel do
Assistente de Polo pode mudar a realidade da comunidade.

Os registros aqui foram construídos coletivamente. Contém as
experiências que trocamos e sugestões de consulta para o
crescimento pessoal/profissional de cada um.

A Equipe Pedagógica fez uma seleção de materiais gratuitos
para consulta. Clicando nos links o material fica à sua
disposição. Já nossa Equipe de Comunicação oferece todos os
registros, fotos e documentos na plataforma
https://www.agenciadobem.org.br/jornada-pedagogico/

Esperamos que aproveitem!

Equipe Pedagógica da Agência do Bem

https://www.agenciadobem.org.br/jornada-pedagogico/


SUSTENTABILIDADE
“É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.”

Dimensão social

"Se refere ao cuidado com as pessoas e seus direitos, tais como
o acesso à educação, moradia e saúde. Destaca-se a
importância das políticas públicas voltadas à integração social,
equidade, justiça e cidadania que possibilitem a redução das
desigualdades sociais." (LIMA, 2018).

Dimensão econômica

"Alocação adequada dos recursos financeiros na busca do
equilíbrio entre a contínua produção de bens e serviços e a
justa distribuição de riqueza" [...] (FREITAS, 2012)

Dimensão ambiental

"Tudo o que é relativo à natureza, como a preservação da vida e
manutenção do meio ambiente..." (RATTNER, 1999, p. 236 apud
LIMA, 2018)

Dimensão política

"No intuito de se alcançar um Estado sustentável [...] é
necessário garantir os direitos humanos, de forma duradoura."
(SANTOS, 2016)

Dimensão cultural

Busca promover, preservar e divulgar a história, tradições e
valores regionais [...] íntima ligação entre o indivíduo e a
identidade coletiva (GOMES; SANTOS, 2016).



“O sujeito "deveria se comportar
não como dono do mundo, mas,
percebendo-se como parte
integrante da natureza, resgatar a
noção de sacralidade da natureza,
respeitada e celebrada por
diversas culturas tradicionais
antigas e contemporâneas." [Saúde
e Meio Ambiente] (PCN, 1997, p. 15)

Meio Ambiente com Cidadania visa "contribuir para a
formação de cidadãos conscientes, aptos para
decidirem e atuarem na realidade socioambiental de
um modo comprometido com a vida, com o bem-estar
de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é
necessário que, mais do que informações e conceitos, a
escola se proponha a trabalhar com atitudes, com
formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de
habilidades e procedimentos. E esse é um grande
desafio para a educação." [Saúde e Meio Ambiente]
(PCN, 1997, p. 20) http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf


DIREITOS HUMANOS
"Constituem o marco de
reconhecimento dos direitos e
liberdades básicas inerentes à pessoa
humana, sem qualquer espécie de
discriminação. São os direitos que
consagram o respeito à dignidade
humana, que visam resguardar a
integridade física e psicológica das
pessoas perante seus semelhantes e
perante o Estado em geral.

Exemplos desses direitos e liberdades reconhecidos com
direitos humanos incluem os direitos civis e políticos, o direito
à vida e à liberdade, liberdade de expressão e igualdade
perante a lei, direitos sociais, culturais e econômicos, o direito
à saúde, ao trabalho e à educação. Em 1948, após a Segunda
Guerra Mundial, foi proclamada a Declaração Universal de
Direitos Humanos, com a qual se inicia a fase de afirmação
universal e positiva dos direitos humanos, materializada na
busca por instrumentos internacionais (pactos, declarações e
tratados) de defesa desses direitos." (BRASIL, 2009, p.47
)https://www.unifaccamp.edu.br/graduacao/letras_portugues_ingles/arquivo/pdf/gde.pdf

https://www.unifaccamp.edu.br/graduacao/letras_portugues_ingles/arquivo/pdf/gde.pdf


“Ainda há muito para ser
conquistado em termos de respeito à
dignidade da pessoa humana, sem
distinção de raça, nacionalidade,
etnia, gênero, classe social, região,
cultura, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, geração e
deficiência. Da mesma forma, há
muito a ser feito para efetivar o
direito à qualidade de vida, à saúde,
à educação, à moradia, ao lazer, ao
meio ambiente saudável, ao
saneamento básico, à segurança
pública, ao trabalho e às
diversidades cultural e religiosa,
entre outras." (BRASIL, 2007, p.23)
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educa
cao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf


“Quanto mais se nega a existência de racismo, mais ele se
propaga”...

