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PROGRAMA	CONHEÇA	A	TI	MESMO	

	

	

RELATÓRIO		DE		ATIVIDADES	
-		2016		-	

	

	

Este	 relatório	 trata	da	 aplicação	do	Programa	Conheça	a	 Ti	Mesmo,	 realizada	pela	 equipe	dos	

Embaixadores	 da	 Prevenção	 ao	 longo	 do	 ano	 de	 2016,	 junto	 a	 seis	 organizações	 sociais	 do	

município	de	Campinas.	

A	 aplicação	 consistiu	 no	 desenvolvimento	 de	 três	 projetos	 que	 compõe	 todo	 o	 Programa,	

destinados	a	crianças	e	aos	profissionais	dessas	organizações.	Todos	eles	tratam	da	vivência	e	do	

aprendizado	 das	 virtudes,	 propondo	 uma	 abordagem	 lúdico-pedagógica	 que	 valorizamos	 as	

virtudes	de	cada	um.	

A	 realização	 desse	 trabalho	 em	 2016,	 só	 foi	 possível	 a	 partir	 da	 verba	 disponibilizada	 pelo	

CMDCA,	após	a	provação	de	Plano	de	Trabalho	que	lhe	foi	encaminhado,	pela	Embaixadores	da	

Prevenção	em	dezembro	de	2015.		

Infelizmente	o	plano	demorou	para	ser	aprovado,	visto	que	a	verba	que	foi	destinada	só	ter	sido	

liberada	 no	 final	 de	 abril	 de	 2016,	 a	 proposta	 original	 das	 aplicações	 dos	 Projetos	 era	 de	 ser	

realizada	ao	 longo	do	ano.	É	 claro	que	esse	atraso	prejudicou	o	desenvolvimento	do	 trabalho,	

mas,	mesmo	assim	obtivemos	resultados	bem	positivos.	

	

	

ATIVIDADES	DESENVOLVIDAS	

O	ano	começou	com	muitos	planos,	ideias	e	novas	perspectivas	para	os	nossos	projetos.	

Em	 janeiro	 iniciou-se	o	nosso	processo	seletivo	para	contratação	de	novos	educadores	

para	 trabalhar	 na	 aplicação	 dos	 projetos.	 Ao	mesmo	 tempo,	 liguei	 para	 uma	 lista	 de	

organizações	 sociais	 aqui	 de	 Campinas,	 explicando	 quem	 era	 a	 Embaixadores	 da	

prevenção,	o	que	fazia	e	o	que	estava	querendo	para	o	ano	de	2016.	
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Até	 meados	 de	 fevereiro	 entrevistamos	 muitos	 educadores,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

conseguimos	confirmar	algumas	das	organizações	que	tinham	aceitado	a	nossa	suposta	

parceira.	Tínhamos	as	educadoras	 já	escolhidas	no	processo	seletivo,	mas	 infelizmente	

não	tínhamos	a	verba	para	efetivar	sua	contratação.	Ligamos	para	as	duas	e	explicamos	

a	 situação;	 elas	 decidiram	 esperar	 para	 serem	 contratadas,	 pois	 tinham	 adorado	 o	

projeto,	a	ideia	de	trabalhar	com	virtude	com	as	crianças.	

E	assim	foi	feito,	esperaram	até	início	de	maio,	quando	tivemos	a	notícia	de	que	a	verba	

da	parceria	junto	ao	CMDCA	seria	entregue	aos	Embaixadores.	Exatamente	no	dia	nove	

de	maio	as	educadoras	 foram	contratadas,	e	então	 foi	dada	a	partida	aos	estudos	dos	

projetos	 e	 uma	 busca	 incessante	 por	 novas	 organizações	 para	 que	 pudéssemos	

desenvolver	plenamente	todo	o	Programa	Conheça	a	Ti	Mesmo.	

Lembro	 que,	 tendo	 por	 base	 a	 proposta	 lúdico	 pedagógica	 da	 Embaixadores	 da	

Prevenção,	o	Programa	Conheça	a	Ti	Mesmo	é	estruturado	da	seguinte	maneira:	

-	Encontro	de	Com-Vivência;	

-	Projeto	Semeando	as	Virtudes;	

-	Projeto	Experimentando	os	Sentidos;	

-	Projeto	Ação	no	Mundo;	

-	Evento	de	Integração;	

-	Evento	de	Celebração.	

