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1. INTRODUÇÃO
Neste mês, inúmeras transformações aconteceram no projeto. Temos um grande desafio: a mudança
de endereço da sede. É nossa missão transformar esse ambiente, tornando-o referência comunitária.
No novo endereço funcionava antes um mercado, que ficou fechado nos últimos dois anos. Por esse
motivo, foram necessárias algumas reformas, principalmente na pintura e na parte elétrica. O espaço
receberá adequações para alcançar boa funcionalidade, abrigando também a Biblioteca, o Banco de
Tecnologias e locais para as oficinas diversas.
O processo de alfabetização passou por transformações. Iniciamos as aulas noturnas, que acontecem
de segunda à sexta-feira, na sede.
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1- Na Sede
Grupo de crianças e adolescentes
A residência social do educador Felix dos Anjos Almeida, responsável pelo Grupo Guardiões de
Vargem Grande, fez com que o agente tivesse um novo olhar em relação às ações realizadas pelo
grupo. O mesmo empoderou-se das tecnologias do CPCD, principalmente da importância da roda,
reconhecendo a necessidade de se aprender através das brincadeiras. Com esse novo olhar, as
oficinas estão mais lúdicas, abordando uma grande diversidade de temas.
Neste período, foram utilizados jogos educativos criados pelos alunos no CEDESP Anna Lapini com
temas ambientais. Sempre que possível, discutimos os elementos da Carta da Terra. Tais princípios
servirão como base para criar novos jogos pedagógicos.
Quanto mais a população conhece o território, mais se empodera do ambiente. Por isso, são
frequentes trilhas e passeios internos. Neste último mês, as atividades também forma realizadas no
bairro vizinho. Durante a visita à Biblioteca Caminhos da Leitura, tivemos a oportunidade de conhecer
outro modelo de projeto social. Além disso, os visitantes estiveram no primeiro Cemitério Protestante
do Brasil, um monumento histórico, localizado no mesmo terreno da biblioteca. Os presentes
participaram de uma roda de conversa com os educadores e assistiram ao filme “O Pequeno
Príncipe”. Após a exibição, aproveitamos para discutir algumas questões fundamentais.
2.2 - Oficinas desenvolvidas com a comunidade e instituições parceiras
As oficinas comunitárias, em especial as de tinta de terra, têm ocorrido com frequência. Neste último
mês, aproveitamos para pintar e redecorar alguns estabelecimentos comerciais da comunidade.
Nosso grande desafio são os quintais para plantio. Infelizmente, muitos moradores ficam em casa
apenas à noite e saem muito cedo para trabalhar; por isso, os quintais não estão bem cuidados. Além
das ações de permacultura, aconteceram oficinas de produtos de Limpeza Natural, Cozinha
Experimental e Remédios Caseiros.
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2.3 - Alfabetização
Com a volta da rotina escolar dos seus netos, os alfabetizando aumentaram a frequência nas aulas.
Conforme observado, destacamos a necessidade de programar horários alternativos para as aulas.
Dessa forma, iniciamos as aulas no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h30min às
21h40min, o que tem atraído idosos e adultos que trabalham fora ou mesmo que precisam cuidar dos
afazeres domésticos durante o dia. Formou-se uma turma com 10 (dez) alfabetizandos, que vêm todos
os dias da semana às aulas.
A Sessão dos Alfabetizandos deste mês aconteceu no período noturno. Na oportunidade,
apresentamos o filme “Uma Lição de Vida” (2009), direção Justin Chadwick, que conta a história de
um queniano cujo sonho era aprender a ler e escrever para, ele mesmo, ler uma carta que o governo
o enviou. E esse sonho faz parte da vida de muitos de nossos alfabetizandos!
2.4 - Anna Lapini
Todas as quintas-feiras do mês, acontecem oficinas sobre as práticas de permacultura, com a
participação de duas turmas do Curso de Meio Ambiente. O principal objetivo da ação é garantir a
produção de alimentos saudáveis. Assim, destacamos como objetivos primordiais o manejo das hortas,
a produção de sementeiras e o plantio de mudas.
2.5 - Equipe
Na segunda quinzena do mês, dois jovens moradores da região passaram a integrar a equipe. Ambos
já desenvolveram trabalhos voluntários na região e fazem parte de um grupo de teatro chamado
“Artemanha”. Os jovens entram para equipe para potencializar os diversos trabalhos desenvolvidos no
projeto. Desta forma, será possível ter uma troca de saberes e experiências.
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3. PREVISTO E REALIZADO
PREVISTO
Biblioteca

STATUS
Realizado

COMENTÁRIOS
A Biblioteca conta com um acervo de 5.835
títulos.
Estão cadastrados 496 leitores e, neste mês, foram
emprestados 30 títulos.
Leitora destaque: Arlinda Marcelina Lourenço - 04
livros lidos.

Banco do Livro

Realizado

No Banco, aconteceram 08 trocas e 02 Caixas
Literárias.

Alfabetização de idosos

Em andamento

Início das aulas noturnas, favorecendo a
participação de outros adultos e idosos. No
momento, uma das alfabetizandas está gestante.
Atualmente, são quatro ADCS’s responsáveis pela
alfabetização e 46 alfabetizandos.

Oficinas de Permacultura

Em andamento

Em sua grande maioria, as oficinas são de tinta de
terra. Temos como desafio conseguir quintais para
a produção de alimento.

Oficinas com crianças

Em andamento

O grupo havia diminuído a frequência no mês de
férias, mas, agora as crianças retornaram.
Algumas meninas não puderam voltar, pois as
mães pedem para que as mesmas ajudem-nas
nos trabalhos domésticos. No momento, estão
frequentes 14 adolescentes (12 meninos e 02
meninas). Para potenciar as oficinas, durante este
mês, contaremos com 02 ADCS’s.

Banco do Conhecimento

Realizado

Entre os dias 01/08 a 19/08, foram
contabilizados 260 acessos.

Banco da Solidariedade

Realizado

A principal troca que ocorreu foi a de informática.

Centro de Referência em
Permacultura Anna Lapini

Em andamento

A rotina das oficinas volta a acontecer todas as
quintas-feiras, com a presença de 02 turmas do
Curso de Meio Ambiente. Assim, trabalhamos a
produção de alimentos saudáveis.

Página do Facebook

Em andamento

Semanalmente, a página passa por uma
atualização e novos membros são adicionados.
Dessa forma, as visualizações têm atingido
acessos significativos.
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4. PRÓXIMOS PASSOS
-

Oficinas nas instituições parceiras;

-

Aumentar número de Algibeiras pelo bairro;

-

Aumentar número de alfabetizandos;

-

Participação na reunião APA Capivari Monos;

-

Organização da nova Sede.

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