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quanto-mais-se-nega-a-existencia-d
e-racismo-mais-ele-se-propaga-diz-ministra-2416/

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quanto-mais-se-nega-a-existencia-de-racismo-mais-ele-se-propaga-diz-ministra-2416/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quanto-mais-se-nega-a-existencia-de-racismo-mais-ele-se-propaga-diz-ministra-2416/


MATERIAIS SUGERIDOS
“...A figura feminina na luta contra
discriminação racial… demonstra
quanto as mulheres fazem parte
do enfrentamento perante as
desigualdades”. (p.10)
https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2020/04/Br
asileiras-inspiradoras-FINAL.pdf

“A presença de familiares e amigos
no processo de denúncia e
acolhimento é muito importante
para a mulher que sofre agressão.
É preciso desmistificar crenças
populares que "normalizam" a
violência contra a mulher e a
omissão de pessoas do círculo
íntimo da vítima e arredores,
como vizinhos e colegas de
trabalho.” (p.26)
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/wp-content/u
ploads/sites/35/2020/08/Guia_CPI-da-Viol%C3%AAncia-
Contra-a-Mulher.pdf

https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2020/04/Brasileiras-inspiradoras-FINAL.pdf
https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2020/04/Brasileiras-inspiradoras-FINAL.pdf
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/wp-content/uploads/sites/35/2020/08/Guia_CPI-da-Viol%C3%AAncia-Contra-a-Mulher.pdf
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/wp-content/uploads/sites/35/2020/08/Guia_CPI-da-Viol%C3%AAncia-Contra-a-Mulher.pdf
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/wp-content/uploads/sites/35/2020/08/Guia_CPI-da-Viol%C3%AAncia-Contra-a-Mulher.pdf


“A adolescência é o tempo em que
descobrimos precisar do outro para
viver, por isso as contribuições e a
compreensão dos acordos sociais
estão em alta. O adolescente nem
sempre sabe nominar suas dores.
Assim, quando nos procuram,
costumam atuar para mostrá-las,
por vezes, assustando imensamente
seus pais, cuidadores, tutores e
professores.

Seu sofrimento inconsciente se manifesta em seus
comportamentos. É por meio deles que devemos entender
seu mal-estar [...] O que os adolescentes não podem perder
é seu próprio eu, seu amor-próprio [...]

O adolescente, muitas vezes, na defensiva, torna-se
intratável em seu convívio. Quando recebemos um
adolescente em crise, temos sempre a responsabilidade de
transformar esse momento em oportunidade para ele.
Muitos desses jovens costumam mostrar sua dor e
sofrimento, sua crise, por meio de comportamentos
agressivos, desafiadores e depressivos [...] É preciso
estarmos dispostos nesse lugar de escuta [...] É comum a
busca por psicoterapia [...] e produtivo é buscar orientação,
conversar com pais ou professores”. (p.36-39)
https://editora.pucrs.br/download/livros/1438.pdf

https://editora.pucrs.br/download/livros/1438.pdf


“Lázaro, certamente você não
aprendeu que na Revolução
Farroupilha lanceiros negros
lutaram com a promessa de
liberdade. Nem que as primeiras
greves do Brasil não foram
promovidas pelos italianos, mas
por escravos em Ilhéus, no fim do
século XVIII. Eles negociaram com
os senhores as condições de volta
ao trabalho, inclusive o direito de

