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Novos horizontes começam a serem vistos por nós 

nesse mês de abril. Abrindo e ampliando nossos 

olhos para um novo desafio. Experimentando 
novos caminhos e possibilidades para tornar 

ambas as comunidades,  Comunidades Saudáveis.  

Neste mês, iniciamos a mobilização comunitária 

para as atividades de permacultura, tendo 

como atrativo a tinta de terra. A equipe vem 

se fortalecendo e tendo consciência de sua 

potencialidade e compartilhando as vivências com 

Gláucia e Fran, educadoras que irão iniciar os 

trabalhos no Novo São Norberto a partir de maio. 

Mantemos Grupo Sementinha, no São Nicolau, que 

vem aprimorando, criando e descobrindo novas 

vivências, na sede do Projeto e no entorno.



JOGOS DO 
BORNAL 



“Esse jogo (Associe os Corações) 
mexe com os sentimentos, porque tem 
bastante palavras, como : mãe, pai, 
família e esporte, que amo e coloco 
no coração.

Laura Silva – 13 anos 
“Coloquei a palavra pai em medo, porque 

ele sempre ameaça bater em mim, 

principalmente quando tá bêbado.” 

Tainá de Souza – 13 anos



“Williana tem aprendido 

bastante com o jogo Rapidinho. 

Ela muitas vezes negou brincar 
porque não sabia muito. Neste 

mês, além de brincar ela passou 

a conhecer os números e a ser 

ágil no jogo.”   

Amanda – Educadora 



MEDIAÇÃO DE 
LEITURA 



“Gostei de inventar a história do 
livro “ O Jornal”, eu usei a minha 
imaginação. Na história tem um 
barco e a gente quis fazer um 
também. Foi difícil, mas consegui 
fazer dois.”                   

Gilson Braga – 10 anos 

“Perdi as contas de quantos livros e gibis já 

levei pra ler em casa. Todo dia eu levo. Os que 

mais gosto, todo mundo na verdade gosta 

também:  são os da Turma da Mônica Jovem.”                            

Natiely  Ferreira – 11 anos 



“Gostei tanto de receber uma carta e de 

fazer também. Todo mundo fez e recebeu 

uma carta em comemoração do dia 

do amigo. Queria fazer  carta pra todo 

mundo. Coloquei  frases da Cartilha do 

Amigo, na carta que escrevi !”   

Susana Reis – 07 anos 



TRAVA – LÍGUA 



“Nosso painel de trava- língua 
ficou lindo! Foi feito pela turma 
da manhã e tarde. Todo mundo 
fazendo ficou legal. Antes de 
começar a roda a gente fica 
fazendo competição de quem 
consegue falar o trava – língua 
sem errar!”  

Karen Cristiny -  10 anos



CAIXA SURPRESA 



“Fiquei com a caixa surpresa e trouxe 
o remédio de garganta que minha 
vó sempre me dá. É difícil guardar o 
segredo da caixa. Mas até que não foi 
difícil para todo mundo adivinhar!” 

Ana Clara – 10 anos 



RECEITA 



“Fiquei tão feliz em ver a Janine 
(educadora) confiante em fazer a 
oficina com as crianças. Ela sempre 
tinha receio de ficar a frente das 
oficinas, mas hoje em dia, sinto que 
ela está mais confiante!” 

Amanda – Educadora



“Adorei aprender a 

fazer panqueca. Ficou 

uma delícia! Posso 

ensinar a fazer pizza e 

uma torta que minha 

avó ensinou!”

 Thayane – 11 anos 



CAMPO



“Aqui é grande e dá pra brincar de tudo ! 
Dá para as crianças da casa brincar com 
a gente já que eles não vão no Projeto!” 

Ana Beatriz -  08 anos 





CONHECENDO A 
REGIÃO



“Foi muito legal conhecer a bica! 
Brincamos no caminho, tomamos 
água geladinha da bica. Essa água 
é tão diferente da minha casa!”

 Jó Vieira – 13 anos



“A melhor parte foi brincar na 

grama verde do campo e comer 

goiaba do pé! A gente achou 

amora também e comeu!  Não 

vejo a hora de voltar de novo!”  

Luciano Enrique – 13 anos



MOBILIZAÇÃO 



“Já falamos com Dona Maria, Dona Aparecida, 

que são moradoras da casa ao lado do campo 

onde sempre vamos. Ela quer fazer  uma horta! 
Vamos conquistando-a  para fazer também 

a tinta de terra. Dona Maria já topou fazer a 

tinta de terra e disse que quando terminar de 

fazer o fogão à lenha vai nos convidar para ela 

fazer uma receita com as crianças!” 

Janine Victoria – Educadora

“Aos poucos todos estão conhecendo e 

achando lindo a tinta de terra  e nos 

convidando para ir fazer na casa.”  

Georgia Domênica – Educadora 



TINTA DE TERRA



“Foi um desafio para mim: 
estar a frente da oficina. Fiquei 
muito feliz por ter ensinado a 
Fran e a Gláucia sobre a tinta 
de terra, e elas foram muito 
bem!” 

Georgia Domenica – Educadora



“A moradora desse muro ficou muito 
contente e emocionada com a pintura. Ela 
não tinha tido um dia muito bom. Quando 
chegou e viu o muro pintado, agradeceu 
tanto! Seus  olhos estavam lacrimejando!” 

Amanda Martins – Educadora  
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