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DESTAQUES
Aprendendo com a pedagogia do

Amigos leitores,

“Biscoito Escrevido”. pág 2

Nesta edição, o boletim informativo
do “Projeto Arasempre – Araçuaí para
todos, para sempre” compartilha com
vocês as oficinas de Permacultura,
realizadas no Centro de Permacultura Sítio Maravilha, que proporcionam
o aprendizado e a disseminação de
tecnologias já testadas, como horta
mandala, espiral de ervas, entre outras, que são enriquecidas e melhoradas a medida que a comunidade
contribui e soma seu conhecimento.
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A seção “O que vem por aí?” traz a
oficina no Centro de Permacultura
com estudantes do IFNMG (Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais).

O que vem por aí? pág 6

Fábrica de árvores
Um sonho que virou realidade
“Fábrica de Árvores” é o nome de
um sonho de menino. Tudo começou quando um participante do
Ser Criança estava fazendo uma
pesquisa sobre o Rio Araçuaí, e ao
ver imagens do curso d’água na internet, perguntou: “Por que a gente
não planta árvores na beira do rio?”
Um educador não poderia deixá-lo
sem resposta e disse: “Se quisermos
plantar na beira do rio e cuidar das
nascentes, precisaremos de muitas
mudas de árvores!” Dai surgiu a ideia
de produção em larga escala, uma Fábrica de Árvores, começando com um
miniviveiro, construído pelas crianças.
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Deste dia em diante, não paramos com pesquisas, estudos
e rodas de conversas. Resolvemos montar uma Cúpula Geodésica, o nosso miniviveiro
que já está quase pronto.
As crianças e educadores comemoram esta etapa que nasceu do sonho de um menino
e virou realidade. Começaram
a preparar as caixinhas de leite com terra e matéria orgânica, para o cultivo das mudas. Já foram
produzidas 400 mudas, arrecadadas em
uma campanha do Ser Criança e na Rua
dos Meninos.

Litros de detergente
produzidos pelos educadores
do Ser Criança

530

Saiba mais sobre a Fábrica de árvores visite a página
https://www.facebook.com/fabricadearvoresdosmeninosdearacuai/?fref=ts

Mudas plantadas nas
comunidades rurais

250

Livros lidos pelas crianças
do Ser Criança e Rua
Adotada

O Projeto Arasempre - iniciativa do CPCD que
conta com o patrocínio da Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental - converge tecnologias socioambientais, educativas e de
mobilização comunitária, tendo o compromisso
de empoderar a comunidade, preservar o meio
ambiente, promover satisfação econômica e reforçar valores humanos e culturais para o desenvolvimento de Araçuaí. O objetivo? Transformar
Araçuaí numa cidade para todos e para sempre.

Ser Criança

13 de abril

Aprendendo com a pedagogia
do “Biscoito Escrevido”
O grupo Borboleta Pequenina brinca de fazer biscoito e se alfabetiza com a Pedagogia do Biscoito Escrevido. Essa é uma
tecnologia simples e grandiosa, a qual permite que as crianças aprendam de maneira lúdica e agradável. É um momento de pura diversão de quem escreve o alfabeto, as vogais, o
próprio nome, e por meio dos ingredientes consigam realizar
contas de matemática. Depois de assado, com muita euforia
e gosto, saboreiam os biscoitos, dando risos e partilhando as
sensações de comer o que escreveram.

abril

Vamos aprender juntos
com o Bornal de Jogos?
Os adolescentes trabalharam com o Bornal, os jogos criados
ou adaptados com foco na aprendizagem. Os jogos são um
grande aliado em nossas ações, que estimulam novos aprendizados e sana as dificuldades. Com as crianças menores, entre 6 e 8 anos, foram trabalhados principalmente os jogos do
Bornal da Paz e Ambiental, com o objetivo de melhorar as
relações entre elas e também discutir temas relacionados ao
meio ambiente, cuidados com o espaço, e com nosso bairro.

Produção com as famílias
Foi realizada no espaço Ser Criança uma oficina de receita
alternativa de produção de xampu contra piolho, que
contou com o envolvimento de 15 famílias. Diversas receitas
alternativas com ervas medicinais foram experimentadas no
preparo da receita do xampu. Mais um pretexto para reunir
os pais, e juntos, promover momentos de troca de saberes
e aprendizados que sempre contribuem com o bem-estar e
saúde das crianças. Com a participação da família, o trabalho
ganha mais força e qualidade.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

Rua arborizada
O Ser Criança realizou uma brincadeira muito divertida, que
inspira e convida adultos e outras crianças a se juntarem
nessa causa de arborizar a “Rua Adotada”. Foram plantadas
30 mudas de árvores nativas e frutíferas em 30 segundos.
Escolhemos uma parte da rua onde não tínhamos realizado
nenhuma intervenção. Alguns moradores, em contrapartida,
se comprometeram a molhar as mudas, porque é um espaço
que tem poucas casas por perto. Esta ação envolveu 60 crianças do período matutino. A realização foi instigante e vai gerar
muitos frutos, além de motivar a comunidade.
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18 de abril

