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Apropriação

“Muitas pessoas acabam jogando aquele restinho de sabonete no lixo. 

Agora, não faço mais isso! Vou incentivar toda a minha família a reciclar 

esses restos de sabonete. Isso nos ajuda a economizar bastante e ainda 

estamos colaborando para um mundo melhor.”

Loren Loanda, de 11 anos 

escoLa estaduaL HeLena Vieira
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Apropriação

“Adoro participar das 

oficinas que acontecem 

aqui na escola... Vou 

prestar bastante aten-

ção para eu fazer em 

casa também! Vou ensi-

nar a receita para a 

minha mãe!”

ana FLaVia siLVa, 

de 10 anos - escoLa 

MunicipaL sagrado 

coração de Jesus
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Coerência

“Hoje, eu amei vir para a horta... Todo mundo participou e respeitou os 

combinados que fizemos na roda. Assim, deu até para fazer as colheitas 

das cenouras.”

isadora Luiza 

escoLa MunicipaL sagrado 

coração de Jesus
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Coerência

“Então, é isso! Eu gostei demais do sabonete líquido! Já decorei a receita. 

Agora, vou fazer em casa e passar para meus vizinhos e amigos.”

roberta Jainy, de 11 anos 

escoLa estaduaL HeLena Vieira
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Cooperação

“A Casa Verde é muito boa! Eu já vim aqui e ganhei pirulito. Por isso, estou 

ajudando a distribuir a pipoca. Hoje, as crianças não ganharam pirulito. 

Elas ganharam uma pipoca muito gostosa!” 

geraLda Marques pinto coeLHo, de 43 anos 

aLuna da apae
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Cooperação

“É muito bom saber que, com pequenos gestos de sustentabilidade, 

podemos cooperar com a nossa cidade. Juntar o óleo para fazer sabão, por 

exemplo... Assim, toda a produção vai ser distribuída no dia da nossa feira.”

bianca dos santos, de 16 anos

escoLa estaduaL doM ciriLo de pauLa Freitas
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Criatividade

“Aqui na Casa Verde, tudo é muito criativo. Na semana de férias, partici-

pei de várias brincadeiras que eu não conhecia. O Sopro no Copinho, o 

Rabo do Porquinho, a Corrida de Três Pernas... Tava tudo muito divertido! 

Espero que tenham mais brincadeiras como essas todos os dias aqui na 

Casa Verde.”

eduardo aLMeida, de 09 anos 

escoLa MunicipaL drº. Francisco dos santos cabraL
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Criatividade

“Nossa! Essa tinta de 

terra é mesmo útil para 

tudo! Olha! Estamos 

pintando a lata de lixo 

e os CD’s para enfeitar 

no dia da nossa feira. 

Que bom que podemos 

contar com a criativida-

de de vocês que traba-

lham na Casa Verde.”

gabrieLLe Figueiredo, 

de 16 anos - escoLa 

estaduaL doM ciriLo de 

pauLa Freitas
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Dinamismo

“Eu gosto quando vocês chegam na minha sala pra jogar. Os jogos são 

dinâmicos e eu me divirto e aprendo ao mesmo tempo! Adoro participar 

das oficinas com vocês.”

artur Fernando assis Lage, de 09 anos

escoLa MunicipaL drº. Francisco dos santos cabraL
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Dinamismo

“Eu gostei muito de 

aprender a fazer o 

sabão. Levei a receita 

e mostrei para minha 

mãe, que logo se interes-

sou também. Juntamos 

o óleo e fizemos o nosso 

sabão. Ficou ótimo e 

branquinho!”

tiago siLVa, de 12 anos 

escoLa estaduaL HeLena 

Vieira
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Eficiência

“Adorei essa mandala pintada com tinta de terra! Ficou linda! As cores 

estão combinando... Nem parece que foi feita com terra. A nossa cantina 

está ficando linda!”

terezinHa cruz, de 54 anos

escoLa estaduaL doM ciriLo de pauLa Freitas
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Eficiência

“A cada semana da aula de música, eu vejo a eficiência do professor. 

