Relatório Técnico
Projeto Sala Verde

Introdução:
Este Projeto, veio contribuir para a transformação social da região, através de ações que garantam a
segurança ambiental e promovam a recuperação dos espaços e o uso racional dos recursos disponíveis na
região.
O objetivo principal é trabalhar com práticas sustentáveis para recuperação dos recursos hídricos e do
meio ambiente, visando diminuir a degradação ambiental, envolvendo toda comunidade, na
transformação do lugar, onde vivem. .
Os livros do Projeto Sala Verde têm contribuído com informação de qualidade aos educadores,
informações estas que, são disseminadas nos grupos de trabalho e transformadas em práticas.
As soluções sustentáveis pesquisadas nos livros, folderes, CDs e DVDs, do Projeto vêm complementar as
práticas, afim de reverter e prevenir os desastres ambientais, cuidar melhor da terra, da água,
reaproveitar os recursos existentes nas comunidades.
Este material está exposto no Banco do Livro S/A, onde crianças e educadores, têm acesso. O material
tem circulado nos projetos, comunidades e escolas da cidade.

Atividades Desenvolvidas:
Formação de Mães Guardiões da água:
A equipe de Mães Cuidadoras da Água e dos Guardiões da Água participou, em 2007, de capacitações
coordenadas pelo CPCD e pelo IPEC para se ingressarem no projeto. Como o ser humano está em
constantes momentos de aprendizagem e busca de conhecimento, são realizadas reuniões de equipe
freqüentemente, que têm como objetivo avaliar e planejar as ações do trabalho através dos instrumentos
que dispomos como o PTA (plano de trabalho e avaliação) e o MDI (maneiras diferentes e inovadoras).
Com intuito de proporcionar uma aprendizagem assídua, temos trabalhado em nossas reuniões temas que
contribuem com o crescimento mútuo de cada um, uma vez que, as trocas traz conhecimento e mudanças
nas pessoas.
As informações, textos, histórias, experiências tiradas do material adquirido pelo Projeto Sala estão
contribuem para que isso possa acontecer. Avaliar nossas ações constantemente, é fundamental para
tomar novos rumos e experimentar formas diferentes de gerar transformação na comunidade.
Esta formação continuada faz com que as pessoas fiquem mais confiantes e façam um trabalho mais
produtivo, juntamente com as famílias.

Programa Habitat/ Quintal Maravilha

O Quintal Maravilha foi criado como uma ação estratégica, a fim de contribuir com o convencimento e
mobilização das comunidades para com as ações do Projeto. Além de ser o principal multiplicador das
tecnologias para a conservação da água na agricultura e segurança hídrica familiar nos núcleos.
Aos poucos, as idéias e as tecnologias da permacultura estão sendo realizadas e experimentadas nestes
quintais. Algumas experimentações são feitas com sucesso. A equipe já domina algumas técnicas da
permacultura como horta mandala, espiral de ervas, círculo de bananeira, utilização de cobertura
orgânica, entre outras, buscam a todo tempo incorporar as idéias, também reutilizando materiais, criando
mais de 01 função para cada elemento.
No quintal maravilha, de D. Fatinha (comunidade São João Setúbal), os resultados, depois das chuvas
estão mais visíveis. Já notamos a diferença. Temos: 05 mandalas feitas de bambu e pedras, espiral de
ervas, composto, círculo de bananeira, cerca viva, plantação de mudas de trepadeiras na tela da horta,
curva de nível e produção de biofertilizante.
O grupo se preocupa com a estética do quintal. Estamos procurando aprender a utilizar melhor o espaço
e transformá-lo em verdadeiro habitat.Além do jardim, os próximos passos que estão sendo realizados
são: a oficina de tinta de terra, a construção de minhocário, a produção de variedades de mudas de plantas
frutíferas e de adubação verde, a construção de casa de passarinho.
Na Barra do Gravatá, aos poucos o quintal da casa de D. Tereza, também está tomando forma, já tem
umas cinco mandalas, espiral de ervas, círculo de bananeira, curva de nível, composto e algumas verduras
plantadas.
A família é bastante participativa e busca aprender e compreender tudo. O mais importante é a
credibilidade e a importância que os familiares dão ao trabalho que é realizado em seu quintal. Os
próximos passos serão a construção de 01 calha de bambu para reaproveitar a água da chuva e
transformar este quintal também em um habitat, onde se preserve a vida dos bichos e natureza.
O grupo vem discutindo nas rodas de que forma estes quintais podem influenciar nas mudanças das
pessoas, em todos os aspectos.
A permacultura que, utiliza os recursos que se tem no lugar, dando funções variadas para os elementos,
tem sido importante para convencer as famílias a reaproveitar. O exercício constante de praticar isso com
as famílias, têm trazido resultados e o processo dos multiplicadores dentro das famílias, está iniciado.
As pessoas aprendem a valorizar e se apropriar mais do que é deles.
Hoje, os avanços estão sendo visíveis, os quintais estão mais verdes e produzindo mais.
Os educadores do Projeto Ser Criança tem utilizado o material do Projeto Sala Verde no
desenvolvimento de atividades voltadas para o cuidado com o meio ambiente, colocando em prática as
técnicas de Permacultura.
As pesquisas, informações, aprendizado adquirido através deste material tem sido multiplicado e
transformado em práticas no dia a dia das crianças, educadores e comunidade.
Esta experiência dos quintais maravilhas, na zona rural, também sido multiplicada nos quintais das
famílias da zona urbana. O grupo de educadores e meninos do Projeto Ser Criança, tem feito esta
transformação, também nas casas dos pais das crianças. Na roda, com família, educadores e crianças vão
explicando passo a passo as técnicas de permacultura e incentivando os pais a cuidarem melhor dos seus
quintais, transformando em verdadeiros habitat.

