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Programação	–	Atividades	previstas	para	
a	SAM	2010

Participe	 da	 Semana	 de	 Ação	 Mundial!	Várias	 atividades	 já	
estão	programadas	em	todo	o	Brasil.	Você	e	seu	grupo	também	
podem	propor	a	sua!

• 25 de abril, São Paulo

Lançamento	 da	 SAM,	 com	 um	 jogo	 de	 futebol	 de	 Várzea	
no	 Jardim	 Ângela	 (periferia	 da	 zona	 sul	 de	 São	 Paulo),	 com	
estudantes,	educadores,	comunidade	e	atletas.

• 28 de abril, São Paulo/Rio de Janeiro

Jogo	 aberto	 “Um	 gol	 pela	 educação”	 –	 Grande	 evento	
com	 a	 participação	 de	 autoridades,	 esportistas,	 estudantes	

e	 educadores.	 O	 objetivo	 é	 selar	 um	 compromisso	 para	 que	
educação	 seja	 prioridade	 não	 só	 nos	 discursos,	 mas	 também	
nos	orçamentos	governamentais	e	nas	políticas	públicas.	

• Pelo Brasil afora e adentro

Atividades	 diversas,	 como	 encontros	 e	 debates	 sobre	
projeto	 político-pedagógico,	 financiamento	 adequado,	
intervenções	artísticas	e	esportivas,	reunião	com	professores,	
seminários,	jogos	escolares	de	várias	modalidades	(basquete,	
futsal	 xadrez,	 voleibol,	 futebol)	 antecedidos	 de	 bate-papo	
sobre	 o	 tema	 da	 SAM,	 entre	 muitas	 outras,	 estão	 sendo	
organizadas	 pelos	 Comitês	 Regionais	 da	 Campanha	 e	 seus	
parceiros	 em	 todo	 o	 país.	 No	 site	 da	 Campanha	 (www.
campanhaeducacao.org.br)	 você	 encontrará	 descrição	
detalhada	 das	 atividades	 e	 a	 lista	 dos	 parceiros	 e	 contatos	
nos	Estados.	Confira!	

	O	que	é	a	Semana	de	Ação	Mundial

A Semana de Ação Mundial (SAM) é	uma	iniciativa	
da	 Campanha	 Global	 pela	 Educação	 e	 desde	
2003	acontece	simultaneamente	em	mais	de	100	
países	como	uma	grande	pressão	internacional	da	

sociedade	civil	sobre	líderes	e	governos	para	que	cumpram	
os	tratados	e	as	leis	nacionais	e	internacionais	no	sentido	de	
garantir	educação	pública	de	qualidade	para	todas	e	todos.

Para	 informações	 sobre	 a	 SAM	 em	 todo	 omundo,	
visite	 o	 site	 da	 Campanha	 Global	 pela	 Educação	
(com	 textos	 em	 inglês,	 francês	 e	 espanhol):	
www.campaignforeducation.org.

Para	 informações	sobre	a	SAM	na	América	Latina,	visite	
o	site	da	Clade	(Campanha	Latino-Americana	pelo	Direito	à	
Educação),	com	textos	em	português,	espanhol	e	inglês:	
www.campanaderechoeducacion.org.

No	Brasil,	a	Semana	é	coordenada	pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação,	 que	 produz	
e	 distribui	 materiais	 de	 apoio	 e	 realiza	 inúmeras	
atividades	junto	com	diversos	parceiros.	

Para	 a	 Campanha,	 a	 Semana	 é	 uma	 importante	
oportunidade	 de	 movimentar	 sua	 rede,	 debater	 temas,	
produzir	e	compartilhar	informações	e	conhecimentos,	realizar	
ações	de	mobilização	e	pressão	política.	Enfim,	mostrar	a	força	
coletiva	desta	que	é	a	mais	ampla	coalizão	social	e	política	de	
luta	pelo	direito	à	educação	de	qualidade	no	Brasil.

Enfim,	 nós	 da	 Campanha	 queremos	 manter	 nossa	
roda	girando	e	crescendo!

FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DESTA GRANDE 
MOBILIZAÇÃO MUNDIAL! ENTRE EM NOSSA RODA!

Criada	 em	 1999,	 a	 Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	
Educação	 é	 uma	 articulação	 de	 mais	 de	 200	 movimentos	
e	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 que	 atua	 para	 que	 todo	
cidadão	 e	 toda	 cidadã	 tenham	 garantido	 seu	 direito	 a	 uma	
educação	pública	de	qualidade.		

Comitê Diretivo:	 Ação	 Educativa,	 ActionAid	 do	 Brasil,	
Cedeca-CE	 (Centro	 de	 Defesa	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	
do	Ceará),	Centro	de	Cultura	Luiz	Freire,	CNTE	(Confederação	
Nacional	dos	Trabalhadores	em	Educação),	Fundação	Abrinq	
pelos	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente,	Mieib	(Movimento	

Interfórum	 de	 Educação	 Infantil	 do	 Brasil),	 MST	 (Movimento	
dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra),	Undime	(União	Nacional	
dos	 Dirigentes	 Municipais	 de	 Educação)	 e	 Uncme	 (União	
Nacional	dos	Conselhos	Municipais	de	Educação).

