“Todo aprendizado integra o pensar e o fazer. Todo aprendizado diz respeito ao modo
como interagimos no mundo e as capacidades que desenvolvemos a partir de nossas
interações. O que difere é a profundidade da percepção e, como consequência, a fonte a
partir da qual atuamos. Se a percepção nunca for além dos acontecimentos corriqueiros e
das circunstâncias atuais, as ações são meras reações. Se, por outro lado, penetrarmos em
uma profundidade que nos permita ver os todos maiores que geram ‘o que é’ e nossa
própria ligação com essa totalidade, a fonte e a eficácia de nossos atos podem se alterar
dramaticamente”.
(Presença – Propósito Humano e o Campo do Futuro p.23. 2004)

Olá, famílias e amigos que fazem presença na e pela Infância,

Marcar PRESENÇA é um ato singular! É um verdadeiro ato de acolhimento. É se
doar, trocar, aprender.
Sou Alba Bezerra, uma
a pessoa alegre, bem-humorada, criativa, otimista, que se
encanta com a infância e com a vida! Vejo o amanhã sempre como uma nova
possibilidade, como uma esperança de tornar possíveis os nossos sonhos! Por isso
me identifico com o significado do meu nome: alvorada, aurora, amanhecer. Acredito
num novo dia, acredito que somos capazes de
d nos transformarmos
mos e transformar a
realidade posta!! Acredito no potencial das pessoas e na força do coletivo. Sou
educadora, pedagoga, aprendente,
aprendente membro fundadora da RedSOLARE Brasil1,
coordenadora
a do Projeto PRESENÇA no Brasil e tantos outros papéis sociais.
so
Queremos
ueremos uma infância visível, que habite com segurança os espaços das nossas
cidades e comunique ao mundo o quanto as nossas crianças são fantásticas,
capazes de nos surpreender com os seus pensamentos e ideias.
Com esta premissa nasce o PRESENÇA na cidade de Salvador-BA,
Salvador
uma
mobilização voluntária, de pessoas e instituições, no Brasil e no mundo, que dão
vida aos desenhos das crianças confeccionando bonecos e bonecas que trazem em
si o valor simbólico da vida. Uma vida que é concebida nas mãos das
da crianças e
nascem a partir da materialização da expressão de um olhar genuíno da infância,
um olhar que deseja e quer espaços de vitalidade, potentes, habitáveis.
Como pessoa e coordenadora do PRESENÇA a nível nacional,
nacional, quero acolher todos
aqueles que desejam
sejam marcar PRESENÇA neste 2016. Ao longo destes 5 anos
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Uma rede de articulação e difusão das ideias da prática educativa de Reggio Emilia, em defesa de uma cultura
mundial da infância numa perspectiva integral, integrada e de intercâmbios reais entre estados brasileiros e
países da América Latina.
É uma associação, constituída sem fins lucrativos, sem cunho político ou partidário, que reconhece a
responsabilidade social
ial como um dever de todos.

estamos construindo lindas histórias e é uma alegria e motivação constante saber
que temos parceiros, amigos e famílias juntos desde o início
cio da mobilização!
mobilização
Este ano o tema da mobilização será “CORAÇÃO VALENTE PELA PAZ” e os
bonecos de pano – os mensageiros da PAZ deverão trazer um pequeno
peque cartão com
2
3
a sua identidade e um coração vermelho do lado esquerdo do peito. Iremos trocar
mensageiros da PAZ entre as cidades, estados e países, através das embaixadas.
embaix
Queremos levar mensageiros da PAZ,
PAZ para o mundo como expressão dos nossos
pensamentos e ações para que ecoem e reverberem, tocando as nossas mentes e
corações com a forte crença de que somos nós os co-responsáveis
co responsáveis pela sociedade
que queremos.
Outra iniciativa
niciativa e compromisso para este 2016 será a troca de mensageiros da PAZ
entre as crianças do Brasil e do Equador como simbologia e expressão da nossa
solidariedade, afeto e alento diante do contexto vivido por causa do terremoto em
abril.
Acompanhar o carinho de todos que tecem o fio de esperança que nos une em
defesa de um tempo para a infância bem vivida, segura e de paz, é uma ação em
prol do reconhecimento da importância da busca de espaços e ambientes que sejam
espelho, reflexo do
o que desejamos, pensamos e fazemos.
Vamos abraçar o Projeto PRESENÇA!
PRESENÇA Vamos ocupar escolas, instituições, praças...
Espaços públicos e privados com oficinas para construção de Mensageiros da PAZ
e organizar em várias cidades
cidade do país um grande ato público no dia 12 de outubro,
outu
data em que celebramos o “dia das crianças” no Brasil.
Contamos com vocês!
Preencha o formulário de participação. Conheça o Plano de Ação para 2016!
Acesse nosso blog: http://presencanomundo.blogspot.com.br/
Será uma alegria ver o PRESENÇA na sua cidade!

Alba Bezerra
Coordenadora do Presença no Brasil
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Nome da criança que fez, a idade e o país.
O coração vermelho poderá ser com os mais diferentes materiais: botão, fe
eltro, tinta ou caneta de
tecido, bordado.
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