SEMANA DE AÇÃO MUNDIAL 2011 – 02 a 08 de Maio

Diferenças SIM, Desigualdades NÃO – Por uma educação livre de discriminações
Caras Companheiras e Caros Companheiros de todo o Brasil,

É com grande satisfação que enviamos os materiais da Semana de Ação Mundial 2011, que acontecerá de 02 a
08 de maio. A Semana acontece desde 2003 e é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação, sendo
realizada e coordenada no Brasil pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Com o mote “Diferenças sim! Desigualdades Não!” o tema desse ano foca principalmente questões de gênero,
raça e deficiências, cujo enfrentamento é fundamental para que a educação pública e gratuita, inclusiva e de
qualidade para todas e todos seja uma realidade no Brasil.
Neste pacote vocês recebem os seguintes materiais da Semana:


Manual de orientações – Traz dicas de atividades a serem desenvolvidas por escolas, associações e
grupos locais antes, durante e depois da Semana. Não é uma receita, mas só um ponto de partida para
estimular a criatividade de todos vocês. O arquivo eletrônico do Manual estará disponível no site
www.campanhaeducacao.org.br , caso desejem reproduzi‐lo e/ou enviar a parceiros.



Cartaz Semana 2011 – A função do cartaz é gerar nas pessoas vontade de saber mais sobre a temática da
Semana e estimular o desejo de participação. Para tanto, precisa ser bem distribuído. Os cartazes devem
ser afixados o mais rápido possível em escolas, sedes de entidades, no comércio local, terminais de
transporte e em todos os lugares por onde circula muita gente, para convidar todos/as os/as
interessados/as a participarem da Semana. Sugerimos que junto com esse cartaz seja colocado um
lembrete, com a programação local da Semana e os nomes e telefones das pessoas de contato em seu
local.



Folder Semana 2011 – No folder você vai encontrar dados sobre preconceito e discriminação na
educação brasileira. E também as nossas reivindicações para que a educação no Brasil seja livre de
discriminações.

Embora o período oficial da Semana seja de 02 a 08 de maio, as atividades locais podem acontecer fora desse
período, à medida da disponibilidade de vocês. Por isso, não se prendam a datas.
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E se ainda restam dúvidas?
Para saber como participar da Semana, receber materiais ou se tornar um ponto de referência no seu Estado,
fale conosco. Dê sua sugestão, tire suas dúvidas, discuta suas idéias com a gente. Entre em contato com a
Campanha email: sam@campanhaeducacao.org.br ou pelo tel. (11) 3159‐1243 com Ludmila Carvalho.

Muito importante: façam e apareçam! Contem pra gente o que pretendem fazer na SAM, antes mesmo das
ações acontecerem, para divulgarmos em nosso site e junto à imprensa. A idéia é realizar um grande relatório
com fotos e experiências que poderão ser trocadas no futuro. Tudo isso deve ser enviado para os e‐mails
sam@campanhaeducacao.org.br

Temos certeza de que juntos faremos uma Semana de Ação Mundial inesquecível!
Um forte abraço da equipe da Campanha,

Iracema Nascimento – Coordenadora Executiva
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
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