Coordenação Geral

Rua	General	Jardim,	660,	São	Paulo-SP	CEP	01223-010	
Telefax:	(11)	3159-1243	
Site:	www.campanhaeducacao.org.br
Email:	coordenacao@campanhaeducacao.org.br

O que é a campanha?
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1. Entrando em campo

A vida é como futebol certeza
Cada minuto uma caixinha de surpresa
Não é de hoje que a gente entra perdendo
E consegue virar o jogo no segundo tempo
Tem que vestir a camisa até fora de campo
Pra não fica na reserva esquentando banco
(“É	Gol!”,	Inquérito)

Nesse	 ano	 de	 2010,	 mais	 uma	 vez	 a	 nação	 brasileira	 se	
une	 para	 torcer	 para	 que	 nossa	 seleção	 conquiste	 a	 taça	

e	 o	 hexacampeonato	 na	 Copa	 do	 Mundo	 de	 Futebol	 da	
África	do	Sul.

Essa	 é	 a	 19ª	 edição	 da	 Copa	 do	 Mundo	 e	 a	 primeira	 vez	
que	 é	 realizada	 no	 continente	 africano.	 Para	 aproveitar	 essa	
oportunidade	 histórica	 e	 toda	 a	 audiência	 que	 o	 segundo	
maior	evento	esportivo	do	planeta	atrai,	a	Campanha	Global	
pela	 Educação,	 em	 parceria	 com	 a	 Fifa,	 lançou	 a	 iniciativa	
“1Goal – Education for all”	 (1	 Gol:	 Educação	 para	 todos).	 A	
idéia	é	transmitir	mensagens	de	alerta	para	a	urgência	de	que	
sejam	 cumpridas	 até	 2015	 as	 metas	 do	 tratado	 “Educação	
para	Todos”,	assinado	na	Conferência	Mundial	de	Educação	de	
Dacar/Senegal.	 A	 principal	 mensagem	 é	 que	 financiamento	
adequado	é	urgente	para	que	tais	metas	sejam	cumpridas.

Aqui	no	Brasil,	seguindo	a	proposta	da	Campanha	Global,	

Concentração	–	Atividades	para	
aprofundamento	dos	temas	da	Semana

Assim	 como	 os	 jogadores	 de	 futebol	 ficam	 um	 período	
isolados	se	preparando	antes	de	partidas	importantes,	propomos	
também	uma	concentração	para	a	Semana	de	Ação	Mundial.	As	
ações	sugeridas	foram	pensadas	para	serem	desenvolvidas	antes	
da	Semana,	como	aquecimento,	mas	também	podem	acontecer	
durante	a	própria	Semana,	se	não	for	possível	realizá-las	antes.

Nesta	 seção,	 sugerimos	 algumas	 atividades	 coletivas	 de	
leitura,	 reflexão	 e	 discussão	 sobre	 os	 temas	 da	 Semana	 como	
forma	de	partilhar	informação	e	conhecimento	e	preparar	nosso	
discurso	e	nossa	argumentação	para	as	ações.	

O	 ideal	 é	 que	 as	 leituras	 sejam	 feitas	 antes	 da	 reunião.	
Algumas	 pessoas	 podem	 ser	 escolhidas	 para	 apresentar	 cada	
capítulo	 para	 o	 grupo.	 Se	 não	 for	 possível	 ler	 antes,	 pode-se	
reservar	um	tempo	inicial	para	todos	lerem	juntos.	A	leitura	dos	
textos	funciona	como	aquecimento	e	inspiração.	Feita	a	leitura,	o	
grupo	deve	partir	para	a	discussão	a	partir	das	questões	sugeridas	

abaixo	e	de	outras	que	surgirem.	É	 importante	que	alguém	vá	
anotando	na	 lousa	ou	numa	folha	grande	os	principais	pontos	
da	fala	de	cada	um(a).

Quanto	à	montagem	do	grupo,	seria	bom	reunir	uma	turma	
que	 represente	 a	 diversidade	 da	 sua	 escola,	 organização	 e/ou	
comunidade.	Na	escola,	 tente	 juntar	os	diversos	segmentos	da	
comunidade	escolar	(alunas/os,	professoras/es,	diretor/a,	vigias,	
merendeiras,	pessoal	de	limpeza,	mães/pais,	etc.).	

Se	você	é	professor/a,	lembre-se	que	as	atividades	sempre	
podem	 ser	 realizadas	 em	 sala	 de	 aula	 com	 seus	 alunos	
e	 alunas,	 independentemente	 da	 área	 ou	 série	 que	 você	
leciona,	mesmo	em	creches	e	em	pré-escolas,	com	crianças	
pequenas.	 Isso	 vale	 também	 para	 professores	 universitários,	
que	 podem	 desenvolver	 as	 atividades	 com	 suas	 turmas	 do	
curso	de	pedagogia,	por	exemplo.

