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VIRAÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

Introdução
Viração é uma organização de comunicação, educação e mobilização social entre
adolescentes, jovens e educadores. Criada em março de 2003, a Viração impactou na
vida de mais de 5 milhões de pessoas no Brasil porf meio dos 31 projetos especiais
desenvolvidos ao longo de quase dez anos. Recebe apoio institucional do UNICEF,
UNESCO, ANDI, USP, Ashoka Empreendedores Sociais, Fundação Friedrich Ebert,
Província de Trento, Ministério da Cultura e do Centro de Competencia en
Comunicación para a America Latina.
Tem como missão fomentar e divulgar processos e práticas de educomunicação e
mobilização entre jovens, adolescentes e educadores para a efetivação do direito
humano à comunicação e para a transformação socio-ambiental.
Viração possui metodologia própria de trabalho e experiência comprovada em
processos, projetos e produtos de educomunicação e de mobilização social juvenil;
habilidade para trabalho em escolas e com grupos de diferentes naturezas; experiência
em planejamento, gestão e habilidade de trabalho em grupo, em parcerias e redes, na
implantação e implementação de projetos sociais na área da infância e juventude;
experiência no desenvolvimento de materiais de comunicação e cobertura jornalística a
partir do olhar de crianças, adolescentes e jovens; e histórico de compromisso com os
Direitos da criança, do adolescente e do jovem.
A base desta visão é o entendimento de que o adolescente é um sujeito de direitos
que precisa ser considerado em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
com potencialidades e vulnerabilidades específicas, mas que representa uma grande
oportunidade de desenvolvimento para sua família, comunidade, escola, governo e para
si próprios. Além de trabalhar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, Viração
também atua na implementação de uma comunicação integral e integradora, não
entendida apenas sob o ponto de vista tecnológico e instrumental.
Em 2011, a Viração desenvolveu sete projetos com adolescentes e jovens, realizou
cerca de 50 coberturas jovens de eventos, teve ação estratégica espaços de formulação
de políticas públicas, como a Conferência da Juventude em instâncias municipais,
estaduais e federal. Atuou com jovens de todo o país, de 22 estados, integrantes dos
Conselhos Virajovens e também mobilizadores da Rede Nacional de Adolescentes e
Jovens Comunicador@s.
Em seu processo de gestão, a Viração também tem procurado desenvolver
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ferramentas educomunicativas, democráticas e colaborativas. Em 2011, realizou o
planejamento estratégico em fevereiro, uma revisão em agosto e seu processo de
avaliação dos projetos e ações em dezembro. Esses processos são realizados em
vários níveis, com o público dos projetos, parceiros e com a própria equipe da Viração.
A Viração contou, no ano passado, com um quadro de 16 educomunicadores,
atuantes em diferentes áreas: 4 colaboradores nas áreas administrativa e financeira, 5
colaboradores na área de conteúdo, 5 na área pedagógica e dois mobilizadores.

Revista Viração
Em 2011, a Revista Viração chegou a todos os Pontos de Cultura, bibliotecas públicas e
comunitárias do Brasil por meio de um edital do Ministério da Cultura para a aquisição de
periódicos. Mensalmente, a tiragem foi de 8.500 exemplares. As edições trataram de
diversos temas e as reportagens de capa, particularmente, abordaram os seguintes
assuntos: Trabalho
infanto-juvenil, Trânsito
e
acessibilidade,
Voluntariado,
Automedicação, Plano Nacional de Banda Larga, Desperdício de Alimentos, Cinema
Alternativo, Produção Literária de adolescentes e jovens, Mobilizações da Juventude,
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Religiosidade e ações sociais e Agenda
Político-social de 2012.
Em 2011, a Revista foi produzida por cerca de 300 adolescentes e jovens de todo o
país e 20 colaboradores, que participal de projetos de escolas, organizações parceiras e
coletivos juvenis.
Conselhos Jovens da Viração (Virajovens)
Em 2011, surgiram ... novos Virajovens, que passaram a produzir conteúdo para a
Revista Viração e para o site da Agência Jovem de Notícias. São eles: Lagarto (SE),
São Mateus (ES), Boituva (SP) e Lima Duarte (MG).
Os conselhos têm se articulado por meio de reuniões via internet e chats. Em 2011,
aconteceram cerca de duas reuniões mensais, uma relacionada à matéria de capa e
outra relacionadas às outras editorias da Revista. Diariamente, o formato de diálogo é
via e-mail e MSN.
Também foi realizada um pesquisa de opinião com cerca de 100 pessoas em todo
o país. A pesquisa foi apresentada e avaliada durante o Encontro Nacional de
Adolescentes e Jovens Comunicador@s, que aconteceu em Dezembro, em Brasília.

