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Cine-debate sobre meio ambiente chega ao CASA Santo André I
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Atividade em parceria com Semasa e Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, tem sessões para os jovens na próxima semana

 

O cine-debate sobre meio ambiente, atividade de férias escolares promovida em parceria com o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André (Semasa) e a Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, ambos órgãos vinculados à prefeitura, chega ao CASA Santo André I na próxima
semana.

Entre os dias 24 e 28 de julho – exceto no dia 26 –, cerca de 50 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no CASA Santo André I
e familiares, divididos em quatro turmas, assistem a filmes com temáticas sobre meio ambiente e sustentabilidade, seguido de debate com educadores
do Semasa.

O caminhão todo equipado da educação ambiental do Semasa, onde ocorrerão as sessões de cinema, ficará estacionado em frente ao centro
socioeducativo. A Escola de Cinema fornecerá os filmes que serão debatidos. As sessões são gratuitas e acontecem pela manhã, a partir das 10h.

O objetivo é, ao mesmo tempo em que os jovens realizam uma atividade diferenciadas nas férias, estimulá-los a pensar na sustentabilidade do planeta e
como ações individuais podem influenciar.

A atividade de férias já passou pelo CASA Santo André II, entre os dias 18 e 21 de julho, com cinco sessões na semana. Do CASA Santo André I, serão
quatro turmas participantes, com 12 jovens cada.

Os adolescentes serão divididos em quatro turmas, com 12 jovens cada, sendo uma para cada dia de sessão. Depois de assistir ao filme, haverá debates
entre educadores do Semasa e os adolescentes.

“Ao mesmo tempo em que fomenta o debate sobre meio ambiente, despertando a consciência dos adolescentes e familiares, é uma atividade que
promove a integração”, afirma a coordenadora pedagógica do CASA Santo André I, Alaide Dias da Costa.

A educação escolar nos centros socioeducativos da Fundação CASA onde há privação de liberdade segue o conteúdo programático e o calendário da
rede pública estadual.

Autoestima

Ainda na programação de férias escolares, a jornalista e escritora Cláudia Canto, em palestra, conversou com os
adolescentes do CASA Santo André I na última quinta-feira (20 de julho) sobre sua história de vida, em que a
autoestima e a educação foram fundamentais para superar as adversidades.

Ex-empregada doméstica e moradora do bairro de Cidade Tiradentes, na periferia da zona Leste de São Paulo,
Claudia escreveu quatro livros, nos quais discute as injustiças sociais e como a educação pode ser uma fonte de
riqueza, não só financeira. Foi a segunda vez que a escritora esteve no centro socioeducativo.

“Ela trouxe temas importantes, como a valorização pessoal e a necessidade da autoestima, o que deixou os jovens muito interessados e participativos”,
avaliou a coordenadora pedagógica. No período da tarde, familiares dos adolescentes também conversaram com a escritora.
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