Se	as	atividades	forem	realizadas	numa	entidade,	tente	reunir	
funcionários	 dos	 vários	 setores	 e	 programas,	 com	 diferentes	
funções	e	níveis	de	escolaridade.

Materializando as discussões

E	que	tal	pensar	em	um	“produto”	para	cada	uma	dessas	atividades?	A	idéia	é	sintetizar	as	discussões	em	algo	concreto,	que	
se	possa	visualizar	e	que	procure	expressar	com	criatividade	toda	a	complexidade	e	a	intensidade	da	reflexão	e	do	debate	
coletivo.	O	“produto”	pode	ser	usado	para	apresentar	os	resultados	das	discussões	para	a	escola,	para	a	comunidade	ou	para	
outros	grupos.	Ele	também	pode	ser	 levado	ou	enviado	ao	 jogo	aberto	ou	outras	atividades	públicas	da	SAM	2010	que	
forem	realizadas	em	seu	local.	Sobre	isso,	leia	o	item	“Jogo	aberto”,	na	seção	“Mão	na	massa”.	Esse	produto	pode	ser:

• um esquete teatral;
• um jogral;
• um painel colorido ou um varal com desenhos, fotos e palavras-chave; 
• uma colcha de retalhos;
• qualquer outra coisa que seja fruto da sua imaginação.
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a	Campanha	Nacional	pelo	Direito	à	Educação	traz	o	clima	de	
copa	do	mundo	para	a	Semana	de	Ação	Mundial.	O	principal	
recado	 aos	 governantes	 é	 que	 é	 preciso	 fazer	 um	 gol	 pela	
educação	com	financiamento	adequado	para	garantir	o	direito	
humano	à	educação	pública	de	qualidade	para	todas	e	todos.	

Mas	 o	 que	 é	 educação	 de	 qualidade	 e	 o	 que	 significa	
exatamente	financiamento	adequado?	

Atividade coletiva – Educação de qualidade é...

Sugerimos	a	leitura	dos	capítulos	3	e	4	do	livreto	“Educação 
pública de qualidade: quanto custa esse direito?”,	 publicado	
pela	 Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	 Educação	 para	
apresentar	 sua	 proposta	 de	 CAQi	 (Custo	 Aluno-Qualidade	
Inicial).	Esses	capítulos	discutem	o	conceito	de	educação	de	
qualidade	e	o	que	é	preciso,	concretamente,	para	se	alcançar	
essa	qualidade.
Questões	para	esquentar	a	discussão	depois	da	leitura:

1.	 Cada	 pessoa	 escreve	 com	 letras	 grandes	 em	 uma	 folha	
o	 que	 lhe	 vem	 à	 cabeça	 quando	 pensa	 na	 frase	 “Para	 mim,	
educação	de	qualidade	é...”.	Cada	folha	deve	ser	colada		
na	lousa	ou	num	lugar	visível	para	todo	o	grupo.

	
2.	 Você	 concorda	 com	 o	 que	 a	 Campanha	 definiu	 como	

sendo	 os	 “pontos	 cardeais”	 da	 qualidade	 educacional?	 Você	
tiraria	alguma	coisa	daquela	lista?	Ou	acrescentaria	algo?

	
3.	 Pensem	 num	 produto	 bacana	 para	 resumir	 a	 discussão.	

Vejam	as	dicas	no	box		“Materializando	as	discussões”.	

2. Discutindo os dados

A massa já comprou o ingresso e desce pro estádio 
pro jogo assistir
Meu time já está escalado
e preparado pra escada subir  
milianos em umas vitórias , queremos agora é ser 
campeão,
Chegô a hora, mudar a história e fazermos  
a revolução.
Diga gol, diga gol, diga gol, vamo virá o jogo,
Diga gol, diga gol, diga gol, o rap é voz do povo...
(“Gol”,	Rappin	Hood)

Segundo	 dados	 da	 Unesco,	 em	 todo	 o	 mundo	 há	 72	
milhões	de	crianças	fora	da	escola	e	que	poderiam	estar	no	
ensino	primário	(correspondente	às	séries	iniciais	do	ensino	
fundamental).	Uma	das	metas	do	programa	Educação	para	
Todos	é	universalizar	o	acesso	ao	ensino	primário	até	2015,	
mas	estima-se	que	ainda	serão	56	milhões	de	crianças	fora	
da	escola.

No	Brasil,	houve	vários	avanços,	mas	a	educação	pública	
ainda	está	 longe	da	qualidade	que	queremos	e	que	nossas	
crianças,	jovens	e	adultos	merecem.	Os	dados	mostram	que	
não	 há	 vagas	 para	 todas	 e	 todos,	 que	 as	 escolas	 não	 são	
bem	 equipadas,	 que	 ainda	 há	 muita	 repetência	 e	 evasão,	
que	as	professoras	e	os	professores	não	recebem	formação	
adequada,	 que	 em	 testes	 de	 aprendizagem	 os	 alunos	
mostram	baixo	desempenho,	enfim...	

