“Desenhos que dão vida aos mensageiros
da paz, que nos unem pelo fio de esperança”.
Carta Aberta à Comunidade,

A RedSOLARE Brasil, uma associação em defesa da cultura da infância e de difusão da
prática educativa de Reggio Emilia – Itália, pelo quarto ano consecutivo lidera em todo país e
em diferentes partes do mundo, o Projeto PRESENÇA, um movimento organizado por
crianças, educadores, famílias, escolas e outras instituições, com participação voluntária, por
uma infância potente e bem vivida e pela ocupação dos espaços públicos na cidade, com
segurança.
A Rede defende que as crianças têm ideias e olhares surpreendentes sobre si mesmas, sobre
o outro e sobre os lugares que habitam e vivem: a escola, a praça, a rua, a cidade, seus
valores, princípios e organização. Queremos garantir momentos para escutar e valorizar suas
vozes, vez e ideias, realizando ações que marquem PRESENÇA e revelem o olhar infantil,
chamando a atenção de todos, convidando-os à uma reflexão que gere ações transformadoras,
cultivando perspectivas de novos tempos e esperança.
Neste ano de 2015 o tema permanecerá “Desenhos que dão vida” que tem como objetivo
pedagógico fazer os bonecos a partir dos desenhos das crianças. Queremos realizar oficinas
por toda a cidade para construir bonecos de pano, mensageiros da paz, a partir dos desenhos
e também com criações livres. Desejamos construir espaços de reflexão e diálogos entre
crianças e adultos que apóiem na construção colaborativa de uma cultura de paz e uma nova
democracia, implicando cada um e envolvendo o maior número de cidadãos.
O objetivo maior é mobilizar escolas em parceria que vão revelar o olhar das crianças e cultivar
a esperança de ter espaços públicos seguros para produzir uma reflexão compartilhada, que
faça circular e aumentar a autorreflexão e o significado de participação.
No dia 12 de outubro teremos em várias cidades brasileiras um encontro marcado – o Ato
Público, para celebrar com alegria, uma nova visão de Dia das Crianças. Sua participação é
fundamental! Vamos contribuir para as crianças viverem em uma FELIZcidade!
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