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Nesse mês de maio, o maior destaque foi a retomada 
das oficinas de tinta de terra, nos dois bairros−Jardim 
São Nicolau e Novo São Norberto. O interesse por 
essa técnica de pintura, que embeleza os bairros, tem 
sido um grande aliado para promover uma maior 
aproximação entre  Projeto e moradores. A cada 
encontro eles demonstram estarem abertos para 
outras oficinas, como por exemplo, a de alimentação 
saudável, que teve um aumento do público adulto, 
ampliando as possibilidades de mudanças nos 
hábitos  alimentares. 

Outras duas importantes estratégias de mobilização, 
em que o Projeto atuou com parceiros da região 
foram: a Feira Cultural na Escola Estadual Hermínio 
Sachetta  e o mutirão na casa do Sr. Daniel, morador 
do São Nicolau. 

No Grupo Sementinha, observa-se avanços 
significativos nas crianças, a partir das 
atividades desenvolvidas. Algumas delas se 
mostram mais autônomas, ajudam a coordenar 
e fazer a organização do espaço, realizam 
oficinas e coordenam a roda. 

Com relação ao time, teve início a formação 
de  Glaucia e Francuilt, moradoras do Novo 
São Norberto, que estão sendo preparadas 
para ingressarem na equipe. Elas são as 
educadoras do Novo São Norberto. Nesse 
bairro aconteceram reuniões de divulgação do 
Projeto, mobilização para as oficinas , pinturas 
e inscrições para atendimento das crianças. 



GRUPO 
SEMENTINHA 



“Eu gosto de limpar o projeto, porque além 
de ficarmos num lugar limpo tudo fica mais 
agradável com cheirinho de limpeza. Na 
roda, a gente divide as tarefas pra tudo ser 
organizado.” 

Natiely Ferreira  - 11 anos 





“O lanche foi com ajuda de todo mundo.  
Eu trouxe  a cebolinha, Laura trouxe 
coentro e o Matheus trouxe tempero. 
O patê ficou muito bom. Minha mãe já 
tinha feito, mas eu gostei  mais desse!” 

Caique – 10 anos 





“A gente consegue fazer borboletas 
com as folhas que usamos em outra 
atividade, para não jogá-las no lixo. 
Fica lindo para decorar e dar de 
presente!” 

Karen Cristiny – 10 anos 



“No começo,  Gabriel e Suzana tiveram 
dificuldades. Estavam um pouco perdidos 
com os números, mas com a ajuda de outros 
jogadores, os dois ficaram à vontade com o 
jogo Rapidinho.” 

Janine – Educadora





“A melhor parte da mediação é quando 
a gente faz alguma coisa da história. 

Hoje foi o cachorro da história“A noite 
em que segui meu cachorro!”

Gilson – 10 anos 





“Hoje, quem comandou a oficina foi o Jó. 
O desafio era fazer um jogo com material 
reciclável. Usamos papelão e tampinhas de 
garrafa pet.” 

Amanda – Educadora 

“Fizemos jogo da velha e  de 
damas. Com material reciclado! 
Nunca fiz reciclagem . Gostei!”

Gabriel  - 10 anos 



“Enquanto as crianças 
aprendiam palavras novas,  Nico 
e Sara aprendiam as cores!”

Amanda - Educadora

“Hoje as palavras foram muito 
difíceis. Tinham palavras que 
eu nunca ouvi na vida! O bom 

foi que a gente conseguiu 
acertar  bastante!” 

Ana Beatriz – 09 anos 



“Eu escrevi direitinho no cartão 
do dia das mães. Minha mãe vai 
ficar feliz; usei as cores que ela 
mais gosta.” 

Lorena – 08 anos 



“Fiz dois cartões: um 
para a minha mãe que 

vai chegar da Bahia e um 
para a minha avó que fica 

comigo, sempre!”
 

Ana Clara – 10  anos 



A oficina de alimentação saudável, desta 
vez,  foi com as crianças e moradores. 
Tivemos a presença de 18 crianças e 10 
adultos. Foi retomada a receita de nutella 
de banana verde com pão de abóbora e  
suco de beterraba, limão e capim santo. 
Apesar das caras de estranhamento no 
início,  as crianças adoraram o suco! 