Esses	 e	 outros	 dados	 estão	 no	 folder	 da	 SAM	 2010.	 No	
site	 da	 Campanha	 (www.campanhaeducacao.org.br),	 há	
estudos	atuais	que	permitem	o	aprofundamento	da	reflexão	
e	da	discussão	sobre	dados	educacionais	e	sociais	no	Brasil.		

Atividade coletiva – os dados e a realidade

1.	 O	 grupo	 deve	 ler	 cuidadosamente	 o	 folder	 da	 SAM	
2010,	sobretudo	o	item	“No	Brasil”,	que	traz	dados	da	situação	
das	 diversas	 etapas	 da	 educação	 básica	 em	 nosso	 país.	 A	
leitura	pode	ser	feita	em	voz	alta	e	alguém	vai	anotando	na	
lousa	ou	numa	folha	grande	os	dados	que	mais	despertarem	
a	atenção	do	grupo.

2.	Questões	para	esquentar	a	discussão:	por	que	os	mais	
pobres	 têm	 menos	 acesso	 à	 educação?	 Por	 que	 crianças,	
jovens	e	adultos	 freqüentam	a	escola,	mas	não	aprendem?	
Os	dados	apresentados	no	folder,	que	são	médias	nacionais,	
se	 aplicam	 à	 realidade	 da	 nossa	 escola,	 comunidade		
ou	município?	

3.	 Agora	 leiam	 o	 item	“O	 que	 o	 Brasil	 deve	 fazer?”	 no	
mesmo	 folder.	 São	 reivindicações	 de	 caráter	 nacional	
para	 que	 mudanças	 estruturais	 sejam	 feitas	 no	 modelo	 de	
financiamento	e	de	gestão	das	redes	educacionais	públicas.	
Vocês	acham	que	essas	exigências	podem	ser	feitas	também	
no	nível	do	seu	município	ou	estado?	Como?	Como	cada	um	
de	 nós	 poderia	 participar	 para	 que	 essas	 mudanças	 sejam	
implementadas?

4.	Pensem	num	produto	bacana	para	resumir	a	discussão.	

Vejam	as	dicas	no	box	“Materializando	as	discussões”.	
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3. A educação que queremos

Passa a bola, não firula não finta
Não vê que eu to aqui parado debaixo do gol
Êta mania de jogar pra torcida
Bola na rede é a língua do futebol
Não sei se é a bola
Ou a minha própria cabeça
Rolando na lateral
Ou se é o estádio que gira preso
Num nó na garganta
De um grito de gol
(“Bola”,	Fernanda	Porto)

Todas	as	discussões	anteriores	nos	levam	a	pensar:	será	que	
estamos	satisfeitos	com	a	situação	da	nossa	escola?	Será	que	o	
que	estamos	aprendendo	e	o	jeito	que	estamos	aprendendo	na	
escola	nos	ajuda	na	nossa	vida	pessoal,	no	nosso	trabalho?	Será	
que	estamos	 satisfeitos	com	a	 situação	da	educação	no	nosso	
município?	 Nessa	 seção,	 propomos	 duas	 atividades:	 uma	 para	
iniciar	um	processo	de	avaliação	da	escola	que	 temos,	e	outra	
para	desenhar	a	escola	que	queremos.

Atividade coletiva – Avaliando nossa escola

Essa	 atividade	 é	 destinada	 especificamente	 a	 escolas/
creches	e	requer	bastante	tempo	para	ser	desenvolvida.	Pode	
começar	 na	 Semana	 de	 Ação	 Mundial	 e	 se	 prolongar	 por	
alguns	meses.	Para	isso,	será	preciso	fazer	um	planejamento.	

1.	 Leiam	 com	 atenção	 o	 material	 “Indicadores	 da	
qualidade	na	educação”,	enviado	no	pacote	da	SAM	2010	ou	
acessível	 no	 site	 www.acaoeducativa.org.br/indicadores.	
Esse	material	 foi	produzido	pela	ONG	Ação	Educativa,	pelo	
Unicef	e	pelo	Inep/MEC	como	uma	proposta	que	permite	ao	
conjunto	da	comunidade	escolar	desenvolver	um	processo	
coletivo	 e	 participativo	 de	 avaliação	 para	 ver	 como	 está	 a	
qualidade	da	educação	em	escolas	do	ensino	fundamental.	

O	material	pode	ser	usado	também	em	escolas	de	ensino	
médio	 e	 EJA,	 de	 modo	 adaptado.	 Para	 a	 educação	 infantil,	
foi	 desenvolvida	 uma	 publicação	 específica,	 “Indicadores	
da	 qualidade	 na	 educação	 infantil”,	 que	 pode	 ser	 baixada	
do	 site http://www.fundacaoorsa.org.br/shared/pdf/
Indicadores_Qualidade_Educacao_Infantil.pdf.	

