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Apropriação

“Cheguei em casa e dei a receita de sabão para o meu tio. Na mesma 

hora, ele foi à rua para comprar a soda para fazermos o sabão. Ele queria 

colocar detergente, mas eu não deixei, porque aprendi que o sabão fica 

muito bom só com a soda, a água e óleo.”

Gustavo Henrique silva BarBosa, de 14 anos

escola estadual Helena vieira
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Apropriação

“Aprendi que devemos 

preservar a nature-

za, cuidando do meio 

ambiente e aproveitan-

do o óleo para fazer 

sabão. Eu vou copiar 

a receita no caderno 

e entregar pra todo 

mundo... Até em Belo 

Horizonte!”

alex GaBriel nascimento 

dias, de 7 anos

escola municipal dr. 

Francisco dos s. caBral
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Coerência

“Eu achei muito interessante! Gostei bastante da explicação! As moças têm 

uma maneira diferente de ensinar a fazer o sabão. Eu vou colocar este 

ensinamento em prática; em casa, vou reciclar a gordura que usamos. 

Assim, também contribuo com o meio ambiente.”

loren loanda da silva almeida, de 11 anos

escola estadual Helena vieira



04

Coerência

“As crianças sempre contam várias histórias em casa. Elas falam como são 

as oficinas de permacultura na escola e ficam bastante empolgadas. Os 

meninos e as meninas pedem a ajuda da avó ou da mãe para plantar as 

mudinhas que levam da escola.”

vanilda laGe, acd

projeto raposos sustentável
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Cooperação

“Eu gosto muito de par-

ticipar das oficinas de 

permacultura, porque eu 

vejo nas crianças a von-

tade de ajudar e coo-

perar com os colegas. 

Assim, elas se sentem 

alegres e garantem uma 

merenda saudável.” 

silvania costa, coordenadora 

do projeto raposos 

sustentável



06

Cooperação

“É uma grande satisfa-

ção cooperar com as ati-

vidades que acontecem 

aqui na Casa Verde. 

É sempre um grande 

aprendizado para mim 

e para minhas alunas.”

maria piedade praça  

proFessora do maGistério
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Criatividade

“Achei esse jogo do Bornal muito criativo! Estou aprendendo e brincando 

muito! Cada semana é um jogo diferente e bonito.” 

vitória maria riBeiro, de 7 anos

escola municipal saGrado coração de jesus
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Criatividade

“Amei essa pintura! Deixou o nosso muro lindo e agradável! Essa tinta 

de terra é mesmo muito prática de fazer e usar. A cada oficina, me 

surpreendo com as cores da terra.”

paula miranda 

projeto casa de Gentil
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Dinamismo

“Minha primeira ofici-

na foi a de permacul-

tura com tinta de terra. 

Eu achei muito gratifi-

cante, pois todos esta-

vam unidos e dispostos 

a aprender. Gostei de 

ver o envolvimento das 

pessoas, que realiza-

ram tudo com muita 

alegria.”

Fernanda silva souza, de 

17 anos - acd 



Eficiência
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“Eu gostei muito de saber 

que o óleo que jogamos 

fora pode se transfor-

mar em sabão. A recei-

ta é bem simples e os 

materiais são fáceis de 

encontrar. Não dá tra-

balho para fazer. Eu vou 

pedir meus pais para 

sempre fazer essa recei-

ta lá em casa. Assim, 

ajudamos a conservar o 

meio ambiente.”

Yasmim eduarda costa 

riBeiro, de 13 anos

escola e. Helena vieira



Eficiência

“Eu nunca brinquei de Rapidinho. Achei fácil e muito divertido!”

arlan Felipe de castro rosa, de 9 anos 

escola m. dr. Francisco dos santos caBral
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Estética

“Venho na Casa Verde porque é um lugar lindo de ficar! Adoro os 

joguinhos dos computadores, os livros e os gibis... Amo também as 

oficinas que acontecem aqui.” 

Yasmim eduarda, de 11 anos 

Bairro morro das Bicas
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Estética

“Adoro a Casa Verde! É um espaço lindo, principalmente, onde acontecem 

as brincadeiras, as oficinas e o Cinema.”

GaBriellY carolinY pereira duarte
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Felicidade
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”Eu fiquei muito feliz em 

participar do Bornal de 

Jogos. Agora, eu sei que 

vou aprender Português 

brincando! Tenho algu-

mas dificuldades nessa 

matéria e achei bem legal 

o método do projeto!”

liGia emanuelY, de 10 anos 

escola m. dr. Francisco 

dos santos caBral



Felicidade

“Eu me sinto muito feliz quando estou na horta. É um momento de muita 

alegria e aprendizagem. Junto com meus colegas, podemos mexer na 

terra e plantar as sementes de verduras e legumes.”

ana clara, de 9 anos

escola saGrado coração de jesus
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Harmonia

“Todos nós gostamos muito dos dias de aula com o professor de música. 

Não queremos ser melhores do que ninguém, mas todos nós estamos 

aprimorando o que sabemos.” 

eduardo vinicius soares reis, de 17 anos

Bairro varela
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Harmonia

“A Casa Verde é um lugar muito agradável de ficar! Adoro vir aqui para ler. 

Também chamo os meus colegas para fazermos os trabalhos escolares.”

Gustavo Henrique, de 14 anos

escola estadual Helena vieira
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Oportunidade

“Estou achando um máximo dar aula no Projeto Raposos Sustentável. Estou 

amando, mais uma vez, ensinar aquilo que eu sei, levando conhecimento 

para os alunos.”

pedro Henrique s. Freitas

proFessor de música do Banco da solidariedade
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Oportunidade

“Gostei, porque aqui se reutiliza o óleo usado para fazer sabão. Isso é 

muito importante para o meio ambiente. Gostei de mexer no sabão para 

ele endurecer.”

lara luiza dos santos lopes, de 7anos 

escola m. dr. Francisco dos santos caBral
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Protagonismo
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“Achei muito legal fazer 

esta oficina aqui na 

escola. Assim que soube 

que a oficina seria de 

tinta de terra, fiquei 

empolga para ajudar 

nas atividades.”

lucas GaBriel, de 10 anos

escola saGrado coração 

de jesus



Transformação
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“A Casa Verde é um 

centro de cultura e lazer 

para todos. Ler um bom 

livro é algo tão pode-

roso, capaz de mudar 

o rumo da sociedade. 

Aqui, sempre ouvimos 

uma boa história, assisti-

mos a um filme e depois 

conversamos sobre ele.”

ellen cristina, de 15 anos 

morro das Bicas



Transformação

“Eu não conhecia esse jogo... A primeira vez que brinquei na escola, eu 

gostei tanto, que vim brincar aqui na Casa Verde também. Assim, posso 

aprender mais e melhorar o meu conhecimento em Matemática, me 

transformando em uma aluna melhor.”

daniel reis da silva, de 10 anos

escola m. dr. Francisco dos santos caBral
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