Razão Social: Viração Educomunicação
CNPJ 11.228.471/0001-78
Inscrição Municipal: 3.975.955-5
Rua Augusta, 1.239 – Cj. 11 – CEP 01305-100 – São Paulo (SP) – Brasil – Tel 00 55 11 3237-4091

Mudança, Atitude e Ousadia Jovem

Agência Jovem de Notícias
O projeto da Agência Jovem de Notícias permanente prevê ações em São Paulo e
em todo o Brasil por meio de parceiras com outras organizações que atuam com
adolescentes e jovens e também nas escolas. Em São Paulo, durante 2011, foram
realizadas 64 oficinas com 54 adolescentes e jovens vindos de 28 escolas e
organizações sociais parceiras.
A Agência atuou com uma metodologia de ação com três eixos específicos:
- formação: oficinas de comunicação e cidadania, com conteúdos relacionados à ...
- articulação: ações construídas com as organizações parceiras, com o objetivo de ...
- produção: relaciona-se às coberturas e também à elaboração e desenvolvimento de
pautas para o site www.agenciajovem.org. Essa parte contou também com equipes de
jovens participando diretamente na sede da Viração e produzindo pautas para outros
locais.
Ao todos, a agência promoveu a cobertura de 50 eventos realizados em São Paulo
e outros 25 pelo Brasil. Diversos tipos de mídia foram usados nas coberturas: jornal
mural, texto, foto e vídeo para o site Agência Jovem de Notícias, fanzine e redes sociais
(twitter, Orkut e facebook).
As experiências e os relatórios mensais do projeto estão disponíveis no blog www.
agenciajovemdenoticias.wordpress.com e contém as metodologias para as formações,
os relatórios sobre os encontros, as discussões e divisões de tarefa da equipe.
Cada turma da Agência teve neste semestre aproximadamente 63 horas de
formação, excetuando-se as atividades de cobertura. Os jovens estão atualmente
organizados nos grupos de trabalho sobre: meio-ambiente, sexualidade, mídias
alternativas, racismo e preconceito e educação e trabalho. Foram eles os responsáveis
pelos temas que nomeiam os grupos e escolheram em qual GT queriam trabalhar. Cada
GT conta com um acompanhamento de um dos educomunicadores. Os participantes do
GT têm como atribuições: estudar e aprofundar o tema que escolheram, organizar ações
de multiplicação na Viração e em outros espaços da cidade como escolas e ONG´s,
fazer reportagens pela cidade com iniciativas e pessoas que estejam a par do tema
escolhido.
Além disso, os jovens são estimulados a desenvolver propostas de projetos junto a
outros editais da juventude. Em 2011, foram cerca de 6 projetos aprovados pelo
programa Geração Muda Mundo e desenvolvidos em diferentes comunidades de São
Paulo. Para 2012, foram incentivados projetos a serem inscritos pelos jovens ao
Programa VAI de Incentivo à Cultura de São Paulo (foram encaminhados 6 projetos no
mês de janeiro).
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A Agência Jovem de Notícias foi lançada em: São Paulo, Natal e Curitiba. Além
disso, foi lançada nacionalmente, em Brasília, durante a 2ª Conferência Nacional de
Juventude.
Neste primeiro ano em que está no ar, o site da Agência Jovem
(www.agenciajovem.org) recebeu cerca de (X) acessos diários e veiculou mais de (X)
notícias multimídias.