2.	Depois	da	leitura,	o	grupo	decide	como	vai	desenvolver	
a	 avaliação,	 ou	 aplicar	 os	 indicadores,	 em	 sua	 escola.	 Para	

isso,	 é	 preciso	 fazer	 um	 planejamento	 ou	 uma	 agenda	 de	
ações,	seguindo	as	orientações	do	próprio	material.	

3.	 Veja	 no	 box	 “Materializando	 as	 discussões”	 dicas	 de	
como	 divulgar	 para	 a	 comunidade	 esse	 processo	 coletivo	
de	 avaliação.	 Assim,	 vocês	 poderão	 contar	 com	 o	 maior	
número	possível	de	participantes.

Atividade coletiva – Desenhando 
a escola que queremos

Essa	 atividade	 pode	 ser	 desenvolvida	 na	 escola	 ou	 por	
qualquer	outro	grupo.	

1.	 Sugerimos	 a	 leitura	 dos	 capítulos	 5	 e	 6	 do	 livreto	
“Educação pública de qualidade: quanto custa esse direito?”.	
Nesses	 capítulos,	 a	 Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	
Educação	definiu	o	que	chama	de	“cesta	de	insumos”	como	
o	conjunto	de	 ingredientes	e	condições	necessárias	para	o	
bom	funcionamento	de	uma	creche	ou	escola.	

2.	Levando	em	conta	a	realidade	das	creches	e	escolas	que	
você	conhece,	o	que	seria	possível	colocar	a	mais	nessa	cesta?	
Avalie	a	situação	de	sua	escola	em	relação	a	cada	tipo	de	insumo:	

	
a)	estrutura	e	funcionamento;		
b)	situação	das	trabalhadoras	e	trabalhadores	em	educação;		
c)	gestão	democrática;		
d)	acesso	e	permanência.	

Para	facilitar	essa	atividade,	o	grupo	pode	se	basear	nas	
tabelas	do	CAQi	que	estão	no	final	do	livreto	e	usá-las	como	
uma	 lista	 de	 verificação:	 o	 que	 tem	 e	 o	 que	 não	 tem	 na	
nossa	escola.	

3.	Pensem	num	produto	bacana	para	resumir	a	discussão.	
Vejam	as	dicas	no	box	“Materializando	as	discussões”.
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Bola	 rolando	 –	 Sugestões	 de	 ações	 para	
serem	desenvolvidas	durante	a	Semana

1. Jogo aberto: “Um gol pela educação!”

No	dia	28	de	abril,	data	em	que	se	comemora	o	Dia	Mundial	
da	Educação,	em	parceria	com	a	ActionAid	Brasil,	a	Atletas	pela	
Cidadania	 e	 a	 Unesco,	 a	 Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	
Educação	realizará	um	jogo	aberto,	em	São	Paulo	ou	no	Rio	de	
Janeiro,	possivelmente	em	um	grande	estádio	de	futebol.	

Desse	 grande	 evento	 participarão	 autoridades,	 esportistas,	
alunos	e	educadores.	O	objetivo	é	selar	um	compromisso	para	
que	a	educação	seja	uma	prioridade	não	só	nos	discursos,	mas	
no	financiamento	e	nas	políticas	públicas.	

Uma	 bola	 com	 adesivos	 “Um	 gol	 pela	 educação!”	 e	 um	
documento	com	as	reivindicações	da	Campanha	Nacional	pelo	
Direito	 à	 Educação	 serão	 entregues	 às	 autoridades	 presentes	
para	que	façam	sua	parte	no	jogo	e	marquem	os	gols	que	nossa	
educação	pública	precisa.	

Na	 ocasião,	 será	 lançada	 a	 iniciativa	 “1Goal: Educação 
para Todos”	 no	 Brasil,	 em	 parceria	 com	 o	 movimento	 Todos	
Pela	Educação.	

Esse	 evento	 pode	 ser	 reproduzido	 em	 nível	 local,	 com	 as	
devidas	 adaptações.	 Veremos	 a	 seguir	 um	 passo-a-passo	 de	
como	organizar	um	Jogo	Aberto	em	seu	município.