Com	relação	aos	Projetos,	dois	deles	são	destinados	às	crianças	entre	3	e	6	anos,	o	outro	

aos	 educadores	 (aos	 adultos)	 que	 trabalham	 nas	 organizações	 com	 as	 quais	 foi	

estabelecida	a	parceria.	Nesse	ano	de	2016,	atendemos	seis	organizações	de	Campinas	

(tentamos	garantir	regiões	variadas):	AMIC	–	Amigos	da	Criança	I	(Monte	Cristo);	AMIC	–	

Amigos	da	Criança	II	 (Campo	Belo);	Centro	Assistencial	C.	Q.	P.	Martins	–	Santa	Rita	de	

Cássia;	Grupo	das	Servidoras	Léa	Duchovni	de	Campinas	–	Tia	Léa;	Grupo	Espírita	Cairbar	

Schutel	 –	 Creche	 Mãe	 Cristina;	 Sociedade	 das	 Filhas	 de	 Nossa	 Senhora	 do	 Sagrado	

Coração	–	Casa	da	Criança	Madre	Anastácia.	

Com	 todas	 as	 organizações	 o	 procedimento	 foi	 o	mesmo,	 primeiramente	 um	 contato	

telefônico,	apresentando	a	proposta	da	Embaixadores	da	Prevenção;	em	seguida,	para	
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aquelas	 que	 demostravam	 interesse,	 foram	 agendadas	 reuniões	 presenciais	 onde	 foi	

explicado	 como	 eram	 desenvolvidas	 as	 atividades	 e	 narrada	 um	 pouco	 da	 história	 da	

nossa	 organização	 –	 normalmente	 quem	 participava	 dessas	 reuniões	 eram	 os	

coordenadores	 de	 ambas	 instituições.	 Todas	 elas	 demonstravam	 interesse	 pelo	

Programa,	 porém,	 tinham	 que	 consultar	 suas	 equipes	 diretivas.	 Elas	 sempre	 nos	

retornavam	 para	 avisar	 se	 a	 equipe	 estava	 de	 acordo	 e,	 quando	 a	 resposta	 era	

afirmativa,	ambos	os	lados	ficavam	agradecidos.	

Nós,	 da	 Embaixadores,	 tínhamos	 uma	 grande	 preocupação:	 como	 daríamos	 conta	 de	

todos	 os	momentos	 que	 os	 projetos	 infantis	 e	 o	 projeto	 com	 os	 educadores	 exigem,	

sendo	que	a	 intenção	de	cada	um	é	de	começar	 juntamente	com	o	período	 letivo	das	

organizações?	

Iniciávamos	nossa	corrida	contra	o	tempo,	sentar	com	cada	coordenadora	e	montar	um	

“quebra	cabeça”,	com	números	de	salas	de	aula	que	cada	projeto	atenderia	e	também	

dias	 e	 horários	 que	 estaríamos	 aplicando	 –	 estávamos	 projetando	 nossas	 aplicações	

semanalmente.	 Não	 foi	 fácil,	 porém	 com	 muita	 determinação	 e	 temperança	

conseguimos	 e	montamos	 esse	 “quebra	 cabeça”	 com	 todas	 as	 organizações	 já	 citadas	

acima	(diga-se	de	passagem,	foi	uma	trabalheira	mesmo!).	

Iniciamos	 com	 as	 aplicações	 do	 Encontro	 de	 Com-Vivivência,	 que	 tem	 como	 objetivo	

apresentar	 a	 proposta	 para	 as	 equipes	 de	 cada	 organização	 social	 e	 familiares,	

contextualizando-as	 a	 fim	de	melhor	 qualificar	 a	 aplicação	 dos	 projetos	 educativos	 do	

Programa	Conheça	a	Ti	Mesmo.	