Arte e terra
As artes visuais feitas com as tintas de terra são desenvolvidas com muita espontaneidade e autonomia, pelas crianças e
educadores. Os trabalhos revelam suas ideias, sua sensibilidade e conta com a participação de todos. As famílias das crianças na Rua Adotada sempre são acolhedoras e mobilizadas
com a causa Arasempre. Assim ocorreu com a pintura de tinta
de terra na casa de Aparecida, mãe da Raissa, participante do
Ser Criança. Atendendo a um pedido dela, fizemos um lindo
trio de borboletas que ficou estampado na parede principal
de sua sala, e tem encantado todos os moradores e visitantes
da residência.

Comunidades Rurais
1º de abril

Sustentabilidade
e arborização
A comunidade São José das Neves é privilegiada por estar
localizada nas encostas da Chapada do Lagoão. Ainda existem
11 nascentes (minadouros) que abastecem 315 pessoas.
Mesmo com a baixa quantidade de água, o volume gerado
é suficiente para garantir a permanência das famílias na sua
comunidade de origem. A presença do Projeto Arasempre
na região está estimulando os moradores de São José das
Neves a desenvolver ações relevantes, que contribuem
com as mudanças de hábitos e atitudes para a preservação
ambiental. Foram plantadas 109 mudas, entre nativas e
frutíferas, em 10 quintais que serão referência dentro da
comunidade, e 45 mudas no entorno do campo de futebol.
Contribuir com a arborização e a sustentabilidade local é um
dos nossos maiores objetivos.

18 e 19 de abril

Distribuição e plantio
de mudas
25 de abril

Um sonho que virou realidade
“Fábrica de Árvores” é o nome de um sonho de menino. Tudo
começou quando um participante do Ser Criança estava fazendo uma pesquisa sobre o Rio Araçuaí, e ao ver imagens
do curso d’água na internet, perguntou: “Por que a gente não
planta árvores na beira do rio?”

Para melhor refletir com os agentes comunitários a importância do plantio nos quintais, encostas, minadouros, beiras de rios e em áreas degradadas, foram feitos plantios de
mudas, entre nativas e frutíferas, nos Quintais Maravilha
de Dona Lina, Ana Maria, Nelziro, Messias e Sidinália. Esses
plantios aumentarão a produção de alimentos e contribuirão para a criação de espaços mais verdes nas comunidades.
Ao todo, foram plantadas 530 mudas, com a participação
dos agentes comunitários de cada comunidade atendida
pelo Projeto Arasempre.

Um educador não poderia deixá-lo sem resposta e disse: “Se
quisermos plantar na beira do rio e cuidar das nascentes, precisaremos de muitas mudas de árvores!” Dai surgiu a ideia
de produção em larga escala, uma Fábrica de Árvores, começando com um miniviveiro, construído pelas crianças. Deste
dia em diante, não paramos com pesquisas, estudos e rodas
de conversas. Resolvemos montar uma Cúpula Geodésica, o
nosso miniviveiro que já está quase pronto.
As crianças e educadores comemoram esta etapa que nasceu
do sonho de um menino e virou realidade. Começaram a preparar as caixinhas de leite com terra e matéria orgânica, para o
cultivo das mudas. Já foram produzidas 400 mudas, arrecadadas em uma campanha do Ser Criança e na Rua dos Meninos.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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27 de abril

Aquisição de sementes
crioulas

As famílias atendidas pelo Projeto Arasempre, serão cadastradas na casa de sementes da Comunidade Tesouras e no Centro de Permacultura. Para receber uma determinada quantia,
cada agricultor preencherá uma ficha de controle e monitoramento, que conterá as devidas informações .

Foram adquiridas sementes crioulas para as duas casas de sementes, sendo que uma na Comunidade Tesouras – Chapada
do Lagoão – e a outra no Centro de Permacultura. A demanda
pela compra das sementes foi feita de acordo com a necessidade dos agricultores, baseada na quantidade de plantações. A utilização da semente crioula gera autonomia para os
agricultores da nossa região, livrando-os da dependência do
comércio e evitando o uso de sementes tratadas com defensivos ou alteradas geneticamente. Ao todo, foram comprados
200kg de milho, 70kg de feijão, um quilo de sementes de abóbora e alface, e 500g de cabaça doce e caxixe. Os grãos foram
adquiridos na casa de sementes da Comunidade Caldeirão,
município de Itinga. E contidas pelo guardião das sementes e
agricultor familiar senhor Valteir Soares Antunes, que é referência no semiárido mineiro e brasileiro.