Programa de TV Quarto Mundo
O Quarto Mundo é um projeto que cria, por meio da educomunicação, programas
televisivos realizados por jovens e adolescentes de São Paulo. É um programa que
reflete seus pensamentos, dúvidas e posicionamento perante a sociedade. Os jovens
são responsáveis por todas as fases do projeto, desde elaboração de pauta, pesquisa,
produção até gravação e roteirização.
Ele foi criado por meio de uma parceria entre a Viração Educomunicação e a TV
USP, em 2008. A metodologia foi pensada e desenvolvida a partir da proposta de um
programa de TV que pudesse não apenas retratar o jovem dentro de uma visão do
próprio jovem, mas que pudesse também ser produzido, planejado, desenvolvido,
debatido por jovens. Outro diferencial é que o Quarto Mundo favorece a interação entre
estudantes de escolas públicas e particulares.
Em 2011, as formações iniciaram-se em março. Foram realizadas duas formações
semanais, sobre questões técnicas da produção em vídeo e TV, Jornalismo e
Educomunicação. No segundo semestre, além das formações, foram produzidos 8
programas com as seguintes temáticas: Humor Crítico, Cinema Independente, Fatos
Sobrenaturais, Relações Virtuais, Politicamente Correto, Flerte, Geração Y e o programa
Roda de Conversa, onde os participantes do projeto avaliam os processos ao longo
desse ano de 2011.
As experiências do Quarto Mundo estão sendo relatadas e sistematizadas no blog:
www.quartomundotvusp.blogspot.com. Os programas são exibidos em naTV USP ena
rede de TVs universitárias.

Plataforma dos Centros Urbanos
Desde 2009, Viração é parceira técnica do UNICEF na Plataforma dos Centros
Urbanos - uma iniciativa de articulação nacional promovida pelo UNICEF e seus
parceiros para o fortalecimento e desenvolvimento de políticas públicas, programas e
ações voltadas para a garantia dos direitos de cada criança e cada adolescente que vive
nas grandes cidades. O objetivo é reduzir as disparidades sociais que caracterizam os
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territórios urbanos e geram um impacto negativo na vida de meninos e meninas,
principalmente daqueles que têm seus direitos mais violados. Além de apoiar o
desenvolvimento de metodologias, o UNICEF promove a mobilização e a articulação
técnica e política dos diferentes atores sociais envolvidos. Atualmente suas atividades
acontecem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaquaquecetuba.
A Viração é responsável pela formação em educomunicação para cerca de 70
adolescentes de comunidades populares localizadas nas periferias da cidade de São
Paulo (centro, norte, sul, oeste e leste). A Plataforma dos Centros Urbanos utiliza a
educomunicação como ferramenta para o envolvimento de adolescentes que passam a
mobilizar sua comunidade para o desenvolvimento local.
Entre as principais atividades realizadas no âmbito do projeto, em 2011, estão:
 Realização do segundo ciclo de diagnóstico participativo nas 45 comunidades que
participam da Plataforma;
 Realização de 45 fóruns comunitários;
 Encontros comunitários mensais, chamados de Encontros de Pólos;
 Ciclo de oficinas para construção de projetos de vida;
 Participação das conferências municipal, estadual e nacional de juventude;
 Encontros com pessoas, parceiros e organizações, como o secretário adjunto do
trabalho debatendo questões sobre o papel e empregabilidade do adolescente e
jovem – políticas para a juventude;
 Produção de relatório ilustrado da trajetória na PCU;
 Oficinas de charges e desenho;
 Grupos de comunicação não violenta;
 Produção de mídias comunitárias etc.
O projeto da PCU continuará desenvolvendo atividades em 2012, em parceria com
o Unicef.