cantar e dançar. André Rebouças, o maior engenheiro
do Império, era negro. Não precisamos fazer nenhuma
inversão de supremacia: apenas mostrar que o Brasil foi
feito através das intervenções de diversos povos.”
Realmente não tive referências sobre minha origem
quando era criança. Outro dia, conversando com
Dindinha, perguntei onde viviam seus parentes antes
de chegarem ao Paty. Ela não tinha a menor ideia e
disse que talvez tivessem vindo da Europa! Para ser
sincero, eu nem mesmo ouvia o termo negro dentro de
casa. “A gente, que é assim, tem que andar mais
arrumadinho.” A palavra “assim” dizia tudo e nada ao
mesmo tempo. E o padrão “arrumadinho” daquela
época não era o mesmo que os negros adotam hoje.”
(p.23)http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/pdf/Na%20minha%20pele%20
-%20Lazaro%20Ramos.pdf

http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/pdf/Na%20minha%20pele%20-%20Lazaro%20Ramos.pdf
http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/pdf/Na%20minha%20pele%20-%20Lazaro%20Ramos.pdf




“Agora falar para mim, que sou uma
pobre lixeira. Não posso resolver nem
as minhas dificuldades. ...O Brasil
precisa ser dirigido por uma pessoa
que já passou fome. A fome também é
professora. Quem passa fome aprende
a pensar no proximo, e nas crianças”.
(p.25)

“...Eu não ia comer porque o pão era
pouco. Será que é só eu que levo esta
vida? O que posso esperar do futuro?
Um leito em Campos do Jordão Eu
quando estou com fome quero matar o

Janio, quero enforcar o Adhemar e
queimar o Juscelino. As dificuldades
corta o afeto do povo pelos políticos.
Levantei nervosa. Com vontade de
morrer. Já que os pobres estão mal
colocados, para que viver? Será que os
pobres de outro País sofrem igual aos
pobres do Brasil? Eu estava
discontente que até cheguei a brigar
com o meu filho José Carlos sem
motivo.” (p.28)

http://dpid.cidadaopg.sp.gov.br/pde/arquivos/1623677495235~Quarto%20de%20Despejo%20
-%20Maria%20Carolina%20de%20Jesus.pdf.pdf

https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/11/quarto-de-despejo.pdf

https://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2019/02/edoc.site_1960-quarto-de-despejo
-carolina-maria-de-jesuspdf.pdf

http://dpid.cidadaopg.sp.gov.br/pde/arquivos/1623677495235~Quarto%20de%20Despejo%20-%20Maria%20Carolina%20de%20Jesus.pdf.pdf
http://dpid.cidadaopg.sp.gov.br/pde/arquivos/1623677495235~Quarto%20de%20Despejo%20-%20Maria%20Carolina%20de%20Jesus.pdf.pdf
https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/11/quarto-de-despejo.pdf
https://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2019/02/edoc.site_1960-quarto-de-despejo-carolina-maria-de-jesuspdf.pdf
https://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2019/02/edoc.site_1960-quarto-de-despejo-carolina-maria-de-jesuspdf.pdf


“..As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando
o odor dos excrementos que mescla com o barro podre.
Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na
sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de
viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela
tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de
estar num quarto de despejo”. (p.31)



CONTRIBUIÇÕES
Teoria Musical

“É a arte de entender os símbolos musicais”.

“As crianças podem ter contato com uma profissão, o que ela
pode oferecer, como ela é, como é desenvolvida. Aprender as
técnicas e talvez identificar uma profissão”.

“Notas, musicalidade, corporeidade e acolhimento”.

“É fundamental para que os alunos tenham conhecimento de
música”.

“São os elementos musicais para se aprender a prática”.

“Entender/aprender a transcrever/ler a música em notas
musicais e compasso. Compreender os mecanismos dos
instrumentos e suas funcionalidades específicas”.

“O início e a preparação para o início da prática. Muito
importante”.

“Transformar em símbolos musicais os sons executados.
Decifrar os símbolos musicais, notas, figuras, compassos e
etc.”

“Desperta o interesse no aluno pela música e amplia seu
vocabulário, utilizando a música como meio de expressão e
socialização do ambiente”.



Oficina Criativa

“É um espaço de prática e consciência da auto expressão da
auto expressão criativa. Através da linguagem da arte,
atividade lúdica a criança constrói uma relação de
conhecimento individual e coletivo das suas potencialidades
criativas’’

“Trazer ideias, senso crítico, pensar sobre a sustentabilidade,
cidadania, incentivar a expressão corporal.’’

