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1. INTRODUÇÃO
O mês de novembro foi o primeiro da nova Sede do projeto e são muitas as diferenças! O espaço é
bastante amplo, o que favorece a realização de inúmeras ações. Felizmente, isso aumenta o interesse
dos moradores em saber o que está sendo realizado no local. Observamos que o número de visitas é
bem maior.
O local ainda precisa de algumas adaptações, que serão concluídas conforme a necessidade do
momento. Desejamos adquirir novos móveis para deixar o local ainda mais aconchegante.

1

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1 - Na Sede
Grupo de crianças e adolescentes
O grupo intitulado Guardiões do Vargem Grande ganhou grande fôlego com a nova Sede. Outras
crianças e adolescentes têm vindo ao projeto e participado do grupo.
É interessante ver como a mudança de local não fez diferença na frequência das crianças. Isso é
bastante positivo, já que a Sede tornou-se um local de referência. Todavia, é importante destacar que
o bairro possui diferentes espaços de aprendizagem e trocas de conhecimento.
Realizamos uma nova atividade – formação em “Teatro e Comunidade”. Durante o final de novembro,
a Mestranda Terena Zamarolli concretizou duas apresentações - uma peça teatral e uma contação de
história. No início de dezembro, planejamos uma semana de curso de teatro específico para essa
turma.
Atualmente, o grupo possui 14 (quatorze) crianças e adolescentes. Registramos um aumento
significativo no número de meninas nas oficinas.
2.2 - Oficinas desenvolvidas com a comunidade e instituições parceiras
As práticas de permacultura são bem aceitas pelos moradores de Vargem Grande. Diariamente, são
realizadas oficinas nas residências. Algumas casas já possuem alguma tecnologia e, após as visitas
mensais, são planejadas novas possibilidades de melhorias ambientais.
Além dos quintais, as parcerias institucionais dentro do bairro têm se fortalecido. Todas as quartasfeiras, acontecem oficinas de permacultura na CEI SOBEI Orquídeas e, às quintas-feiras, no CEDESP
Anna Lapini.
2.3 - Alfabetização
A mudança da Sede também favoreceu a alfabetização. Novos idosos começaram a realizar as
oficinas, pois ao visitarem o espaço, conheceram o projeto. Como a Sede está próxima à Unidade
Básica de Saúde, várias pessoas aproveitam para vir ao local depois de suas consultas.
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2.4 - Anna Lapini
As atividades do CEDESP Anna Lapini encerram-se no final de novembro. Assim, a turma participará
de uma festa de formatura que acontecerá dia 03 de dezembro. O projeto, juntamente com os alunos,
entregarão aos presentes as lembrancinhas de final do ano: mudas de flores, chás e temperos... Essa
foi a forma encontrada para dar maior visibilidade ao Curso de Auxiliar Técnico em Meio Ambiente,
oferecido pela instituição. O Anna Lapini e o Vargem Grande são parceiros nas oficinas e aulas de
permacultura.
A instituição entrará em recesso no próximo dia 05 de dezembro, retomando as atividades com alunos
na primeira semana de fevereiro.
2.5 - Equipe
A equipe está completa. Dessa forma, conseguimos realizar as atividades propostas no planejamento.
Durante o mês de novembro, foram realizadas rodas de avaliação do ano e planejamento para 2017.
Esses momentos são importantes para refletir as ações realizadas e pensar os próximos passos,
capazes de garantir que Vargem Grande se transforme em uma comunidade sustentável.
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3. PREVISTO E REALIZADO
PREVISTO
Biblioteca

STATUS
Realizado

COMENTÁRIOS
A Biblioteca conta com um acervo de 6.126
títulos.
637 leitores foram cadastrados e 149
empréstimos foram realizados nesse período.
O leitor destaque é Erika Alexssandra Silva do
Nascimento, com 06 livros lidos.
As Caixas Literárias são realizadas no intervalo
das aulas da E. E. Vargem Grande II. Esse tem
sido um momento importante de disseminação de
leitura.

Banco do Livro

Realizado

Com a nova Sede, o Banco do Livro ainda não foi
instalado, pois estava aguardando um estudo do
melhor local para isso.

Alfabetização de idosos

Em andamento

As oficinas acontecem de forma contínua, também
à noite. Atualmente, são 48 alfabetizandos e
foram realizadas 117 oficinas de alfabetização.

Oficinas de permacultura

Em andamento

As oficinas continuam ocorrendo com frequência.
Com a mudança da Sede, algumas delas
deixaram de acontecer.
Total de oficinas realizadas: 23.

Oficinas com crianças

Em andamento

Os ADCS’s continuam desenvolvendo atividades
diversas para tornar o bairro cada vez mais
empoderado.

Banco do Conhecimento

Realizado

Entre os dias 19/10 e 24/11, contabilizamos 160
acessos.

Banco da Solidariedade

Realizado

Ocorreram 09 oficinas de violão.

Centro de Referência em
Permacultura Anna Lapini

Em andamento

As oficinas continuam acontecendo às quintasfeiras ou mesmo em outros dias da semana, visto
que algumas datas precisaram ser trocadas por
questões com o calendário escolar.

Página do Facebook

Em andamento

Esse canal tem sido uma boa ferramenta de
divulgação das ações do projeto, visto que muitos
moradores utilizam-no para conhecer o projeto.
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4. PRÓXIMOS PASSOS
-

Instalação do Banco do Livro;

-

Passeio de encerramento das atividades;

-

Curso “Teatro e Comunidade”;

-

Participação na Formatura do CEDESP Anna Lapini.

Laniela de Jesus Feitosa, Coordenadora
Projeto Vargem Grande: Comunidade Saudável
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