Pira na Notícia
Trata-se de um projeto de parceria da educomunicadora Elisângela Nunes Cordeiro
e um grupo de adolescentes com a Viração no âmbito do Programa de Valorização de
Iniciativas Culturais (VAI), realizado de fevereiro a dezembro de 2011. Participaram da
iniciativa 20 adolescentes e jovens que produziram notícias e informações relevantes
para as juventudes a partir de sua realidade e que foram publicadas no site da Agência
Jovem de Notícias. Os participantes realizaram coberturas jornalísticas em diversas
comunidades, além de eventos culturais da cidade. Também e desenvolveram um
trabalho de educação entre pares onde adolescentes e jovens realizaram multiplicações
em 16 escolas públicas do município de São Paulo, atingindo com esta iniciativa cerca
Razão Social: Viração Educomunicação
CNPJ 11.228.471/0001-78
Inscrição Municipal: 3.975.955-5
Rua Augusta, 1.239 – Cj. 11 – CEP 01305-100 – São Paulo (SP) – Brasil – Tel 00 55 11 3237-4091

Mudança, Atitude e Ousadia Jovem

de 480 adolescentes que nunca tinham participado de nenhuma atividade de
educomunicação.
O Pira na Noticia, puxou dentro da Agência Jovem conjuntamente com os parceiros
a organização de uma Conferência Livre de Juventude, aproximando ainda mais os
jovens dessa forma de participação política.
Além do Site da Agencia Jovem, as notícias da cidade São Paulo são publicada no
Blog http://pirananoticia.wordpress.com.
Projeto Segurança Humana
Durante 2011, foram desenvolvidas cerca de 25 oficinas em educomunicação para
estudantes de 10 escolas públicas, participantes do projeto Segurança Humana. Em
cada escola, foram formadas turmas de cerca de 20 crianças e jovens, o que totalizou
um número de 200 participantes diretos das ações. Indiretamente, o projeto envolveu a
comunidade escolar.
Durante as formações, os adolescentes produziram mídias sobre sexualidade e
prevenção de DSTs HIV/Aids. Foram trabalhadas as linguagens: Jornal Mural, blog,
quadrinhos e fanzine. Ao todo, foram produzidos 10 jornais murais, mais de 5 blogs,
cerca de 30 histórias em quadrinhos e 2 fanzines.
Esse projeto acontece em parceria com a Unesco, com a meta de que a
educomunicação seja capaz de fortalecer ações de prevenção de DSTs HIV/Aids, por
meio da disseminação de informações no ambiente escolar. Pretende incentivar, dessa
forma, a educação e mobilização entre pares. Em 2012, o projeto Segurança Humana
vai sistematizar a experiência e investir em ações para a multiplicação da metodologia
para outras escolas e regiões.

Redes e articulação política
A Viração participa das seguintes redes e articulações políticas: Rede de
Empreendedores Sociais da Ashoka, Rede Paulista pela Democratização da
Comunicação e da Cultura; Rede Juventude e Trabalho; Pacto pelo Semi-Árido; Pacto
pela Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e da Secretaria Nacional de
Juventude; Articulação de Defesa do Ensino Médio; Comitê Pró-Conferência Nacional
da Comunicação; Fórum Mundial de Mídia Livre, Fórum Nacional de Mídia Livre,
Campanha Rio +Você, Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à
Comunicação com Participação Popular.
Em 2011, Viração passou contribuiu para a criação da ABP Educom, a Associação
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Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação.