2. Armando o jogo 

a)	 Quem são os “jogadores” dessa partida	 –	 Um	 jogo	
não	 acontece	 sem	 jogadores.	 Por	 isso,	 é	 preciso	 fazer	 alianças	
e	convidar	os	participantes	com	antecedência.	Diferentemente	
da	 “Aula	 Pública”	 que	 fizemos	 nos	 anos	 anteriores,	 o	 Jogo	
Aberto	é	muito	mais	simbólico	e	não	precisa	ter	apresentações/
exposições	 formais,	 apenas	 algumas	 falas	 dos	 presentes.	
É	 importante	 garantir	 a	 presença	 e	 o	 pronunciamento	 de	
autoridades	 (prefeito/a,	 secretário/a	 municipal	 de	 educação,	
vereadores/as,	deputados/as),	pois	as	reivindicações	devem	ser	
entregues	a	eles.	É	necessário	também	garantir	presença	e	fala	
de	 representantes	 de	 alunas(os),	 professoras(es)	 e	 outros(as)	
profissionais	da	educação,	assim	como	mães/pais	e	comunidade	
em	geral.	Não	se	esqueçam	de	convidar	atletas,	que	podem	falar	
sobre	 a	 necessidade	 de	 que	 o	 país	 número	 1	 no	 futebol	 seja	
também	bem-sucedido	em	educação.	

Que tal envolver o 
Ministério Público? 

Os(as)	 promotores(as)	 de	 justiça	 podem	 ser	 bons/
boas	 aliados(as)	 na	 luta	 pelo	 direito	 à	 educação	 pública	 de	
qualidade.	O(a)	promotor(a)	é	um(a)	defensor(a)	da	sociedade,	
devendo	colaborar	com	a	população	para	que	todos	e	todas,	
inclusive	o	Estado	e	seus	funcionários	e	governantes,	cumpram	
as	 leis.	Caso	alguma	 lei	municipal	ou	estadual,	e	até	mesmo	
nacional,	 não	 esteja	 sendo	 cumprida,	 o/a	 promotor/a	 pode	
encaminhar	uma	ação	junto	ao	Sistema	Judiciário.	Exigir	que	
as	 leis	sejam	cumpridas	é	um	dever	de	todos	nós,	cidadãs	e	
cidadãos	brasileiros.	Assim,	o(a)	promotor(a)	de	sua	cidade	e	
Estado	pode	ser	convidado(a)	a	participar	do	Jogo	Aberto,	a	
visitar	 as	 escolas	 e	 comunidades	 e/ou	 acompanhar	 alguma	
outra	atividade	da	Semana	de	Ação	Mundial.

b)	Data e local –	O	 ideal	é	que	os	 jogos	abertos	 locais	
sejam	realizados	também	no	dia	28	de	abril.	Assim,	teríamos	
o	mesmo	tipo	de	atividade	acontecendo	simultaneamente	
em	 vários	 locais	 do	 Brasil,	 o	 que	 contribui	 para	 atrair	 a	
atenção	 da	 mídia.	 Mas	 isso	 depende	 da	 agenda	 de	 cada	
local	 e	 a	 data	 não	 deve	 ser	 uma	 restrição.	 De	 preferência,	
o	 Jogo	 Aberto	 deve	 acontecer	 em	 algum	 local	 esportivo,	
como	 uma	 quadra,	 um	 clube,	 um	 ginásio	 ou	 estádio.	 Mas	
também	pode	ser	em	alguma	organização	da	sociedade	ou	
numa	escola.

c) Reivindicações –	 No	 Jogo Aberto	 do	 dia	 28/4,	 a	
Campanha	Nacional	pelo	Direito	à	Educação	entregará	às	
autoridades	 presentes	 uma	 carta	 com	 suas	 reivindicações	
para	 que	 mudanças	 estruturais	 sejam	 feitas	 no	 modelo	 de	
financiamento	 e	 gestão	 das	 redes	 públicas	 educacionais.	
Essas	 reivindicações	 constam	 do	 item	“O	 que	 o	 Brasil	 deve	
fazer?”	 no	 folder	 da	 SAM	 2010.	 O	 grupo	 organizador	 do	
Jogo	 Aberto	 em	 seu	 município	 pode	 discutir	 e	 adaptar	
essas	 reivindicações	 de	 cunho	 nacional	 para	 o	 nível	 local,	
além	 de	 acrescentar	 quaisquer	 outras	 que	 considerar	
pertinentes.	 Por	 exemplo:	 se	 exigimos	 a	 instituição	 da	
Conae	 (Conferência	 Nacional	 de	 Educação),	 a	 Conferência	
Municipal	de	Educação	pode	ser	fortalecida	e	oficializada	no	
município,	como	também	o	Plano	Municipal	de	Educação.	

d)	 Divulgação e convocatória	 –	 Enquanto	 um	 grupo	
prepara	 o	 Jogo	 Aberto,	 outras	 pessoas	 têm	 que	 cuidar	
de	 divulgá-lo	 e	 mobilizar	 o	 maior	 número	 possível	 de	
pessoas	para	que	participem.	Convidem	mães/pais,	 líderes	
comunitários,	 sindicalistas,	 pessoas	 da	 comunidade,	
representantes	de	ONGs	(organizações	não-governamentais)	
e	todos	que	vocês	lembrarem	para	estar	presentes	–	façam	
uma	lista	para	não	deixar	ninguém	de	fora.

