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Apropriação

“Eu gosto muito da Bi-

blioteca, porque tem 

muitos livros diferentes 

e que chamam minha 

atenção.”

Robson Gonçalves l. 

bittencouRt, de 15 anos 

baiRRo vaRela
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Apropriação

“Eu gosto muito de livros. Já li vários! Gostaria de frequentar mais a Casa 

Verde, mas não é sempre que a minha avó pode me levar lá.”

João victoR da costa Gouveia, 

de 9 anos - baiRRo vila bela
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Coerência

“Eu aprendi a cantar melhor, respeitando as regras impostas pelo professor.”

luiza vitóRia, de 14 anos 

baiRRo ÁGua limpa
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Coerência

“Eu já fiz o sabão e a 

horta na minha casa. 

Aprendi a fazer arte-

sanato também. E a 

minha mãe adora fazer 

o sabão caseiro que 

aprendemos na escola 

com as educadoras da 

Casa Verde.”

maRia FeRnanda silva do 

santo aFonso, de 9 anos 

baiRRo bela vista
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Cooperação

“O clima na Casa Verde é muito bom; uns ajudam os outros. E compar-

tilhamos o mesmo computador para jogar na internet.”

eduaRdo HenRique, de 12 anos 

escola municipal saGRado 

coRação de Jesus
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Cooperação

“O dia no projeto é 

muito legal! Eu ajudo, 

trazendo garrafas PET e 

caixas de leite. Também 

ajudo os colegas que 

não sabem muito mexer 

com a horta.”

Ketany cRistina de 

oliveiRa cRuz, de 10 anos 

escola municipal saGRado 

coRação de Jesus
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Criatividade

“Gosto da Brinquedoteca. Lá, tem um monte de brinquedo feito com 

materiais recicláveis. Eles são diferentes dos que eu tenho em casa.”

daniel Reis, de 10 anos

baiRRo centRo
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Criatividade

“As oficinas na escola são muito criativas. Os produtos feitos são de boa 

qualidade e eu gosto muito do sabão líquido caseiro... Ele é bem cheiroso!”

Geisiany da silva, de 12 anos 

baiRRo matadouRo
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Dinamismo

“A minha mãe acha 

ótimo eu participar do 

projeto. Com ele, eu 

aprendi a fazer várias 

coisas, como enfeites, 

materiais de limpe-

za e jogos educativos. 

Reciclando, podemos 

ter um mundo melhor.”

FRancislâine iasmim, de 9 

anos - escola municipal 

saGRado coRação de Jesus



Dinamismo

“Todos podem dar ideias. Por isso, me sinto bem quando participo das 

oficinas.”

ana claRa soaRes, de 8 anos 

escola municipal dR. FRancisco 

dos santos cabRal
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Eficiência

“Nós aprendemos músicas e apresentamos para outras pessoas. E isso é 

muito bom! Fazemos o que gostamos e aproveitamos muito.”

taynan dieGo, de 12 anos

baiRRo bela vista
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Eficiência
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“As ideias são boas. Com 

o projeto, nós apren-

demos muito! Hoje, eu 

aprendi a fazer tinta de 

terra e pintar o meu 

potinho... Ficou lindo!”

ana silva, de 8 anos 

baiRRo centRo



Estética

“Desde quando venho à Casa, percebo que os jardins são lindos e muito 

bem cuidados.”

bRuno HenRique silva, de 8 anos 

escola municipal dR. FRancisco 

dos santos cabRal
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Felicidade
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“Eu fico muito feliz 

quando saímos da sala 

para fazermos ativida-

des ao ar livre. Nas ofi-

cinas, aprendemos coi-

sas boas, que podemos 

levar pra nossa casa, 

como a permacultura.”

João GabRiel, de 10 anos 

escola municipal saGRado 

coRação de Jesus



Felicidade

“Estou muito feliz em realizar mais um sonho na Casa Verde: o lançamen-

to do meu livro ‘Migalhas de Amor’!”

tiane niles, de 43 anos 

baiRRo cândida
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Harmonia

“Aqui, tudo é muito organizado! As educadoras sempre conversam conos-

co; eles nos ensinam a importância de respeitar o próximo. Todas as vezes 

que viemos à Casa Verde, vivenciamos situações especiais. Hoje foi ainda 

melhor, porque visitamos a Exposição de Paulo Freire.”

vivian moReiRa, de 16 anos

escola estadual dom ciRilo 

de paula FReitas
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Oportunidade

“Eu aprendi a fazer sabão e também a pintar com a tinta de terra. Tudo 

isso foi muito novo pra mim. O meu sonho mesmo é participar desse pro-

jeto e ensinar a todas as pessoas tudo sobre sustentabilidade.”

ana luiza castRo, de 10 anos 

escola municipal saGRado 

coRação de Jesus
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Oportunidade

“Adorei as oficinas! Tive a oportunidade de aprender a fazer um cata-

-vento e o sabonete líquido. Vou levar para casa e mostrar à mamãe o 

que eu aprendi com as tias da Casa Verde.”

João vitoR, de 6 anos 

escola municipal dR. FRancisco

 dos santos cabRal
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Protagonismo

“Eu aprendi a fazer o sabão caseiro e, hoje, faço na minha casa para 

vender. Ganhei da minha mãe forminhas e um livro de receitas. Assim, 

eu faço até sabonete!”

bianca maRques, de 12 anos 

baiRRo moRRo das bicas
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Transformação

“Aqui, aprendi a reciclar o que jogávamos fora... Hoje, reaproveitamos, 

principalmente, o óleo para fazer o sabão.”

RobeRta Jainy pinto t. da silva, de 11 anos

escola estadual Helena vieiRa
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Transformação

“Os jogos são bem criativos e chamam a atenção. Eles são educativos e 

divertidos. Eles estão me ajudando nas matérias que tenho mais dificuldade.”

luiz Filipe da silva, de 8 anos 

escola municipal dR. FRancisco 

dos santos cabRal
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