Conselho Nacional de Juventude
A Viração Educomunicação assumiu a cadeira titular no Conselho Nacional de
Juventude, no segmento Entidades de Apoio, no segundo ano do mandato. Exerceu
também em 2011 a Coordenação da Comissão de Comunicação, contribuindo com a
realização do processo da Conferência Livre Virtual e de toda a comunicação
institucional do Conselho e da 2ª Conferência Nacional de Juventude.
A Conferência Virtual foi um processo inovador no processo oficial das
conferências de políticas públicas e foi realizada numa articulação da Viração, Pastoral
da Juventude, Secretaria Nacional de Juventude e Cidade Democrática. Compreendeu
um fórum preparatório de consulta e diálogo virtual entre as juventudes, que funcionou
na plataforma do Cidade Democrática, e uma virada virtual, que consistiu em uma série
de debates pelo país, transmitidas pela internet ao vivo, pelo site www.confjuv.org,
criado pela Viração.
Por meio da comissão de comunicação do Conjuve, a Viração produziu peças de
comunicação para uma campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude no Senado.
Rede de Adolescentes e Jovens Comunicadoras e Comunicadores
O fortalecimento da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadoras e
Comunicadores é uma ação que está sendo promovida pela Viração desde abril de
2008, quando em Brasília, houve um primeiro encontro reunindo cerca de 60
representantes de 30 organizações juvenis que atuam com comunicação popular juvenil
em todos os Estados do Brasil.
A Rede promoveu seu terceiro encontro nacional, em Sobradinho (DF), em
dezembro de 2011. Apoiaram a iniciativa: UNICEF, Fundação Friedrich Ebert Stiftung
(FES), Centro de Competencia em Comunicación para América Latina, Ashoka Geração
Muda Mundo, Outras Palavras, Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e Secretaria
Nacional da Juventude.
Participaram 60 adolescentes e jovens de 22 Estados com idade entre 15 e 29
anos, que representam organizações sociais atuantes na linha de frente da defesa dos
direitos de crianças, adolescentes e jovens e pelo direito humano à comunicação no
País. As atividades do Encontro Nacional enfatizaram a construção de diretrizes da
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Rede e a definição de uma secretaria executiva, com cinco representantes, um de cada
região do país. Além disso, foi debatido o direito humano à comunicação, o cenário atual
das políticas públicas de comunicação no Brasil, além de aspectos da Revista Viração e
Agência Jovem de Notícias.
Para 2012, a Rede possui metas relacionadas a mobilizações para o Fórum
Mundial de Mídia Livre, Rio +20 e Dia C pela Democratização da Comunicação e de
mobilização de outros adolescentes e jovens.

Espaço da Viração
As salas e os equipamentos da Viração foram utilizados de forma esporádica e
permanente pelos seguintes parceiros ao longo de 2011: Associação Outras Palavras,
Grupo Células em Transformação, Grupo de Prática de Comunicação Não Violenta,
Grupo de Estudos em Direitos Humanos, Grupo E-Jovem Sampa.
O espaço tem abrigado outras atividades e reuniões de grupos e coletivos, como o
Equações Sustentáveis, reunião de avaliação com a Juventude e Consumo, do Instituto
Akatu, entre outros encontros de pesquisa e estudos.

Ponto de Leitura da Vira
Um grupo formado por 3 jovens estão cuidando do Ponto de Leitura da Viração,
com a colaboração da bibliotecária e ativista social Daniela Rueda, que atua como
voluntária e participa do grupo Células em Transformação. Uma das metas para 2011 foi
a consolidação do Ponto de Leitura da Viração. Foi firmada uma parceria, sendo
adotada a estratégia de primeiro realizar a organização da Biblioteca e o empréstimo
dos materiais.
O grupo já passou por duas formações, que tiveram por objetivo: introdução e
reflexão sobre Políticas, o entendimento da conceituação que envolve o Programa
Cultura Viva e os Pontos de Leitura – PdL e estudos de usuários. Como produtos
dessas atividades, foram construídos: Documento sobre a Política da Biblioteca Viração,
que ainda passará pela leitura e aprovação de todos os integrantes da entidade e uma
pré-pesquisa, com o objetivo de entender o perfil do frequentador do espaço. A
conquista mais importante do grupo é a construção deste trabalho de forma coletiva.
CID – Centro de Inclusão Digital
A Viração congrega vários espaços educomunicativos e também possui um Centro
de Inclusão Digital, montado em parceria com o UNICEF e a Fundação Bradesco. Tem
uma utilização média de 150 pessoas, tanto adolescentes e jovens que participam dos
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projetos da Viração, mas também outras pessoas que utilizam o espaço apenas para
acessar a Internet.
O CID também tem sido um espaço educativo. Várias oficinas e formações a
respeito de Internet, elaboração de blogs, acesso de conteúdos virtuais acontecem no
espaço do CID. Isso é importante, pois possibilita à equipe da Viração o
desenvolvimento de atividades capazes de reunir conteúdo teórico e prático.