Teatro e Folia do Livro:

A folia do livro vem cada dia conquistando mais pessoas das comunidades. O povo não importa se è
longe ou perto, estão sempre acompanhando a cantoria.

A folia além incentivar a leitura vem trazendo a integração das comunidades, pois è o momento que todas
as pessoas de todos os lugares se reúnem para festejar o livro, mostrar seus costumes e valores. Os cantos
da folia já são dominados pelas pessoas e isso faz com que todos participem.
Os livros são o encantamento das crianças. Cada livro lido, cada história contada, cada teatro criado traz
para as rodas, momentos de aprendizado, harmonia e felicidade.
As histórias, o conhecimento trazido nos livros, fazem com que as crianças e adultos se interessem cada
vez mais.
O Projeto Sala Verde veio contribuir também com a folias, pois os temas retratados nos teatros , nas
músicas também falam de cuidado com a terra, com água, com o meio em que vivemos.
Os livros do Sala Verde, são levados também para as comunidades e nas rodas com os educadores eles
servem como instrumento de criação, informação e aprendizagem.

Rodas de Leituras e Oficinas de Livros:
Durante a semana, as algibeiras e os bornais eram expostos nas ruas, onde as equipes se reuniam para
que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer e ler um livro.
Os livros foram utilizados nas apresentações de teatros , poesias e contação de histórias. Cada equipe
trazia para comunidade uma apresentação diferente e a roda era de alegria, muitas brincadeiras e
animação.

A partir das rodas de leituras, as crianças criam suas próprias histórias, poesias que
falam da importância de cuidar do meio ambiente.

Envolvimento Comunitário
A comunidade está aberta para receber o trabalho que está sendo realizado. Tem apoiado
bastante e isso tem sido de suma importância para que possa haver melhor crescimento do
mesmo. Os materiais que são utilizados para fazer as práticas são disponibilizados pelas
famílias. A comunidade tem sido grande parceira. Esta troca está sendo importante, para que
possamos valorizar mais o que é do lugar.
Todas as famílias participam das atividades. Assim divulgam o trabalho e dão continuidade
naquilo que se inicia. Mas ainda há necessidade de participarem mais, para contribuir de forma
eficaz.
Sempre é o Projeto que vai até a comunidade, e isso acaba acomodando as pessoas que ainda
não conseguem visualizar a importância de apropriarem da metodologia e opinar sempre.
Em cada ação realizada, é possível notar a mobilização, participação e apoio da comunidade para com o
Projeto e seus objetivos. As pessoas recebem o Projeto com muita abertura, dedicação e bons olhos. A
cada família atendida é feito um grande esforço para que estes encontros se transformem em
aprendizagem, trocas, mudança de atitude, hábito e outra visão de mundo.

Índices Qualitativos:




Aprendizagem
Conhecimento
Informação

Índices Quantitativos:
Famílias beneficiadas com as práticas de permacultura a partir da capacitação de
educadores/multiplicadores no Sítio Maravilha, em suas comunidades:

Núcleo Olinto-39 famílias
Núcleo Cruzinhas-41 famílias
Núcleo Alfredo Graça-21 famílias

Replicação de diversas tecnologias sociais para as famílias, a partir do curso de capacitação no Sítio
Maravilha:

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17

Tecnologias replicadas a partir das aprendizagens do sítio
Maravilha
Mandalas
Biofertilizantes
biofertirrigação
Quintais Maravilha
Espirais
minhocário
Inseticida caseiro
Composto orgânico
Circulo de bananeira
Buraco para lixo
Repelentes
Minadouro protegido com cerca e plantio
Oficinas de reciclagem
Calhas de bambu
Oficinas comunitárias

Quantidade
101
130 litros
08 quintais
08
30
05
15 litros
07
45
100
30 litros
02
10
08
10

Breve Síntese:
O desenvolvimento sustentável é um grande desafio. É preciso um time jogando o mesmo o jogo,
cuidando do social, do ambiente, da vida dos tataranetos.
Os livros do Projeto Sala Verde, tem contribuído com a formação dos educadores, que têm utilizado para
leituras individuais, somando mais conhecimentos e experiências.

Anexos:

“As mandalas são bem mais práticas de fazer e cuidar. Percebi que conservam mais a água e as hortaliças
saem mais rápido.”
Marília Guedes - Mãe Cuidadora da Água
“Através do Projeto, todos nós aprendemos a lidar melhor com a terra, a aproveitar mais o que não está
sendo usado, a cuidar mais da água que bebemos e várias técnicas diferentes .”
Vanessa Souza – Guardiã da Água
“A cada dia, percebo que os quintais estão melhorando. Esse trabalho tem feito com que a
comunidade fique mais bonita. As coisas que fazemos são simples, mas tem um resultado muito
bom para todos nós.”
Vanda Maria de Jesus – Mãe cuidadora das águas
“Estou muito feliz em ter um quintal referência, para a comunidade, depois do Projeto, eu sinto
que tudo na minha casa está mais bonito, esse Projeto melhorou muito a minha vida. Sinto-me
mais realizada em todos os aspectos.”
Maria José Lopes – mãe Cuidadora das águas
“As mudanças nos nossos quintais, são visíveis, depois que começamos a trabalhar com o
Projeto. Acho que isso incentiva a comunidade a apoiar mais o nosso trabalho.”
Judite Rodrigues – mãe cuidadora das águas

