
Partiu Papo Reto: empoderamento de jovens isso tem a ver com você! 



Este projeto foi 
desenvolvido pela CEPIA, 

em parceria com a 
Secretaria Municipal de 

Educação (SME) e com o 
Núcleo de Adolescentes 

Multiplicadores (NAM), no 
ano de 2020.

Partiu Papo Reto: 
empoderamento 
de jovens isso tem 
a ver com você! 



O projeto foi desenvolvido nos 
meses de novembro e 
dezembro de 2020, em um 
ano difícil, com o inesperado 
advento da pandemia da 
Covid-19, tendo, por esta 
razão, sido na modalidade 
online, através da plataforma 
zoom.



O que é o NAM?
O NAM é uma atividade educativa, que ocorre no contraturno das 
atividades escolares, presente em 22 escolas da rede municipal de 
ensino, por demanda espontânea, e tem como objetivo a 
formação da autonomia do adolescente e promoção dos seus 
direitos fundamentais. Assim como a CEPIA, entende a escola 
como um lugar  de construção de conhecimentos e valores éticos, 
um locus de diálogo e estímulo de protagonismo juvenil. 



Objetivo do Projeto
Estimular a reflexão e ampliar o conhecimento dos adolescentes e 
jovens sobre as Habilidades para a Vida e puberdade, contribuindo 
para que elas e eles pudessem refletir sobre suas próprias 
habilidades, como aprimorá-las e desenvolvê-las, sendo 
extremamente importante para que possam lidar com situações 
diárias que envolvem o modo de pensar, sentir, agir, suas escolhas, 
preparando-as(os) para se fortalecerem ao enfrentarem situações 
novas ou mesmo adversas, tais como as enfrentadas neste ano de 
2020, assim como que se fortaleçam no exercício de suas 
cidadania. 



Habilidades para a vida

Por meio de uma conversa 
"entre pares" foram abordadas 
as 10 Habilidades para a Vida, 
preconizadas pelo 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e a correlação 
das Habilidades com a 
puberdade. 

● Autoconhecimento
● relacionamento interpessoal
● Empatia
● lidar com os sentimentos
● lidar com o estresse
● comunicação eficaz
● pensamento crítico
● pensamento criativo,
● tomada de decisão
● resolução de problema 



O projeto foi desenvolvido 
através de oficinas lúdicas e 
participativas,  que atuaram, 

também, como forma de 
minimizar os impactos do 
período da pandemia e 
manter o vínculo com 

atividades promovidas pela 
escola. 

Partiu Papo Reto: 
empoderamento de jovens 
isso tem a ver com você! 



Metodologia
A metodologia adotada pelo NAM
se assemelha à metodologia adotada 
pela CEPIA, que parte do universo 
no qual o jovem está inserido, para 
refletir sobre temas que envolvem a realidade dos 
adolescentes, proporcionando uma reflexão sobre seus 
direitos, suas escolhas e projetos de vida, de forma 
horizontal e colaborativa.



Público

As oficinas foram destinadas aos estudantes da rede pública municipal 
de ensino, especialmente, os do 9º ano, assim como aos professores das 
escolas das 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), com 
duas oficinas semanais. 



Bloco 1: com um módulo para 
alunas(os) multiplicadoras(es) 
do NAM, de todas as CREs, com 
2 oficinas.

Bloco 3: uma oficina para 
professores que atuam na 
disciplina eletiva "Escola de 

Diálogos"   + 
uma oficina voltada às(aos) 
professoras(es) 
coordenadoras(es) dos 
NAMs. 

O projeto se dividiu em 3 blocos:

Bloco 2: com 2 módulos, para 
todas(os) alunas(os) que se 
interessassem em participar, 
abrangendo todas as CREs.



Cada módulo, envolveu 
adolescentes e jovens das 
11 CREs, 
tendo a participação, como 
observadores, de 
professores coordenadores, 
ampliando, também, os 
canais de comunicação 
entre esses atores. 

Formato Bloco 1 e 2:

Cada módulo contou com 
duas oficinas, 
de uma hora e meia de 
duração, 
em uma mesma semana.



Escolas representadas: 

● CEFET (Maracanã - 2a CRE)
● EM. Cláudio Ignácio de Oliveira (Irajá 

-5a CRE)
●  EM. Jornalista Orlando Dantas (Ilha do 

Governador - 11a CRE)
● EM Amazonas (Campo Grande - 9a 

CRE)
● EM Soares Pereira (Tijuca - 2a CRE)
● EM Cora Coralina (Campo Grande - 

9a CRE)
● EM Bernardo de Vasconcelos (Penha - 

4a CRE)
● EM Abrahão Jabour (Senador Camará 

- 8a CRE).

Bloco 1 - Estudantes adolescentes do 
NAM (todas as CRES)
dias 06 e 13 de novembro.

Dia 06:  total de participantes  16  
2 meninas, 03 meninos, 3 professoras, 3 
professores, 5 membros da equipe da CEPIA.

Dia 13: total de participantes 22 

07 meninas, 04 meninos, 4 professores, 2 
professoras, 5 membros da equipe da CEPIA.

Séries: 8o e 9o ano do ensino 
fundamental, 1o ano do ensino médio.

Idades: 14, 15 e 18.



Bloco 2 - Estudantes de todas as CREs

Módulo 1 - 16 e 18 de novembro

Dia 16: total de participantes  18 

6 meninas, 4 meninos, 2 professores, 2 
professoras, 4 membros da equipe da 
CEPIA.

