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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

A estimulação de projetos educacionais voltados para o cooperativismo social, 
implementando a família, como centro para formação de agentes de transformação social, 
é o caminho para minimizar os impactos da pandemia. Através de oficinas poderemos 
desenvolver as habilidades técnicas, seja para um produto ou para um serviço, de forma 
autônoma para o mercado. 

Justificativa (Aditiva) 

A pandemia da Covid-19 impactou negativamente nas desigualdades sociais no 
mundo, tornando-se um problema sistêmico refletindo no desemprego e extrema pobreza. 
No Brasil, essas condições socioeconômicas estão associadas com alta letalidade e 
mortalidade da população. Consequentemente, o desenvolvimento de políticas públicas 
para o enfrentamento da patologia tornou-se um dos grandes desafios frente a crise 
econômica e mudanças do cenário epidemiológico.  

Além do mais, com o fim de alguns programas sociais, que teriam como objetivo 
mitigar os desfechos, ocasionou a diminuição do poder de compra das famílias, 
aumentando os efeitos da pandemia. São brasileiros que vivem em condições precárias e 
necessitam de atenção, e, por isso, acredita-se que a estimulação de projetos 
educacionais que visem o cooperativismo social implementando a família como centro de 
apoio pode ser o caminho para amenizar os impactos da pandemia.  

Assim, considerando a educação como o caminho para o desenvolvimento do país, 
essa proposta pode ser implementada na educação básica, em que irá despertar na 
criança sua responsabilidade social junto com sua família. São mães, pais e responsáveis 
que poderão participar de oficinas despertando sua criatividade e que também atuarão 
como agentes de transformação social. Dessa forma, o alunado junto com os demais, se 
responsabilizarão em inserir e formar outras famílias dando continuidade a cooperação 
social de forma autônoma para o mercado.  

Desse modo, formamos cidadãos conscientes, responsáveis e criativos. Nas 
oficinas poderão desenvolver suas habilidades, seja para um produto reciclável ou para 
um serviço. Mas a ideia é que os agentes de transformação social, formem outros 
indivíduos, criem possibilidades e os insiram no mercado de trabalho. Temos nas mãos um 
grande potencial no que tange a criatividade e recursos naturais. Portanto, precisamos 
olhar para eles e visualizar as grandes oportunidades para recriação, seja na zona rural ou 
urbana. 


