
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 18 de agosto de 2014. 
 
Caras companheiras e caros companheiros de todo o Brasil, 
 
É com grande satisfação que enviamos os materiais da Semana de Ação Mundial 2014, que acontece de 21 
a 27 de setembro. Realizada desde 2003, a SAM é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação. No 
Brasil, a Semana é realizada e coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Neste ano, 
vamos debater o Direito à Educação Inclusiva – por uma escola e um mundo para todos. 
 
Neste pacote, você está recebendo os seguintes materiais da SAM 2014: 
 
- Cartaz SAM 2014: Colorido e vistoso, como vocês podem notar, o cartaz é feito para gerar curiosidade nas 
pessoas e fazer com que elas queiram saber mais sobre o tema e queiram participar. Por isso, ele precisa 
ser colocado em um lugar estratégico com muita circulação e pessoas, como em escolas, sedes de 
entidades, no comércio local, terminais de transporte, entre outros. Sugerimos que juntamente com esse 
cartaz seja colado um lembrete adesivado com a programação local da Semana e os nomes e telefones das 
pessoas de contato no local. 
 
- Folder SAM 2014: Este material explica o que é deficiência e uma educação verdadeiramente inclusiva; 
apresenta a legislação brasileira sobre o tema; indica a quem se deve recorrer caso esse direito não seja 
cumprido; traz dados gerais sobre o tema; além de reivindicações sobre o tema.  
 
- Caderno de subsídios e sugestões de atividades: Além de aprofundar os conteúdos abordados no folder, 
o Caderno traz dicas de atividades a serem desenvolvidas por creches, escolas, faculdades, universidades, 
associações, pais, profissionais de educação, grupos locais antes, durante e depois da SAM 2014. Não se 
trata de um passo a passo, mas sim um ponto de partida para que você possa discutir o direito à educação 
inclusiva.  
 
Além destes, enviamos outros materiais relacionados à Educação, que podem servir de subsídio para outras 
atividades além da SAM 2014: 
 
- Folder da Campanha Nacional pelo Direito à Educação: Saiba mais sobre o que é a Campanha e o que faz, 
quais são as nossas bandeiras de luta, quem somos e como você pode fazer parte da mais ampla e plural 
rede pela educação pública, gratuita e de qualidade do país. 
 
- Folder Fora da Escola não pode! Veja os números da exclusão escolar no Brasil, o perfil das crianças e 
adolescentes que estão fora das salas de aula e como seu município pode participar dessa iniciativa 
desenvolvida pelo Unicef em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 
 
Queremos divulgar sua atividade! 
Não deixe de mandar para a Campanha informes sobre todas as ações que você pretende realizar na SAM 
2014. Após realizar as atividades, por favor, nos enviem um e-mail (sam@campanhaeducacao.org.br) 
contanto como elas foram realizadas, quantas pessoas participaram e a sua avaliação de todo o processo.  
Seu retorno é muito importante para que continuemos realizando a SAM nos próximos anos. Não deixe de 
mandar fotos e/ou vídeos! 
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Que nossas ações durante a SAM contribuam para o entendimento de que todas as pessoas têm direito a 
escolas inclusivas, públicas, gratuitas e de qualidade! E que o mundo é para todos e todas! 
 
Compartilhe suas ações com a Campanha: 
No Facebook: www.facebook.com/campanhanacionaldireitoeducacao 
Marque no Twitter: @campanhanacionaldireitoeducacao 
Siga a gente: www.twitter.com/camp_educacao 
Lembre-se de sempre inserir a hashtag #SAM2014 
 
Contato 
Celular: (11) 958757-0824 (TIM) 
Fixo: (11) 3159.1243  
E-mail: sam@campanhaeducacao.org.br 
 
Baixe, imprima e compartilhe! 
Todos os materiais desse kit estão disponíveis para download no blog da SAM 2014: 
www.semanaacaomundial2014.wordpress.com 
 
Atenção! Caso não receba algum dos materiais mencionados nesta carta, por favor, baixe-o no blog da SAM 2014. Por 
conta de restrição orçamentária, alguns dos itens podem não ter sido enviados para todos os solicitantes.  

 
 
Um forte abraço da equipe da Campanha, 
 
 

 
 

 
 
 

Iracema Nascimento 
Coordenadora executiva 

 
Douglas Alves e Elisângela Fernandes 

Equipe de conteúdo e mobilização da SAM 2014 
 
 

 

 
Os materiais da SAM podem ser baixados em PDF ou em Word para serem utilizados no software Daisy e também em vídeo 
com recursos de audiodescrição, janela de Libras e subtitulação: www.semanaacaomundial2014.wordpress.com 
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