Nascentes preservadas
O cercamento de duas nascentes, sendo uma na Comunidade
São José das Neves e uma na Comunidade Giral, tem o objetivo de evitar o pisoteio de animais de grande porte no local.
Como também fomentar a conscientização e o envolvimento
das famílias no entorno da proteção ambiental e a recuperação dos recursos hídricos. Essas nascentes beneficiam 10
famílias, que totalizam 58 pessoas.
A proteção das nascentes torna-se uma ferramenta valorosa.
Pois o uso da água nas propriedades dos agricultores que não
possuem outra fonte do recurso, e de suma importância para
o sustento dos pequenos animais. Outro beneficio é o armazenamento dos lençóis freáticos, o que evita o secamento da
fonte. Outro beneficio é o armazenamento dos lençóis freáticos, o que evita o secamento da fonte.

Centro de Permacultura
Sítio Maravilha
Abril

Plantando mais uma vida
O prazer de plantar mudas frutíferas é maior do que o de
produzi-las. Em abril foram plantadas 28 mudas de maracujá
no Centro de Permacultura, com o objetivo de colher o fruto,
usar o espaço existente e embelezar a propriedade com o sistema de cerca viva.
“Com a ampliação do estaleiro de maracujá no Sítio Maravilha, espera-se um aumento significativo da
produção, o que permitirá além do embelezamento do
local, fornecimento de frutos para auxiliar e complementar o lanche das crianças atendidas pelo projeto
Arasempre, no espaço do Ser Criança.”

Manoel dos Passos Vieira, de 57 anos
Permacultor

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Abril

Oficina de permacultura
“Sementes do futuro”
Foi realizado no Centro de Permacultura um encontro com os
jovens do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
de Araçuaí. Tendo como objetivo a realização de uma oficina.
Durante a atividade os jovens puderam conhecer a área e sua
organização, como também participaram da produção de 50
mudas de maracujá. Fizeram parte do encontro 12 jovens e
as colaboradoras Luciana Nunes Rosa (representante da assistência social) e Sáskia Maria Guedes Soares. Depois da atividade, a equipe do Centro realizou a divulgação da campanha
de arrecadação de caixinhas de leite, que tem o plantio como
finalidade. Os jovens ficaram animados com a coleta em suas
próprias casas. No final, foi criado um nome para a equipe
“Sementes do futuro”, onde cada jovem recebeu uma muda,
o que simbolizou sua participação na oficina.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

Grupo Mamão Verde
de Educação Popular
O Centro de Permacultura do Vale Jequitinhonha
– Sítio Maravilha, recebeu um grupo de cinco turistas – educadores e estudantes – das cidades
de Piracicaba, Campinas e Uberlândia, todos com
o objetivo de conhecer as tecnologias sustentáveis de permacultura aplicadas no Sítio.
Durante a visita foi realizada a aula-passeio, com
o propósito de conhecer a divisão e o zoneamento do sítio. Como também a produção de substrato e produção de mudas, com participação do
grupo e equipe do Sítio.
Ao final da produção, o grupo se reuniu para
criar a identificação da equipe, sendo escolhido
o nome “Mamão Verde de Educação Popular.”
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Vozes
Vozes
dada
Comunidade
Comunidade

“A produção de mudas aqui no sítio só vem aumentando. Para cada
dia temos uma escala de produção. Assim, atendemos às demandas de
mudas nativas e frutíferas. A muda pronta é muito gratificante; sei que
a germinação de uma semente é a vida de uma futura árvore.”
Manuel dos Passos – Sítio Maravilha, Araçuaí

“O projeto foi uma porta de entrada para o
desenvolvimento da comunidade. Temos que
aproveitar, e juntos somar o aprendizado para
que a transformação ocorra.”
Nilmara Lopes dos Santos, agricultora
São José das Neves – Chapada do Lagoão

“O Ser Criança tem um papel fundamental em nossas vidas, que
é juntar as famílias para trocar saberes. Como também promover
ações que nos estimulem a cuidar melhor de nossa saúde, de maneira simples e saudável.”
Antônio Nilson Pereira, pai de Ana Júlia da Silva Pereira

O que vem por aí?
Oficina de permacultura
Data: 14 de maio
Local: Rua Adotada (Rua Uberaba,
Esplanada)

Visita dos alunos e professores do
IFNMG aos Quintais Maravilha
Data: 4 de maio
Local: Vargem João Alves

Oficina de permacultura (IFNMG)
Data: 24 e 31 de maio
Local: Sítio Maravilha

Oficina de horta suspensa com pneus
Data: 5 de maio
Local: São José das Neves

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Expediente
Este informativo contou com a contribuição Advete Santana Santos Rodrigues, Regina Poluceno Jardim, Ana Paula Aparecida Silva,
Eliane Luiz de Almeida Oliveira, Celso Souza Silva, Doralice Barbosa Mota, Flávia Barbosa Mota, Matheus Antúrio e Simone Cecília
Menezes da Mata.
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