Bola rolando – Sugestões de ações
serem desenvolvidas durante a Semana

1. Jogo aberto: “Um gol pela educação!”
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Falem	 com	 o(a)	 diretor(a)	 da	 escola	 para	 que	 libere	
professores(as)	 e	 alunos(as)	 para	 acompanhar	 o	 Jogo	 Aberto,	
que	 deve	 ser	 considerado	 como	 uma	 atividade	 pedagógica.	
Afinal,	muitas	discussões	e	atividades	podem	ser	desenvolvidas	
em	sala	de	aula	pelas	várias	disciplinas/áreas	a	partir	do	que	foi	
ouvido	e	discutido	no	Jogo	Aberto.	

Dicas para professoras 
e professores

Professores(as)	de	várias	áreas	podem	trabalhar	com	seus	
alunos	e	alunas	antes	de	ir	para	o	Jogo	Aberto,	desenvolvendo	
alguma	 das	 atividades	 sugeridas	 neste	 manual.	 Depois	
da	 audiência,	 na	 aula	 de	 matemática,	 por	 exemplo,	 pode-
se	 trabalhar	 porcentagem,	 frações	 e	 média	 a	 partir	 dos	
dados	 divulgados	 nos	 materiais	 da	 Semana	 distribuídos	
pela	Campanha	Nacional	pelo	Direito	à	Educação.	As	áreas	
de	 história	 e	 geografia	 podem	 discutir	 as	 desigualdades	
regionais	 presentes	 nos	 dados,	 ou	 mesmo	 de	 uma	 escola	
para	 outra	 numa	 mesma	 região	 ou	 bairro.	 Os	 professores	
de	educação	física	podem	discutir	com	as	crianças	e	jovens	
as	relações	entre	esporte	e	educação,	além	de	organizarem	
jogos	 pela	 educação	 na	 escola.	 Essas	 são	 apenas	 algumas	
poucas	idéias.	Professor(a),	conte	pra	gente	o	que	você	fez	
em	sua	sala	de	aula	ou	na	quadra	de	sua	escola!

e) De frente pro gol, alinhavando compromissos –	 Em	
suas	falas,	os	representantes	da	sociedade	civil	devem	solicitar	às	
autoridades	que	definam	uma	agenda	de	trabalho	para	propor	
encaminhamentos	 às	 reivindicações	 apresentadas	 durante	 o	
Jogo	Aberto.	Para	reforçar	a	solicitação,	o	grupo	pode	conversar	
com	as	autoridades	logo	depois	do	evento	e	agendar	reuniões	
mais	específicas.

f )	Aproveitem o Jogo Aberto e virem notícia! –	Influenciar	
a	opinião	pública	é	essencial	para	o	sucesso	da	SAM	2010	e	para	
a	continuidade	da	luta	pela	consagração	do	direito	à	educação	
pública	de	qualidade.	Uma	sugestão	é	enviar	um	release	para	os	
veículos	de	imprensa	de	sua	cidade	ou	Estado	(estações	de	rádio,	
canais	de	tevê,	sites,	 jornais	e	 revistas	 locais).	Um	release	é	um	
texto	normalmente	escrito	em	uma	ou	duas	páginas	com	uma	
síntese	do	que	acontecerá	em	um	evento.	Uma	dica:	mencionem	
os	nomes	de	autoridades	e	atletas	que	confirmarem	participação	
no	 evento.	 Importante:	 veículos	 de	 comunicação	 precisam	 de	
dados	e	fatos	para	ilustrar	as	matérias.	Depois	de	enviar	o	release,	
mantenham	contato	com	os	veículos	de	 imprensa	e	procurem	
estimulá-los	 a	 cobrir	 as	 atividades	 que	 vocês	 irão	 organizar	
na	 SAM	 2010.	 Leiam	 as	 notícias	 no	 site	 da	 Campanha	 para	 se	
inspirarem	e	escreverem	seus	próprios	textos.

g)	 Juntem-se ao “1Goal” – O “1Goal: Education for All”	 (1	
Gol:	Educação	para	Todos)	é	uma	iniciativa	da	Campanha	Global	
pela	 Educação	 em	 parceria	 com	 a	 Fifa,	 pelo	 cumprimento	
do	 programa	 Educação	 para	 Todos,	 acordado	 na	 Conferência	
Mundial	de	Educação	de	Dacar/Senegal,	no	ano	2000.	Durante	o	
Jogo	Aberto,	falem	sobre	essa	iniciativa	e	convidem	os	presentes	
a	assinarem	a	petição	disponível	no	site	www.join1goal.org/pt.	
Se	possível,	deixem	essa	página	aberta	em	um	computador	no	
local	do	evento,	para	facilitar	a	adesão	dos	presentes.

	

3. Batendo bola – Outras atividades

Várias	 outras	 atividades	 que	 integrem	 esporte	 e	 educação	
podem	 ser	 desenvolvidas	 durante	 a	 SAM,	 nas	 escolas,	 em	
associações,	clubes,	etc.	O	importante	é	valorizar	as	dimensões	
educativa,	de	pertencimento,	de	solidariedade	e	fraternidade	no	
esporte,	jamais	a	competição.	

