
Amigos leitores,

Nesta edição o boletim informativo 
do Projeto Arasempre apresenta a 
Colônia de Férias das crianças do Ser 
Criança, que tem como tema “A comu-
nidade aos olhos das crianças.” Elas 
que a cada dia mobilizam os adultos 
a pensarem diferente a respeito do 
nosso planeta, mostram como é sim-
ples cuidar das pessoas, da nossa co-
munidade, das plantas e dos animais. 
A forma como as crianças trabalham 
o tema escolhido é de uma essência 
simples e peculiar, elas convocam a 
comunidade para falar de assuntos 
sérios com muita diversão e do resga-
te das coisas boas existentes no Vale. 
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coletadas na comunidade 

Crianças e visitantes 
participaram da Colônia 
de férias do Ser Criança

Embalagens vazias coletas 
para o supermercado 
educativo

O mês de julho, no Ser Criança é es-
perado com muita expectativa!  É 
neste período que as crianças têm 
férias escolares e nós aproveitamos 
para intensificar as atividades edu-
cativas e de mobilização dentro e 
fora do Ser Criança.

Quando se fala em colônia de férias 
a criançada já pensa em entrar no 
ônibus e ir conhecer outros lugares 
da cidade. Desta vez, fomos à Cha-
pada do Lagoão (área de preser-
vação ambiental, que fica a 30 km 
da cidade). Lá a equipe do Projeto 
Arasempre desenvolve várias ações 
de cuidado com o meio ambiente, 

dentre elas o cercamento de 
nascentes. Sabiam que nesta 
Chapada existem mais de 100 
nascentes? Por isso é um lu-
gar tão importante para todo o 
município de Araçuaí! Durante 
o passeio o permacultor Cel-
so Silva, nos orientou sobre as 
nascentes, como protegê-las e 
sua importância para continui-
dade da vida da fauna, flora e 
todos os moradores de Araçuaí. 

Em contrapartida a meninada brincou 
de “plantar água”, plantando árvores em 
volta de uma nascente. Também fizemos 
a primeira experiência de jogar 900 pelo-

tas de barro com sementes, plantamos 500 mudas 
nativas e frutíferas da região com o objetivo de re-
florestá-la. Deixamos um exemplo inspirador para 
a comunidade.  Veja mais fotos na pág. 4!

Colônia de férias

Passeio na Chapada do Lagoão
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Nos encontramos 
na rua adotada 
Um novo quintal que ganha forma e beleza, uma nova manda-
la ou uma pintura de tinta de terra, um espiral de ervas,  ações 
que incentivam as pessoas a plantar e experimentar uma nova 
receita de produtos alternativos e medicinais para melhoria 
da saúde. E ao somarmos tudo isso, sabemos que esse é um 
indicador que nos traz alegria e resultados positivos, mostra 
que estamos no rumo certo para uma cidade melhor.

Folia da árvore
As crianças se reuniram durante a colônia de férias para in-
tensificar nossas ações com muita criatividade,  mobilizar a 
comunidade a respeito dos problemas públicos, como a seca 
das nascentes e dos rios que desaguam no rio Araçuaí. Uma 
das ações escolhidas foi fazer uma folia da árvore numa im-
portante rua do centro da cidade. Cantando, batucando e 
mobilizando o comércio local para uma causa maior, que é 
incentivar as pessoas a cuidarem melhor do seu quintal, da 
sua rua, do rio e principalmente da nossa cidade. Sabem o 
que fizeram? Entregaram uma muda e uma poesia em cada 
estabelecimento, incentivando as pessoas a mudarem de ati-
tude e a plantarem. Na volta deram uma paradinha para uma 
roda de batuque na pracinha. Foram distribuídas 50 mudas.

Ser Criança 

julho

Brincadeira de criança - 
diversão e aprendizagem
A criançada do Ser Criança nos surpreende a cada dia! Inven-
tam moda e aprendem de um jeito bem divertido. É com o 
“supermercado educativo” – mercado construído pelas crian-
ças–, que elas aprendem a fazer contas, comprar e vender.  
Os produtos são embalagens vazias que possuem preços, as-
sim elas dão valor real  e utilizam a matemática. As crianças 
aprendem a comparar preços, somar o valor total e receber 
o troco, além de aprender a economizar! Sabe como fazem 
isso? Com a moeda social! Ela possui valores simbólicos pro-
duzidos nos próprios grupos. 

“Estamos muito orgulhosos em contribuir com o apren-
dizado das crianças menores. Montamos o supermerca-
do educativo com muito carinho! Juntamos as embala-
gens, colocamos os preços, pintamos o espaço com tinta 
de terra e produzimos a moeda social. O mais legal  é 
que também aprendemos muita coisa!
 

