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OUTUBRO |  2016 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A mudança de sede concretizou-se durante este mês de outubro. Todas as adaptações necessárias 

foram realizadas pelo proprietário do imóvel – construção de banheiros, pintura, iluminação e 

calçamento.  

 

O novo espaço não possui salas. Por isso, as atividades serão realizadas em um grande galpão. No 

local, estarão a Biblioteca e o Banco do Livro e serão realizadas as Sessões de Cinema, a Cozinha 

Experimental, o Banco do Conhecimento e algumas rodas.  

 

Uma parceria interessante se consolidou - durante a mudança, contamos com a participação 

voluntária de alguns estudantes do curso de Administração de Empresas, da Faculdade UniNove. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2.1 - Na Sede 

  

Grupo de Crianças e Adolescentes 

 

O grupo de crianças e adolescentes, chamado de Guardiões do Vargem Grande, consolida-se com a 

ação de meninos e meninas cada vez mais empoderados às causas do projeto. Assim, várias 

melhorias no bairro são realizadas por esse grupo. 

 

Os ADCS’s, responsáveis pelas oficinas, vêm exercendo importante vínculo com esse grupo. Por isso, 

são elaboradas oficinas diferenciadas. Além dos três dias de grupo, uma vez por semana, na Sede, 

acontece a mediação de leitura. Tal ação tem trazido bons resultados e favorecendo a prática da 

leitura entre as crianças e adolescentes.  

 

A escola, local onde estuda a maior parte dos Guardiões, realizou a Semana da Criança. O evento 

contou com uma programação especial - brincadeiras, campeonatos, dança e música. O Projeto 

Vargem Grande Comunidade Saudável também realizou a oficina de tinta de terra para os alunos dos 

6º anos. O interessante foi ver os Guardiões realizando as oficinas juntamente com os ADCS’s.  

 

2.2 - Oficinas desenvolvidas com a comunidade e instituições parceiras 

 

As oficinas de permacultura têm acontecido com frequência através de visitas aos projetos ou mesmo 

em visitas às casas que já tiveram alguma prática realizada. Assim, também damos continuidade ao 

processo do Quintal Maravilha. Ou seja, em cada residência, planejamos o maior número de práticas 

possível. Muitas vezes usamos as hortas suspensas devido à falta de espaço nos quintais.  

 

Durante o mês, também aconteceram alguns plantios de mudas nativas de árvores doadas ao projeto 

- Ipê, Cambuci, Goiabeira, Pau-brasil e Jabuticaba. 

 

2.3 - Alfabetização 

 

As oficinas de alfabetização ocorrem à noite, com uma turma de 10 (dez) adultos e idosos. Durante o 

dia, as aulas são feitas nas residências.  
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Além das oficinas de alfabetização, os quatro ADCS’s reúnem-se, uma vez por semana, para realizar 

trocas de saberes. Assim, novas ideias vão surgindo, tornando as práticas elaboradas mais dinâmicas 

e eficientes.  

 

Os alfabetizandos também participam de oficinas diversas, como por exemplo, oficina de sabão, 

sabonete, xarope, cozinha, etc.. 

 

2.4 - Anna Lapini 

 

Os ADCS’s continuam, às quintas-feiras, realizando oficinas de práticas com os alunos do Curso de 

Meio Ambiente. Neste mês, a grande novidade tem sido a construção do galinheiro, que, futuramente, 

abrigará a criação de galinhas, favorecendo o manejo de pequenos animais. Durante a conversa com 

a coordenação local, surgiu a ideia de presentear todos os estudantes e professores da instituição com 

uma muda de flores, chás, temperos e árvores nativas. Para isso, foi realizada uma campanha de 

arrecadação de caixas de leite, que serão pintadas com tinta de terra para serem entregues no final do 

ano. 

 

2.5 - Equipe 

 

Atualmente, a equipe conta com o apoio de 11 (onze) pessoas, que atuam nas diversas frentes do 

projeto. O grupo participa da formação continuada com Cida Jurado. Cida desenvolve um trabalho 

de destaque sobre a importância do registro das atividades. Por isso, iniciamos a técnica do Caderno 

de Percurso – cada ADCS terá um caderno e nele registrará momentos de sua vida particular e 

questões do projeto. Esse registro será realizado de diversas formas, como recorte e colagem, 

desenhos, textos, poesias, letras de músicas, entre outras formas. Além dos cadernos individuais, será 

realizado um Caderno de Percurso sobre o Projeto Vargem Grande Comunidade Saudável e todos 

irão contribuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. PREVISTO E REALIZADO 

 

PREVISTO STATUS COMENTÁRIOS 
Biblioteca Realizado A Biblioteca conta com um acervo de 5.890 

títulos.  
 
Foram cadastrados 520 leitores e, neste mês, 
foram emprestados 30 títulos. Leitor destaque: 
Paulo Henrique Pimentel - 20 gibis. 
 
Aconteceram 03 Caixas Literárias. 40 empréstimos 
foram realizados nas Caixas. Destaque para 
aquelas realizadas nos intervalos de aula da E. E. 
Vargem Grande II. 
 

Banco do Livro Realizado O Banco teve pouco movimento, pois os livros 
foram guardados para a mudança de sede. 
 

Alfabetização de idosos Em andamento As oficinas noturnas são as mais procuradas pelos 
moradores, visto que a grande maioria trabalha 
fora ou precisa realizar os afazeres domésticos. 
Os ADCS’s têm se encontrado uma vez por 
semana para realizar trocas de saberes. No 
momento, temos 44 alfabetizandos.  
 

Oficinas de permacultura Em andamento As oficinas ocorrem principalmente nas instituições 
parceiras - SOBEI, Biblioteca Comunitária 
Caminhos da Leitura e E. E. Vargem Grande II, 
além das casas de moradores. Totalizamos 18 
oficinas  
 

Oficinas com crianças Em andamento O grupo está com boa frequência. Ao todo, são 
14 crianças e adolescentes. Ocorreram 15 
oficinas. 
 

Banco do Conhecimento Realizado Entre os dias 19/09 a 19/10, tivemos 280 
acessos. 
 

Banco da Solidariedade Realizado As 06 oficinas ocorridas foram de informática e 
violão. 
 

Centro de Referência em 
Permacultura Anna Lapini 

Em andamento Durante as quintas-feiras deste mês, aconteceram 
melhorias no espaço, como a construção do 
galinheiro, pintura do viveiro, construção de 
hortas suspensas e manejo das hortas em 
mandala. 
 

Página do Facebook Em andamento A página é bastante acessada pelos moradores do 
bairro e pessoas que, de alguma forma, ficam 
conhecendo o projeto. É possível perceber como o 
projeto é acompanhado pelos moradores através 
da página.  
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4.  PRÓXIMOS PASSOS 

 

- Participação na festa da APAS; 

- Término de instalação da nova sede; 

- Aumento no número de alfabetizandos; 

- Divulgação da nova sede. 

 

Laniela de Jesus Feitosa, Coordenadora 

Projeto Vargem Grande: Comunidade Saudável 

 