Visitas à Viração
Em 2011, recebemos visitas dos seguintes grupos e pessoas:
● 40 adolescentes do programa de aprendizagem profissional desenvolvido pelo
Camp-Pinheiros, em São Paulo;
● Professor Roberto Aparici, diretor do Mestrado de Novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação da Universidade Estatal a Distância
(UNED/Espanha).

Viração Internacional:
Phyrtual
Em 2011, Viração continuou a contribuir para o desenvolvimento, a manutenção e a
expansão do Phyrtual, plataforma virtual para inovadores sociais. Em resumo, trata-se
de um ambiente de inovação virtual que se integra a ambientes de inovação físicos
(físico & virtual= Phyrtual), dando impulso aos movimentos do Phyrtual dedicados a
projetos sociais de inovação, programas e iniciativas para um mundo melhor. Phyrtual
busca ser um ambiente que favoreça o crescimento individual e coletivo de traços
humanos positivos para o fortalecimento de uma sociedade baseada na justiça, na
igualdade de direitos e na fraternidade. É um ambiente para empoderamento e unidade
na ação.
Viração se encarrega da tradução de todo o conteúdo das ferramentas para o
português e é ponto focal no Brasil para a expansão da plataforma, seja por meio de
parcerias ou por meio do desenvolvimento de novas ferramentas virtuais para
potencializar a plataforma.
Projeto de Educomunicação Ambiental
Na Itália, Viração continua desenvolvendo um projeto de educomunicação
ambiental e participando da coordenação italiana da Conferência Européia Vamos
Cuidar do Planeta, junto com importantes organizações, como o Conselho Nacional de
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Pesquisa de Bolonha, Legambiente, Unicef, Energoclub e a Associação de Educação
aos Meios e à Comunicação (MED).
Viração está trabalhando oficinas de educomunicação com cerca de 150
estudantes da Escola de Instrução Superior V. Asmara, em Roma, e o Liceu Bertrand
Russel, de Cles, e na Escola de Ensino Fundamental de Denno, ambos na região do
Trentino, norte da Itália.
Participação em Eventos:
Integrantes da coordenação e educomunicadores representaram a organização
nos seguintes eventos nacionais e internacionais:
● Aula inaugural do curso de Licenciatura em Educomunicação, promovido pela
Escola de Comunicações e Artes da USP, em 28 de fevereiro;
● Lançamento do Livro Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação
– contribuições para a reforma do Ensino Médio, do Professor Ismar de Oliveira
Soares, em 25 de março;
● Lançamento da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à
Comunicação com Participação Popular, em Brasília, 19 de abril;
● Marco Regulatório - Propostas Para Uma Comunicação Democrática, Clube de
Engenharia, Rio de Janeiro (RJ), 20 e 21 de maio;
● V Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS, em
Manaus, de 26 a 29 de maio;
● I Enformae - I Encontro Nordestino de (In)Formação em Mídias Alternativas e
Educomunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (RN),
de 1 a 3 de junho;
● 3º Festival da Juventude, organizado pelo GMM (Geração Muda Mundo), Casa
das Caldeiras, 19 de junho;
● Seminário Nacional 2011 – Programa Prefeito Amigo da Criança, em São
Paulo, 13 à 15 de julho;
● Programa Meu Caro Amigo, na comunitária Cantareira FM, apresentado todos os
sábados, das 10h às 12h, por Gilberto Cruz, em 31 de julho;
● Conferência Livre da Juventude, em Brasília, promovida pelo Ministério da
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Saúde, em 12 de setembro;
● Lançamento do livro Vida em rede: conexões, relacionamentos e caminhos
para uma nova sociedade, do Instituto C&A, em São Paulo, 27 de setembro;
● TEDxESPM: Comunicação iluminando mentes, em São Paulo, em 29 de
setembro;
● 19º Semana de Jornalismo, da Universidade Cásper Líbero, sobre o tema
Imprensa e inclusão social, de 3 a 7 de outubro;
● Seminários Rumos da Educomunicação, pelo Instituto Gens e Projeto CalaBoca já morreu, em 19 de outubro;
● Semana Global do Empreendedorismo, em São Paulo, de 14 a 20 de novembro;
● TEDxUSPLeste, Juventude em rede e os caminhos da inovação, 19 de
novembro;
● 8º Encontro de Jovens Educomunicadores – Ecossistemas Comunicativos,
pela Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas), São José dos Campos, em 22
de novembro
● Seminário Redes em conexão pelos direitos da criança e do adolescente, em
Belo Horizonte, em 23 e 24 de novembro;
● III Encontro Brasileiro de Educomunicação: a Década de Educomunicação,
ECA/USP, em 2 e 3 de dezembro;
● Conferência da Juventude municipal (em São Paulo), Estadual (no Guarujá) e
Nacional (em Brasília) em 2011;
● Lançamento da 4ª Edição do Prêmio ODM Brasil, em São Paulo, em setembro;
● Coordenação na Itália da Conferência Internacional Infanto-Juvenil “Vamos Cuidar
do Planeta”, Bologna (Itália), setembro de 2011
● Curso de Verão da Associação Italiana de Educação à Mídia e à Comunicação
(MED), julho de 2011, em Corvara, na Itália
● Oficina de Educomunicação e Juventude e 1ª Conferência Municipal de
Juventude em São Gabriel da cachoeira, em agosto de 2011
Razão Social: Viração Educomunicação
CNPJ 11.228.471/0001-78
Inscrição Municipal: 3.975.955-5
Rua Augusta, 1.239 – Cj. 11 – CEP 01305-100 – São Paulo (SP) – Brasil – Tel 00 55 11 3237-4091