Luiza Eugraphio Rodrigues, de 13 anos

O Projeto Arasempre - iniciativa do CPCD que 
conta com o patrocínio da Petrobras por meio do 
Programa Petrobras Socioambiental  - conver-
ge tecnologias socioambientais, educativas e de 
mobilização comunitária, tendo o compromisso 
de empoderar a comunidade, preservar o meio 
ambiente, promover satisfação econômica e re-
forçar valores humanos e culturais para o desen-
volvimento de Araçuaí. O objetivo? Transformar 
Araçuaí numa cidade para todos e para sempre.
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Tinta de terra 
e sua beleza natural

A pintura de tinta de terra é uma tecnologia que embeleza a 
rua e traz alegria para  os moradores, utiliza matéria prima 
da região para dar diversas cores e tons para as paredes das 
casas, além de despertar a criatividade e a participação das 
crianças. Recém chegada à rua adotada, Maria foi logo saber 
quem são as crianças que estão todos os dias por lá. Depois 
de explicarmos e apresentarmos nossas propostas sobre a 
rua, ela não hesitou entrar nesta causa também.

Chamando a comunidade 
para a roda
É isso mesmo gente! O Ser Criança convidou a comunidade e 
parceiros de causa para prestigiar o que essa criançada anda 
aprontando por aí. Foi uma noite cultural cheia de boas 
energias. Teve teatro ambiental sobre a mãe terra, inaugura-
ção da mini-fabriqueta dos adolescentes, tivemos também 
uma mostra dos experimentos realizados por eles.  A anima-
ção foi comandada pelos batuques, com os Tamborzeiros do 
Rosário que apresentaram uma nova geração infantil com 
a participação de crianças da comunidade e do Ser Criança 
resgatando a cultura local. E para finalizar tivemos a sessão 
de  Cinema Itinerante que transmitiu o documentário “Colô-
nia de férias ambiental.” 
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Como fazer 
a tinta de terra?

A tinta de terra é preparada a partir da combi-
nação de cola branca, terra e água. A cola pode 
ser substituída por farinha d’água, feita à base de 
farinha de mandioca e água. 

Adicione terra a um latão cheio de água, até que 
a tonalidade desejada seja atingida. Em geral, 7 
quilos de terra são a medida certa para um galão 
de 12 litros de água.

Enquanto a água e a terra são misturadas em um 
balde, prepare ao lado uma solução de 3kg de 
cola em 1 litro de água.

Quando as duas misturas estiverem prontas, 
basta juntar a cola diluída e a terra. O segredo é 
misturar aos poucos, até que a tinta fique com a 
consistência desejada. Quanto melhor a mistura, 
mais qualidade terá a tinta.

Depois de pronta é só usar a criatividade e inven-
tar desenhos e traçados para que sua casa e as 
demais da comunidade fiquem mais bonitas!

DESTAQUEDESTAQUE
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Colônia de 
Férias do Ser 

Criança - passeio na 
Chapada do Lagoão

“Aprendendo com 
o semi-árido”
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Vozes da Comunidade

“Esses encontros são sempre animados e enriquecedores. A 
criatividade dos teatros, das danças e das brincadeiras na roda 
nos emocionam e encantam. É muito bom resgatar toda essa 
cultura que é rica e é nossa! ”

Maria da Conceição Aparecida, mãe de Joane Araújo

“João Pedro Hunas, é uma criança atenta a tudo ao seu redor e muito 
criativa! Ficou muito feliz pela oportunidade de conhecer uma nascente, 
durante o passeio que fizemos na Chapada do Lagoão e também apren-
der a cuidar dela plantando árvores e jogando as pelotas de sementes. 
Todas as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a Chapada e com-
preender uma pouco mais sobre sua importância para a vida em Araçuaí.“

Maria de Fátima Cardoso, educadora

“Trazer essas práticas sustentáveis para minha casa só vai enrique-
cer o meu conhecimento! Gosto dessa criançada alegre que me aju-
da a cuidar do meu quintal! Ele já é referência para quem passa 
na rua, ele é diferente, com plaquinhas, horta mandala com alfa-
ce, cebolinha e espiral de ervas. Aproveito para ensinar e alegrar as 
crianças com os geladinhos naturais que faço com frutas da época.”

Renata Fernandes, moradora da rua adotada

“Depois que as crianças do Ser Criança vieram à minha casa, eu nunca 
mais fui a mesma, comecei a cuidar melhor da vida, fiquei me perguntan-
do se essas crianças estão tão preocupadas em cuidar da saúde, do meio 
ambiente por que não eu? Isso foi uma lição e entrei nesta causa com elas.”

Maria dos Santos, moradora da rua adotada
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