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Coordenação Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo  
 

PROJETO BÁSICO – 
 

Direitos Humanos em Cena: Disseminando informação através da arte 

cinematográfica para o Enfrentamento as Violações de Direito Humanos. 
  

 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar, a partir de discussões temáticas, os adolescentes para o reconhecimento e o fortalecimento 

de ações preventivas a situações de tráfico de pessoas. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos das Escolas Públicas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio do 9° ano, sendo duas turmas 

do período matutino e duas do vespertino, envolvendo a coordenação pedagógica, os professores das 

disciplinas de Língua Portuguesa, Artes e os coordenadores dos projetos desenvolvidos nas escolas.  

 

METODOLOGIA 

 

1ª FASE: Articulação e planejamento das ações em conjunto com os colaboradores. 

 

2ª FASE: Mobilização dos discentes no espaço escolar, com divulgação através do facebook, jornal, 

blog da escola. Também serão produzidos programas pela rádio escola para divulgação do projeto.  

Apresentação sessão cinematográfica, onde ao final acontecerá o debate sobre a temática apresentada 

com a participação de um convidado que integre a rede de enfrentamento a violação de direitos 

humanos. 

 

3ª FASE: Premiação as redações e desenhos relacionados às temáticas apresentadas. 

 

4ª FASE: Avaliação e elaboração de relatório final. 

 

OFICINAS 

 

28 OFICINAS: Apresentação de 4 sessões cinematográficas por  mês, duas por escola, no período de 

março a outubro de 2016.     

 

 Exposição oral dialogada; 

 Exposição de vídeos; 

 Elaboração de redação e desenhos pelos alunos sobre o tema debatido; 

• Avaliação da oficina. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS OFICINAS 

 

OFICINA 1 – DIREITOS HUMANOS. 

OFICINA 2 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

OFICINA 3 - ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL.  
OFICINA 4 – DIVERSIDADE DE GÊNERO. 

OFICINA 5 – TRABALHO INFANTIL. 

OFICINA 6 – TRABALHO ESCRAVO. 

OFICINA 7 – TRÁFICO DE PESSOAS. 

 

ESCOLAS SELECIONADAS 

 

Escola E.F.M. Benjamin Constant – Endereço: Tv. Benjamin Constant, nº 497 – Reduto. 

Escola E.F.M. Dona Helena Guilhon - Endereço: Conjunto Satélite WE 05, S/N – Coqueiro. 

Escola E.F.M. Prof. Zulima Vergulino Dias – Endereço: Tv. We Treze -B (Cidade Nova II), S/Nº - 

Coqueiro. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Meta Produtos 

Meses de Execução - 2016 

MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT 

Contribuir para 

redução do número 

de casos de tráficos 

de pessoas entre o 

publico 

adolescente dos 

bairros periféricos 

do município de 

Belém. 

Articulação de parcerias 

com as instituições; 
X      

 

Planejamento das ações 

em conjunto com os 

colaboradores 

X      

 

Realizar 28 oficinas em 

duas escolas da rede 

publica estadual 

abrangendo 200 alunos; 

 X X X X X 

 
 

      X 

Premiação as redações e 

desenhos relacionados às 

temáticas apresentadas; 

      

 
X 

Avaliação e elaboração 

de relatório final 
      

X 

 

 

 

● Disseminar informações sobre o tráfico de pessoas fomentando o entendimento e o 

reconhecimento deste tipo de crime e consequentemente seu enfrentamento; 

● Contribuir para redução do número de casos de tráficos de pessoas entre o publico 

adolescente dos bairros periféricos do município de Belém; 

● Estimular entre os alunos lideranças estudantis para tornarem-se multiplicadores das 

informações sobre as temáticas. 

RESULTADOS ESPERADOS 