Dia 18: total de participantes 14  

4 meninas, 2 meninos, 3 professoras, 1 
professor, 4 membros da equipe da 
CEPIA.

Séries: 8o e 9o ano do ensino 
fundamental.

Idades: 13, 14, 15 e 16.

Escolas representadas: 

● Colégio Estadual Manoel Maurício de 
Albuquerque (Anchieta - 6a CRE)

● EM São Paulo (Braz de Pina - 4a CRE)
●  EM Albert Einstein (Vila da Penha - 4a 

CRE)
● EM Mendes Viana (Colégio - 5a e 6a 

CRE)
● EM Joaquina Brito Borges (Humaitá - 2a 

CRE)
● EM Pedro II (Centro - 1a CRE)
● Colégio Estadual Manoel Maurício de 

Albuquerque (Anchieta - 6a CRE)
● EM Amazonas (Campo Grande - 9a 

CRE)
● EM CUba (Zumbi - 11a CRE)



Escolas representadas: 

● EM Professor Vieira Fazenda (Barra de 
Guaratiba - 10a CRE)

● EM Rodrigo Otávio (Ilha do Governador - 
11a CRE)

●  EM Doutor Sócrates (Pedra de Guaratiba - 
10a CRE)

● EM IPEG (Paciência 9a e 10a CRE)
● EM Adalgisa Nery (Santa Cruz - 10a CRE)
● EM Manoel Porto Filho (Paciência 9a e 10a 

CRE)
● EM CUba (Zumbi - 11a CRE)
● EM Professora Lavínia de Oliveira 

Escragnolle Dória (Galeão - 11a CRE)
● EM Medalhista Olímpico Thiago Braz da 

Silva (Santa Cruz - 10a CRE)

Bloco 2 - Estudantes de todas as CREs

Módulo 2 - 23 e 25 de novembro

Dia 23: total de participantes 15 18 

8 meninas, 1 menina trans, 2 professoras, 4 
membros da equipe da CEPIA.

Dia 25: total de participantes 14 

9 meninas, 1 professora, 4 membros da 
equipe da CEPIA.

Séries: 8o e 9o ano do ensino 
fundamental.

Idades: 14 e 15.



As últimas duas oficinas do projeto 
envolveram exclusivamente 
professores: 

● professores que atuam na disciplina 
eletiva "Escola de Diálogos" e

● professores coordenadores dos 
NAMs.



Bloco 3 - Professores
● Dia 02 de dezembro:  Professores que atuam na disciplina eletiva "Escola de 

Diálogos"  = 17 participantes

10 professoras, 3 professores e 4 membros da equipe da CEPIA 

● Dia 07 de dezembro: Professores coordenadores do NAM, de todas as CREs 

Manhã: 3 professores, 8 professoras e 4 membros da equipe da CEPIA = 15 
participantes

Tarde: 13 professoras, 9 professores e 4 membros da equipe da CEPIA = 26 
participantes



Os professores divulgaram o projeto entre as 
escolas de suas áreas de abrangência, através das 
redes escolares, enviando os links de acesso aos 
encontros.

A parceria com o NAM se deu através de 
sua coordenadora, Denise Palha, que foi a 
responsável pelo contato com as escolas e 
pela divulgação entre os professores 
coordenadores dos núcleos. 



O projeto foi importante, no 
fortalecimento da consciência das 
potencialidades das(os) jovens ao 
correlacionar suas habilidades 
com a possibilidade de 
fortalecimento e de alternativas 
para superar as dificuldades, tais 
como a que estamos vivendo, um 
período de crise, pandemia, 
isolamento social e todas as novas 
e desafiadoras questões com as 
quais estamos nos deparando. 

A CEPIA considera que este 
projeto, no contexto escolar, 
foi de fundamental 
importância no 
fortalecimento do diálogo 
entre a escola e as alunas e 
alunos, em um momento 
onde este vínculo foi 
bruscamente modificado. 



Contribuiu, também, na interação entre alunos e alunos 
de escolas diferentes, fazendo com que interagissem 
com outros grupos e estimulando-os a participarem dos 
processos formais e informais de socialização.

 As oficinas foram planejadas e 
conduzidas pela equipe jovem da 

CEPIA, sempre com a participação 
das coordenadoras de projeto e 

equipe de comunicação.



"Pois é sempre bom ter uma roda de conversa 
descontraída e com assuntos interessantes 
como esse, principalmente durante essa 
quarentena que está sendo difícil pra todos e 
essa oficina foi uma forma de fugir disso tudo 
por um tempo. "

Discutir sobre esses 
assuntos sempre são 
importantes

Me faz super 
bem falar com 
pessoas que sei 
que não vão me 
julgar, um lugar 
super acolhedor 
que eu 
realmente gosto 
de estar!

Porque foram muito legais e úteis!!

Porque nos encontros eu 
consegui me sentir 
segura falando sobre as 
coisas.

Foi muito bom esses dois 
encontros e espero que 
continuem com eles pois 
foi uma conversa incrível e 
dinâmicas também! 

amei muito ter esses 
encontro, acho que 
deveria ter bem mais 
encontros para deixar 
as pessoas muito mais 
informadas sobres os 
temas que podem 
surgir nessa 
quarentena 

Amei muito essas reuniões!

Aprendi coisas úteis!

Com certeza aprendi muito a 
lidar com situações cotidianas



Facilitadores:
Debora Silva
Débora Pinheiro
Kézia Yasmin
Lucas Marçal
Tabita Cristine

Coordenacão:
Andrea Romani
Karla Oldane
Mariana Barsted