“Disciplina que desenvolve a partir da arte temas
transversais relevantes para a cidadania’’

“Tem como objetivo despertar o pensamento crítico, fazer com
que o educando tenha consciência do seu papel diante da
sociedade. Despertar a criatividade e imaginação.’’

“As aulas de oficina criativa ajuda no desenvolvimento e
criatividade de cada aluno.’’

“Cidadania, formação humana, acolhimento e vivências.’’

“Uma maneira das crianças explorarem os sentimentos,
aflorarem os sentidos sem ser através da música.
Aprenderem cidadania de uma forma lúdica.’’

“É onde os alunos expressam todo o entendimento musical e o
meio que eles vivem.’’

‘’Ajuda no desenvolvimento e criatividade de cada aluno.’’

‘’Sem muitas informações de como seria na prática, mas vendo
uma grande aceitação por partes dos alunos.’’



Prática Musical

“A aula de instrumento ajuda na concentração e disciplina.’’

“Os instrumentos são ferramentas onde os alunos mais
aprendem a tocar músicas.’’

“Para muitas crianças a prática instrumental é uma válvula
de escape, além da aprendizagem, elas esquecem os
problemas tanto de casa como do mundo externo. É através
das aulas conseguimos identificar o que estão sentido.’’

‘’Ensino do instrumento, musicalização, acolhimento,
disciplina, desenvolvimento humano e habilidades.’’

‘‘ Um aprendizado que muitas crianças nem sabiam o que era
um instrumento, uma prática que todos estão aproveitando.’’

‘’Transformar as notas, cordas, arcos em músicas, transformar
sonhos com realidade.’’

‘’Exercitar a postura com o instrumento, ler e tocar as notas
musicais.’’

‘’Desperta o interesse no aluno pela música e amplia seu
vocabulário. Utilizando a música como meio de expressão e
socialização do ambiente.’’

‘’É o ato de aprender, tocar e praticar um instrumento
musical.’’

‘’A aula de instrumento ajuda na concentração e disciplina.’’

‘’Os instrumentos são as ferramentas onde os alunos mais
aprendem a tocar músicas.’’



Cidades são aldeias mortas, desafio nonsense/
Competição em vão que ninguém vence/ Pense
num formigueiro, vai mal/ Quando pessoas viram
coisas, cabeças viram degraus/ No pé que as coisa
vão, jão, doidera/ Daqui a pouco, resta madeira
nem pros caixão/ Era neblina, hoje é poluição/
Asfalto quente queima os pés no chão/ Carros em
profusão, confusão/ Água em escassez bem na
nossa vez/ Assim não resta nem as barata (É
memo'!)/ Injustos fazem leis e o que resta pro 'cês?/
Escolher qual veneno te mata (EMICIDA e Vanessa
da Mata - Passarinhos)
https://www.youtube.com/watch?v=IJcmLHjjAJ4

Eu sou um corpo, um ser, um corpo só/ Tem cor,
tem corte/ E a história do meu lugar, ô/ Eu sou a
minha própria embarcação/ Sou minha própria
sorte... (LUEDJI LUNA - Um Corpo no Mundo)
https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzT
A

As barragens se aproximam/ Das águas de
correntezas/ Com a força da incoerência/
Destruindo a natureza/ A paisagem
transformada/ Pela grande inundação/ O rio
Tapajós que chora/ E clama por compaixão...
(PRISCILA CASTRO - A Voz do Rio)
https://www.youtube.com/watch?v=CVgIs1XyYRE

https://www.youtube.com/watch?v=IJcmLHjjAJ4
https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzTA
https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzTA
https://www.youtube.com/watch?v=CVgIs1XyYRE


https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg&t=175s
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https://www.researchgate.net/profile/Katia_Sa2/post/What_methods_have_you_found_effective_for_helping_students_improve_critical_thinking_skills/attachment/59d6386e79197b8077995a54/AS%3A397641637744640%401471816562081/download/Dermeval+Saviani+-+Pedagogia+hist%C3%B3rico-critica+primeiras+aproxima%C3%A7%C3%B5es+%5B11%C2%AA+ed+revisada%5D+%281%29.pdf
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http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_es
cola.pdf

Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas
Transversais - (MÚSICA) BRASIL, 1998.

