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Boa Vista, outubro 2011. 

              

 Saudando as/os demais companheiras/os, e educadoras/es populares do Brasil, a Recid/RR, 

vem destacar as demandas que compete a Rede desenvolver e realizar no processo político e 

pedagógico da Educação Popular Freireana, norteadas a luz do PPP. 

Referente aos meses: Setembro e Outubro, foram realizadas várias atividades, tanto de 

movimentos sociais, quanto da Gestão Pública, com práticas pedagógicas diferentes das Diretrizes e 

Princípios do Projeto Político Pedagógico da Rede - PPP; portanto, pelo fato de estarmos inserida na 

maioria, partilhamos as experiências da Educação Popular com a sua metodologia, despertando a 

valorização da mística, das dinâmicas, do método de manter cadeiras em circulo para que as/os 

participantes se sentissem e se sintam protagonistas e sujeito do processo, e assim poder 

desempenhar mais a sua participação em rodas de conversas e debates.   

Na linha de formação macro da Rede, educadoras/es sociais liberadas/os e voluntárias/os se 

aprimoram cada vez mais da essência de educar se educando, com esses acúmulos fortalece as 

propostas do Projeto Político Pedagógico nas atividades de Educação Popular desenvolvida tanto na 

base com a realização de oficinas, quanto em outros espaços  de discussões políticas, de acordo com 

a realidade local; com empoderamento e conhecimentos metodológicos fazendo o  enriquecimento 

nas discussões e na construção de propostas de políticas públicas para o  Município e para Estado - 

dentro de Conferencias, PPAs, Seminários, fóruns de debates e o fortalecimento de outros 

movimentos sociais.    

Diante do exposto, destacamos a participação das/os Educadoras/es em várias atividades e 

suas inserções diretas nos resultados finais de cada processo. Pois, desta forma houve inclusão de 

propostas apresentadas pelas/os Educadoras/es da Recid em diversos seguimentos, como: nas 

Conferencias municipais e Estadual da Juventude, da mulher e de Segurança Alimentar e 

Nutricional, nas quais saíram delegadas/os para as Conferencias Nacional.   

A participação da Recid esta massiva em outras propostas de conferencias a serem realizadas 

ainda no ano de 2011, como a Conferencia de Transparência e Controle Social, municipal e estadual, 

que irão acontecer a partir do término das conferencias livres que já está sendo realizadas nas 60 

(sessentas) Escolas do município de Boa Vista, e nas Escolas representadas por Territórios 

municipais. 
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Reconhecemos que algumas atividades propostas no planejamento não foram realizadas neste 

período, como: o estudo de formação pedagógica mensal com coletivo - esse não foi realizado no 

final do mês por ter coincido com a data da realização da Intermunicipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional que fizemos nos dias, 28 a 30 do mês de Outubro; lembrando que as atividades não 

pararam; mesmo com a deficiência do recurso para a iniciação das oficinas de base, já realizamos um 

numero de 15 (quinze) oficinas, e já está previsto conforme recurso garantido a realização do 10º 

Encontro Estadual da Juventude, isso para, trabalhar o fortalecimento e empoderamento da juventude 

sobre políticas publicas e comunicação popular. 

Apesar das burocracias do convenio, que às vezes engessa o processo do trabalho de base, 

estamos avançando com o objetivo de fortalecer e construir o tão sonhado poder popular com os 

seguimentos urbano, rural e indígena. 

 

BOAS FESTAS Natalinas! 

Abraços Fraternos! 

 

Equipe 

RECID/RR.     
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