“Gostei demais dessas receitas. 
Lembra  minha mãe que nunca 
desperdiçou nada. Me chama que 
na próxima vou vir de novo!” 

Dona Conceição – moradora  



PERMACULTURA 



“Wesley tem tido muito destaque 
nas pinturas com tinta de terra. Ele 
é muito interessado pelas cores da  
terra, concentrado e detalhista nas 
pinturas.” 

Domênica – Educadora 

“Fiquei feliz demais! Já era meu sonho pintar 
esse muro.  Deus prepara tudo que a gente 
pede e faz do jeito dele!”
 
Dona Maria – moradora



“Ideias não faltam. 
Depois da pintura, já 
estamos planejando o  
jardim em pneus!”

Patrícia – moradora



“Deu outra cara para o muro. 
Vi o muro da dona Maria e 

logo quis aqui em casa. Cores 
diferentes e vivas! É uma pena 

meu vizinho estar levantando o 
muro agora. Mas assim que ele 
terminar,  podemos fazer uma 

horta no meu quintal!” 

Claudete – moradora 





“As pinturas têm chamado muito a 
atenção dos moradores. Todos ajudam 
com o que podem. No bairro é difícil 
encontrar o cal, então um vizinho se 
mobiliza pra comprar para todos que 
queiram.  Sempre nos oferecem um 
lanche. Outro dia mesmo, um morador 
nos ajudou com a captação de terra, 
levando tudo no carro dele, para a 
gente.” 

Gláucia – Educadora 



“Temos até oficina de biscoito 
caseiro marcada com uma 
moradora que se voluntariou 
para ensinar as crianças!” 

Francuilt – Educadora 



MUTIRÃO



MUTIRÃO

Foi um dia de ação solidária, com objetivo de tornar a 
casa do Sr. Daniel um lugar melhor.
Sr. Daniel é um senhor cadeirante, que mora em uma 
das primeiras casas do bairro. Casa úmida e muito 
escura, com difícil mobilidade para um cadeirante. 
Mora sozinho, recebe apenas a visita do irmão. Muito 
tímido, no dia do mutirão revelou uma alegria, que 
segundo a agente de saúde, Patrícia, nunca o viu sorrir 
tanto assim. 
O mutirão aconteceu em um dia com a parceria da 
UBS- Chácara Sto. Amaro, o presidente da Associação de 
Moradores do Chácara Sto.Amaro,  o grupo de jovens de 
uma igreja evangélica. Todos mobilizados para pintar 
a casa com tinta de terra e fazer a construção de uma 
rampa de passagem da cadeira, da casa para o quintal.  
Teve até café da manhã e almoço coletivo. 





“Foi um mutirão do bem, de ajudar sem olhar 
a quem.  As cores alegres e fortes deram outra 
atmosfera para a casa dele” 

Glaucia – Educadora 



“Desde do primeiro dia que fui ao bairro, imaginei uma pintura com 
tinta de terra nessa casa. E hoje realizar esse sonho, com o apoio da 

UBS – Chácara Sto. Amaro e a comunidade foi muito prazeroso. Ações 
como estas nos instigam a fazer muito mais!” 

Bianca Donata – Coordenadora



FEIRA CULTURAL



A Feira Cultural na Escola Estadual Hermínio 
Sacchetta foi muito produtiva e organizada. O time 
participou com a oficina de tinta de terra. Foram 
mais de 100 participantes entre eles, crianças, 
adolescentes e adultos. Haviam diversas exposições 
de talentos do bairro em relação a  alimentação e 
artesanatos, trabalhos escolares, oficinas de desenho, 
turbante, relaxamento, cinema, dança,  entre outros. 
Além de espaços educativos, atendimentos  da UBS e 
apresentações artísticas. 

FEIRA CULTURAL





“Foi uma nova experiência. Foi 
diferente porque geralmente dou 
oficina de tinta de terra para as 
crianças e hoje foi também para 
adolescentes e adultos. Fiquei 
feliz porque sei que me saí bem 
e pude participar de outras 
oficinas também” 

Amanda – Educadora 





“Nunca imaginei que uma feira cultural 
seria tão produtiva e educativa . Fiquei 
encantada. Além de dar oficina, pude ver as 
apresentações na quadra!” 

Glaucia – Educadora 
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