Jogos	e	torneios	de	várias	modalidades	esportivas	podem	ser	
realizados,	e	os	pontos	devem	ser	sempre	somados	a	um	placar	
por	 uma	 educação	 pública	 e	 gratuita,	 de	 qualidade,	 inclusiva,	
para	todas	e	todos,	em	atividades	em	que	todos	ganham.	

Antes...

Para	 os	 grupos	 que	 pretendem	 desenvolver	 atividades	
esportivas,	 sugerimos	 que	 antes	 dos	 jogos,	 façam	 uma	 roda	
de	conversa	com	os	participantes.	O	ideal	é	que	todos	tenham	
lido	o	folder	da	SAM	2010	antes	da	atividade,	assim	já	chegam	
aquecidos	para	a	discussão.	A	partir	da	leitura,	sugerimos	alguns	
pontos	para	o	grupo	pensar:

•	Como	está	o	jogo	da	educação	em	nosso	país	e	em	nosso	
município?	 Temos	 feito	 muitos	 gols	 ou	 a	 bola	 está	 batendo	
na	 trave?	 (essa	 pergunta	 pode	 ser	 adaptada	 dependendo	 da	
modalidade	esportiva	a	ser	desenvolvida).	

•	No	jogo	da	educação,	não	pode	haver	perdedores,	apenas	
ganhadores,	ou	seja,	 todos	têm	que	ser	bem-sucedidos.	Como	
diz	 o	 slogan	 da	 Associação	 Atletas	 pela	 Cidadania,	 parceira	 da	
SAM	2010,	“O	jogo	só	termina	quando	todo	mundo	vence”...

Depois...

Que	tal	uma	foto	de	todos	os	participantes,	todos	vencedores,	no	
final	da	atividade?	Sugerimos	que	todos	estiquem	o	dedo	indicador	
e	gritem	“1Gol!”	na	hora	do	clique,	a	exemplo	do	que	muita	gente	
famosa	está	fazendo	na	iniciativa	“1Goal – Education for all!”.	Mandem	
essa	foto	pra	nós	da	Campanha	para	publicarmos	em	nosso	site.	
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Importante: Contem pra Campanha 
o que vocês estão fazendo!

Para	divulgação	no	site	da	Campanha	
e	junto	à	imprensa

E	 não	 deixem	 de	 mandar	 para	 a	 Campanha	 informes	
e	 fotos	 de	 tudo	 o	 que	 vocês	 realizaram.	 Antes	 de	 cada	
ação,	 vocês	 podem	 mandar	 informes	 curtos,	 anunciando	
atividades	 que	 serão	 realizadas.	 Por	 exemplo:	 “Vamos	
promover	um	seminário	sobre	o	projeto	político	pedagógico	
da	 escola	 durante	 a	 SAM	 2010”.	 Pronto,	 só	 isso	 basta	 para	
que	 o	 jornalista	 da	 Campanha,	 Diones	 Soares,	 entre	 em	
contato	 com	 seu	 grupo	 para	 tomar	 mais	 informações	 e	
produzir	 uma	 notícia	 que	 será	 publicada	 em	 nosso	 site,	

enviada	 para	 a	 Campanha	 Global	 pela	 Educação	 (e	 virar	
destaque	 internacional)	 e	 também	 para	 a	 mídia.	 Assim,	
vocês	 podem	 aproveitar	 esses	 textos	 para	 a	 produção	
dos	seus	próprios	releases.	Falem	com	o	Diones:	diones@
campanhaeducacao.org.br,	 tel.:	 (11)	3159-1243,	celular	
(11)	8737-2011.

Para	nossos	relatórios

Pessoal,	é	muito	importante	que	logo	depois	da	Semana	
vocês	 enviem	 para	 a	 Campanha	 informes	 e	 fotos	 de	 tudo	
o	 que	 vocês	 realizaram.	 Esses	 informes	 e	 imagens	 serão	
enviados	aos	nossos	apoiadores	e	à	toda	nossa	rede,	como	
uma	devolutiva	e	uma	prestação	de	contas	do	que	fizemos.	
As	informações	que	precisamos	são	poucas,	basicamente:

Nome/ tipo do Evento: seminário,	palestra,	fórum,	mobilização	na	praça,	jogo	aberto,	torneio	
esportivo,	etc.	

Organização: nome	da(s)	entidade(s)	promotoras	do	evento.

Local:	nome	do	local	onde	o	evento	foi	realizado	(escola,	associação,	Câmara	Municipal,	
gabinete	do	prefeito,	secretaria	municipal/	estadual	da	educação,	entidade	comunitária,	etc.).

Cidade/UF: Município	/	Estado	onde	o	evento	foi	realizado.

Nº. de participantes:	xx	alunos/as,	xx	professores/as,	xx	autoridades...

RELATÓRIO