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.
pdf

Base Nacional Comum Curricular - BRASIL, 2018.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_E
I_EF_110518_versaofinal_site.pdf

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Brasil, 2017.

http://www4.planalto.gov.br/ods/publicacoes/relatoriov
oluntario_brasil2017port.pdf

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos -
BRASIL, 2018.
https://repositorio.u�a.br/handle/ri/30894

MÚSICAS SUGERIDAS

Mãos Vermelhas - Kaê Guajajara Part. DJ Bieta e Nelson D
https://www.youtube.com/watch?v=P9aAhuJLnt0
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Planeta Água - Guilherme Arantes
https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg

Xote Ecológico - Luiz Gonzaga
https://www.youtube.com/watch?v=1HQ6rAqqt6Q

Josué - Pandeiro do Mestre Coco de Toré
https://www.youtube.com/watch?v=nEUSZkroehI

O Sal da Terra - Beto Guedes
https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4

Não Jogue Lixo no Chão - Rubinho do Vale
https://www.youtube.com/watch?v=etdw-ZjgJho

Eu Não Mereço - Djambê
https://www.youtube.com/watch?v=nG6BLNwfp1Q

Desconstruindo Amélia - Pitty
https://www.youtube.com/watch?v=H-26q55cJoo
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Batucada Reciclada - Orquestra de Sucata
https://www.youtube.com/watch?v=e-yuIihRfHM

5º Sinfonía de Beethoven Orquesta de Reciclados Cateura
https://www.youtube.com/watch?v=L1KPLj6adj8

Baião Destemperado - Barbatuques
https://www.youtube.com/watch?v=BoDHWMcFb6A

Gente Humilde - Chico Buarque
https://www.youtube.com/watch?v=prKcbA0vxu4

Criança não Trabalha - Palavra Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM

Sementes - Emicida & Drik Barbosa
https://www.youtube.com/watch?v=C7l0AB--I3c

Aiyra Ibi Abá - Fabio Brazza part. Mato Seco
https://www.youtube.com/watch?v=jrwoydK4lUY
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A Força Que Vem Da Raiz - Mariene de Castro e Maria
Bethania https://www.youtube.com/watch?v=MxYKr10puzw

A Carne - Elza Soares
https://www.youtube.com/watch?v=yktrUMoc1Xw

DOCUMENTÁRIOS

Se Essa Rua Fosse Minha - Documentário sobre Circo, ,
Malabarismo e Arte
https://www.youtube.com/watch?v=WrD-DgoQrTw

Quando sinto que já sei - Despertar Filme e Vekante
https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg&t=176s

A Vida Não é Útil - Ailton Krenak (Fala Animada)
https://www.youtube.com/watch?v=Cbk0V6dRUSk

A Natureza está Falando - Maria Bethânia é A Mãe Natureza
https://www.youtube.com/watch?v=Uq6brcVVh6Y

https://www.youtube.com/watch?v=MxYKr10puzw
https://www.youtube.com/watch?v=yktrUMoc1Xw
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Orquestra de Cateura - Matéria no Fantástico
https://www.youtube.com/watch?v=_21MpYU8SJw&t=6s

Muito Além do Peso - Maria Farinha Filmes
https://www.youtube.com/watch?v=8UGe5GiHCT4

Guerras do Brasil ep.1
https://www.youtube.com/watch?v=VeMlSgnVDZ4

Guerras do Brasil ep.2
https://www.youtube.com/watch?v=ABO5XI4GZhM

À Sombra de um Delírio Verde - Agência Grita São Paulo
https://www.youtube.com/watch?v=2NB61WU1WfM

EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA DE MÚSICA E CIDADANIA

https://www.youtube.com/watch?v=_21MpYU8SJw&t=6s
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“Antes de amar nossa pátria, precisamos amar nossa
mátria, que é uma mulher indígena.”

https://anmiga.org/

https://anmiga.org/

