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Objetivos
Geral:
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.
Específicos:
i. Visitar no mínimo 4 (quatro) instituições públicas e/ou privadas de ensino médio 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 novo 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 semanais
para a manutenção do projeto e o aprofundamento nos temas tratados, através da
discussão de textos.
viii. Oxigenar e auxiliar a organização dos grupos civis para o
exercício efetivo da cidadania, desde o núcleo escolar até a sociedade como um todo.

Resumo
O projeto se destina à fomentação da consciência cidadã nos jovens pernambucanos, o
que será feito através da realização de encontros em Escolas de Ensino Médio públicas e
privadas da Região Metropolitana de Recife, onde os extensionistas irão trabalhar temas
voltados para a participação cidadã junto aos discentes das escolas que concordarem
com nossas visitas. Em suma, os temas tratados nas escolas serão as bases de Direito
Constitucional brasileiro, democracia, direitos fundamentais, corrupção, formas
institucionais e não institucionais de participação política, bases do direito tributário e
bases do sistema eleitoral brasileiro. 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 brasileiro. Como escopo, o
projeto busca impulsionar, nos ambientes onde exercerá suas atividades, a construção
de uma educação voltada para o desenvolvimento autônomo do aluno, com o fito de
fomentar, através da ilustração dos conhecimentos adquiridos por nós na graduação, o
senso de responsabilidade social, a partir de uma perspectiva crítica e progressista, que
supere o paradigma da educação convencional e bancária. Nesse sentido, o projeto
propõe que os alunos per si, através do pensar-certo (FREIRE, 1996, p.35), tornem-se
capazes de exercer plenamente sua cidadania, inseridos e atuando ativamente na
sociedade; e, por conseguinte, promovam, em todos os âmbitos, a concretização dos
princípios dos Direitos Humanos.

