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“Tudo está interligado como se fôssemos um
tudo está interligado nesta casa comum.”
Cireneu Kuhn,svd
Caros Amigos e Amigas, da saudações na Fraternura Brincante do CAC!
O Centro Alternativo de Cultura – CAC é uma instituição da Companhia de
Jesus da Amazônia (Jesuítas), que tem por objetivo contribuir na formação integral de
crianças e adolescentes vulnerabilizadas, visando a realização de suas potências
Humanas, Afetivas, Espiritual, Ética, Estética, Cognitiva, Comunicativa, Corporal e
Sociopolítica. O CAC, em parceria com a Conferência dos Bispos Católicos dos
Estados Unidos (USCCB), tem a alegria de comunicar que está com inscrições abertas
para a Escola Popular de Educação Socioambiental (EPESa).
Escola Popular de Educação Socioambiental (EPESa)
A EPESa responde a uma urgente demanda de educação socioambiental para a
preservação da VIDA em nossa “aldeia-mundo”, a Amazônia, que muito embora seja
território milenar da nossa rica sociobiodiversidade, encontra-se ameaçada por diversas
instâncias e projetos que degradam e fragilizam sua integridade, com repercussão
notória sobre a vida e a sobrevivência de todos nós - destacando-se os povos indígenas,
as comunidades tradicionais, as populações rurais e urbanas periféricas. Novas e
multireferenciadas metodologias de intervenção socioambiental nesta realidade são
necessárias para uma efetiva e urgente contribuição na formação e no empoderamento
de suas populações, de forma a desencadear eco consciência, corresponsabilidade,
integração, e cuidado com a sociobiodiversidade, em vista da justiça socioambiental, da
garantia dos direitos humanos, da cultura de paz, da ecologia integral e do BemViver.

Metodologia da EPESa:
A EPESa será um processo coletivo de educação transdisciplinar, focado na
capacitação de lideranças comunitárias, que desejem comprometer-se com a construção
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de uma sociedade sustentável, no exercício dos direitos humanos e na justiça
socioambiental na Amazônia – Região Metropolitana de Belém/Pará.
Adotando metodologias interativas, abordagens, conceitos e temáticas que se
fundamentam na ecologia integral, a escola se desenvolverá considerando diversos
formatos de ensino-aprendizagens como: oficinas com saberes técnicos e tradicionais;
sessão de vídeo seguida de rodas de conversa e reflexão crítica; leitura de mundo e
análise de conjuntura; vivências espiritual-artística-cultural de diferentes linguagens e
tradições; círculos de cultura e rodas comunitárias de partilha e experiências de vida; e
vivências celebrativas da vida e da alegria. Estes formatos serão focalizados por uma
rede transdisciplinar de profissionais, arte-educares e educadores populares.
Da inscrição:
A inscrição ocorrerá de 19 a 30 de Novembro de 2018, compreendendo as
seguintes etapas: a) Até o dia 30 de Novembro, entrega de carta de intenção contendo
breve apresentação de si, sua atuação comunitária e as motivações que levaram a
pretender a escola; b) De 01 a 03 de Dezembro, divulgação da data, horários e local
das entrevistas; c) Dias 17 a 21 de Dezembro, Entrevistas; d) 27 de Dezembro,
divulgação do resultado final, 07 a 10 de Janeiro de 2019, Efetivação das Inscrições
Assinatura do termo de compromisso. (Trazer a xerox dos seguintes documentos: RG,
CPF e Comprovante de residência)
Da carga horária e estrutura curricular da escola:
A escola totalizará 110hs de atividades estruturada em três etapas
complementares: 08 módulos, duas vezes por mês, aos sábados das 8h às 18h; 03
vivências de inserção comunitária: A serem realizadas nas sextas feiras das 18:00 as
21:00h; e 02 Seminários sendo um de abertura e um de Culminância da Escola.
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Do Cronograma:
As atividades ocorrerão no período de Setembro de 2018 a Maio de 2019,
conforme cronograma abaixo:

MÊS/ANO

DIA

SET/2018

23

OUT a
DEZ/2018
JAN/2019

FEV/2019

ABR/2019

Seminário de LAMÇAMENTO da: II VivaCidade CAC: A
Amazônia de Todos os Povos

01/10 A
Divulgação, inscrição e seleção dos cursistas
07/12
19

Modulo 1 - Todos Somos Um: Relações Pessoais e Projeto de Vida;

02

Modulo 2 - Todos Somos Um: Relação com o Sagrado e
Diversidade Religiosa;:

15*

1 - Vivência Estético-cultural: Cidadania Planetária: Ninguém solta
mão de ninguém

16

Modulo 3 - Amazônia de todos os Povos e Diversidade Cultural

08*
MAR/2019

ATIVIDADE

09

2- Cine-comunitário: Exibição de Etnodocumentário sobre Justiça
Socioambiental na Amazônia
Modulo 4 - Relação Sociedade e Natureza na Amazônia de todos os
Povos

23

Modulo 5 - Educação em Direitos Humanos

13

Modulo 6 - Ecologia Integral e o Bem Viver

26*
27
11

3 - Vivência Direito a FelizCidade e a Cultura Alternativa: Na
CorpOralidade PoÉtica e Brincante dos Povos da Amazônia
Modulo 7 - Economia Solidária e Empoderamento da Mulher
Amazônida
Modulo 8 - Mídias Sociais e Comunicação Alternativa;

MAI/2019

Seminário Obra Prima – Projeto de Intervenção Comunitário e
Culminância
*Datas sujeitas a alteração;
25

Ao final do curso, será entregue aos concluintes que alcançarem no mínimo 75%
de frequência nas atividades propostas, o certificado.
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Do local de realização da Escola:
O seminário de Abertura e os módulos acontecerão no auditório do edifício
Pastoral Santo Inácio de Loyola – 1º andar, na Capela de Lourdes Av. Governador José
Malcher 1169- Nazaré Belém-PA.
Os locais das vivencias e do seminário de encerramento serão informados no
decorrer da EPESa.

Informações:
Eventuais informações não apresentadas nesta carta podem ser sanadas entrando
em contato com: Centro Alternativo de Cultura – CAC Pe. Freddy, Telefones: (91)
3223-5728 (91) 98203-0443 (Whatsapp). E-mail: cac.paam@jesuitasbrasil.org.br

_______________________

Aurilene Ferreira da Silva
Coodenadora Geral do CAC