Mudança, Atitude e Ousadia Jovem

Prêmios
●
Prêmio Cesare Scurati, da Associação Italiana de Educação à Mídia e à
Comunicação (MED), em julho de 2011.
Prestações de serviço:
Encarte do Curso de Educomunicação da USP
Foi realizada a Segunda Edição do Encarte especial para a mobilização de estudantes
para o curso de educomunicação e novamente foi produzido por adolescentes e jovens
integrantes dos projetos da Viração, durante os meses de maio e junho.
Oficinas de Educomunicação Jovem – Semana Fala Jovem
Em novembro de 2011, realizamos projeto de parceria com o CENPEC, dando
formação em educomunicação jovem e mobilização social para cerca de 20 jovens
participantes do Projeto Jovens Urbanos realizado na periferia de São Paulo para a
Cobertura Educomunicativa da Semana Fala Jovem.

Campanhas de mobilização
Em 2011, a Viração participou e contribuiu para a organização das seguintes
iniciativas e campanhas de mobilização social no Brasil e no exterior:

Lilian Romão
Diretora Executiva

Vicente de Paulo Pereira Lima
Diretor Executivo

Razão Social: Viração Educomunicação
CNPJ 11.228.471/0001-78
Inscrição Municipal: 3.975.955-5
Rua Augusta, 1.239 – Cj. 11 – CEP 01305-100 – São Paulo (SP) – Brasil – Tel 00 55 11 3237-4091

