
1. GRADE DIÁRIA DA PROGRAMAÇÃO DO CURSO DE VERÃO 

08.07.2019 – Celebração e abertura temática - É um momento orante de mística 

que introduz o sentido e significado do tema. Situa as pessoas na reflexão de 

que “Estamos a trilhar caminhos de volta” numa perspectiva política, 

profética e militante de nossa caminhada. Contribui, também, para introduzir os 

cursistas no clima do curso e sobretudo os/as ajudará a entender o desafio 

proposto e a metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento das atividades 

durante a semana. A manhã se concluirá com as informações necessárias para a 

organização do curso e o seu melhor andamento. 

09.07.2019 – No segundo dia a professora Alba Carvalho e o Deputado Estadual 

Renato Roseno, contribuirão com uma profunda reflexão através do Painel 

“Abrindo as cortinas da História: Brasil do presente nos circuitos da 

economia, da política e da cultura – Onde pulsam as energias da 

resistência”. É um espaço de diálogo e debate no desejo de contribuir com os/as 

cursistas na compreensão do contexto atual.  

10.07.2019 - Nesse dia nos debruçaremos sobre “Nosso Projeto em 

construção: A justiça habitará um novo céu e uma nova terra – um outro 

mundo é possível? Que será facilitado por Ildo Bonh e Pra. Elizabeth Oliveira, 

ajudando os/as participantes a compreenderem a crise de desalento, de 

desesperança, que tem gerado desânimo e imobilidade das pessoas de 

continuarem lutando, resistindo para mudar as causas dessa crise e a superação 

dela. Ajudar o grupo a continuar acreditando que outro mundo é possível, mas 

para isso precisa da nossa participação individual e coletiva. A importância do 

compromisso de nossa parte na busca da transformação da realidade, e a clareza 

da necessidade de engajamento no processo de transformação dessa realidade. 

11.07.2019 – Emancipação das pessoas e das comunidades como horizonte 

de nossas lutas: Afinal, do que estamos falando? Como semear processos 

emancipatórios no chão histórico brasileiro? Para a reflexão do tema nos 

ajudarão o Professor Manfredo de Oliveira e Francisca Sena. 

12.07.2019 – Nesse dia um conjunto de experiências de trabalho de base será 

compartilhado por quatro representantes de organizações e movimentos que nos 

ajudarão a refletir sobre “Trabalho de Base e educação Popular: Desafios em 

tempos virtuais”.  

13.07.2019 – Essa data teremos o encerramento com a apresentação do trabalho 

final das oficinas, a construção da carta final e projeção do tema em 2020, 

seguido de um momento orante e ecumênico de agradecimento. 


