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“A educação é um
bem comum, um
direito do ser
humano, de uma
criança e uma
responsabilidade da
coletividade.”
Paola Cagliari

Famílias parceiras:
A mobilização PRESENÇA está no mundo pelo 6° ano! São
muitas as histórias para contar! E nós da Nossa Infância sempre
buscamos participar de forma criativa, contando com a parceria das
famílias.
O Projeto surgiu para mobilizar a sociedade em defesa da
cultura da infância bem vivida, com direitos garantidos para todas as
crianças do mundo, por meio da construção de bonecos de pano
(símbolos da mobilização).
O PRESENÇA através da criação e distribuição de bonecos de
pano nos espaços públicos, tem o objetivo de chamar a atenção da
sociedade pela segurança para a infância e uma cultura própria desta
fase da vida - que valorize a brincadeira, a criatividade, o lúdico, sem
excesso de consumo.
Um ato de solidariedade, em defesa da PAZ, que acredita na
ocupação de espaços públicos com segurança, principalmente pelas
crianças!
Nascido em Salvador–BA, Brasil, o PRESENÇA já ganhou
dimensão em aproximadamente 17 países e 50 cidades brasileiras.
Já iniciamos a produção na Escola com o objetivo educativo de
fazer os bonecos a partir dos desenhos das crianças e agora
contamos com a colaboração de vocês para encherem e costurarem

“É necessário
entender o
espaço como
um espaço de
vida, no qual
a vida acontece e
se desenvolve: é
um conjunto
completo”.
(Enrico Battini)

os bonecos produzidos pelas crianças.
Depois, tragam para a Escola, onde todos os bonecos,
confeccionados em 2017 receberão uma carteira de identidade e
assim serão encaminhados para o Ato Público que acontecerá no dia
12/10, quinta-feira. Os bonecos deverão ser entregues às professoras.
Temos
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novamente, terá uma bela arrecadação de bonecos para o
PRESENÇA!
DATA LIMITE PARA ENTREGA – 06/10/2017 – sexta-feira.
Saiba mais:http://presencanomundo.blogspot.com.br/p/ainiciativa.html
Participe:http://presencanomundo.blogspot.com.br/p/comoparticipar.html