Tenho que me empenhar mais para não perder essa chance de participar 

da aula de canto aqui na Casa Verde.”

Larissa nunes, de 18 anos

bairro Água LiMpa
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Estética

“Foi muito legal! Adorei 

esta oficina de sabonete 

líquido... Os meus pais 

acharam muito útil e 

simples de fazer... 

Quando fiz em casa, 

ficou muito bonito, pois 

eu fiz com sabonete 

rosa.”

giuLLiana roque Lacerda, 

de 12 anos escoLa 

estaduaL HeLena Vieira



 14

Estética

“Há muito tempo, eu aprendi a fazer umas caixas de papel, mas não 

precisavam cortar... Era só com dobraduras. Hoje, eu não consigo fazer 

mais esse modelo... A caixa que aprendi com vocês é muito mais fácil 

e fica bem bonita e firme! Dá para fazer até de porta-jóias para dar de 

presente! Desta vez, vamos fazê-las pra colocar o sabão.”

JuLia aparecida apoLinÁria, de 16 anos 

escoLa doM ciriLo de pauLa Freitas
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Felicidade

“Eu fiquei muito feliz 

em ver esse filme aqui 

na Casa Verde. A histó-

ria nos mostra que não 

devemos acreditar em 

todas as pessoas. E que 

precisamos acreditar 

em nossos sonhos, pois 

eles podem se tornar 

realidade!”

KeLLen gabrieLLe de 

oLiVeira cruz, de 09 anos

escoLa MunicipaL sagrado 

coração de Jesus
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Felicidade

“Eu achei muito legal essa oficina de cata-vento! O meu ficou lindo e 

mais colorido. Estou feliz porque ele está parecendo um arco-íris de tão 

colorido!”

ÂngeLo saMueL, de 10 anos 

escoLa MunicipaL sagrado coração de Jesus



 17

Harmonia

“A semana de férias, na Casa Verde, foi muito boa! Nos divertimos muito 

e brincamos também. Jogamos e ainda fiz novos coleguinhas.”

Kauãn Henrique, de 10 anos 

escoLa MunicipaL sagrado coração de Jesus
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Oportunidade

“Eu acho a Casa Verde muito legal! Lá temos a oportunidade de pegar os 

livros e levar para casa. Eu adoro ler gibis, principalmente os da Turma da 

Mônica. Também gosto dos livros que contam histórias de dinossauros!”

bruno eManueL oLegÁrio, de 07 anos 

escoLa MunicipaL sagrado coração de Jesus
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Oportunidade

“Eu acho muito legal os jogos! Temos a oportunidade de interagir e 

aprender de um jeito diferente. Adoro as brincadeiras que aprendo aqui. 

Também posso brincar em casa com meus primos, irmãos e pais.”

bruna eManueLLe, de 09 anos 

escoLa drº. Francisco do santos cabraL
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Protagonismo

“Adorei ajudar a plantar 

as mudinhas de pepi-

no... Ainda mais que 

ganhei uma para levar 

para casa. Vou cui-

dar para ela ficar bem 

grande e começar a 

dar pepino para minha 

mãe fazer salada.”

Kauan rocHa, de 05 anos 

escoLa crecHe Maria 

antonieta França



 21

Protagonismo

“Eles me ensinam todas as receitas que vocês fazem com os alunos. E eu 

faço na minha casa. Os produtos criados estão sendo de grande valia 

para a escola.”

Maria da siLVa, de 54 anos 

cantineira da escoLa estaduaL HeLena Vieira



 22

Transformação

“Eu não gostava de fazer dever de casa. Aí, uma amiga me chamou para 

vir na Casa Verde fazer o dever na Biblioteca. Agora sim estou achando 

muito legal fazer as atividades da escola. Ainda mais com esse monte de 

livros para pesquisar!”

yasMiM da siLVa, de 10 anos 

bairro VareLa