É	 uma	 atividade	 de	 uma	 hora	 de	 duração,	 em	 média,	 onde	 apresentamos	 toda	 a	

proposta	 e	 realizamos	 atividades	 lúdicas,	 apresentada	 uma	 única	 vez	 para	 cada	

organização	 ou	 comunidade	 envolvida	 com	 o	 Programa.	 É	 um	 momento	 de	

apresentação	 da	 Embaixadores,	 de	 sua	 proposta	 e,	 principalmente,	 do	 tema	 das	

virtudes;	 é	 quando	 entra-se	 em	 contato	 com	 os	 profissionais	 das	 organizações	 sociais	

envolvidas	com	sua	proposta.	É	aqui,	nesse	encontro,	que	são	estabelecidos	os	primeiros	

laços	 entre	 todos	 os	 participantes,	 laços	 esses	 fundamentais	 para	 a	 construção	 de	

vínculo	 e	 de	 confiança,	 pois	 sem	 isso	 dificilmente	 conseguimos	 alterar	 posturas	 –	 ao	
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sensibilizar	e	atrair	os	adultos,	 abre-se	um	canal	mais	 consistente	para	o	atendimento	

das	 crianças,	 pois	 os	 educadores	 conscientes	 da	 proposta	 estarão	 mais	 abertos	 a	

compreender	e	acompanhar	o	trabalho	que	estas	desenvolverão.	

Em	algumas	organizações	esse	momento	foi	muito	 intenso,	pois	nos	foi	disponibilizado	

um	 horário,	 uma	 sala	 e	 material	 para	 que	 nosso	 encontro	 acontecesse	 da	 melhor	

maneira	 possível;	 em	 outras,	 tivemos	 que	 realizar	 esse	 encontro	 com	 o	 mínimo	 de	

condições,	 pois	 a	 própria	 organização	 não	 tinha	 muito	 a	 oferecer.	 Infelizmente	 o	

Encontro	 de	Com-Vivência	 não	pôde	 ser	 realizado	 com	as	 famílias	 presentes,	 somente	

uma	 única	 organização	 nos	 cedeu	 30	 minutos	 de	 uma	 manhã	 que	 já	 tinham	 para	 a	

reunião	de	pais,	para	que	pudéssemos	realizar	o	bate	papo.	

Após	 esse	 primeiro	 contato	 com	 toda	 a	 equipe,	 o	 próximo	 já	 seria	 a	 realização	 das	

aplicações	do	Projeto	Semeando	as	Virtudes,	 com	as	 crianças	de	3	e	4	anos,	o	Projeto	

Experimentando	os	Sentidos,	com	as	crianças	de	5	e	6	anos,	e	o	Projeto	Ação	no	Mundo	

com	os	educadores	de	cada	organização.	

O	Projeto	 Semeando	 as	 Virtudes	 é	 composto	 de	 30	Momentos	 e	 concebido	 de	modo	

envolvente	 e	 participativo,	 apresentando	 histórias	 que	 tratam	 do	 bem	 e	 de	 valores	

relacionados	às	virtudes.	Tem	como	dinâmica	a	contação	de	histórias,	entremeadas	com	

diversas	atividades	interativas	(jogos,	brincadeiras...)	que	levam	a	criança	a	se	envolver	e	

participar	de	modo	criativo	e	cooperativo.	

Cada	 história	 apresentada	 remete	 a	 um	 referencial	 lúdico	 que	 busca	 propiciar	

experiências	 valorativas,	 solicitando	 a	 criança	 e	 aos	 adultos	 envolvidos	 o	 exercício	 da	

percepção	de	si	e	do	outro,	em	permanente	processo	de	convívio	e	interação.	O	objetivo	

é	despertar	as	percepções	de	si	e	do	outro,	por	meio	de	histórias	diversas	e	atividades	

participativas	 e	 envolventes;	 potencializar	 a	 percepção	 e	 interpretação	 da	 realidade,	

construindo	 memórias	 que	 possam	 servir	 para	 futuras	 associações	 na	 construção	 de	

hábitos	saudáveis	a	partir	das	virtudes.	
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O	projeto	aconteceu	mesmo	com	todos	os	contratempos	que	foram	surgindo	ao	 longo	

das	aplicações.	As	organizações	não	 imaginavam	como	ocorreriam	todas	as	atividades,	

elas	 tinham	 o	 conhecimento	 amplo	 da	 proposta,	 mas	 uma	 maneira	 mais	 simples	 de	

entendê-la.	

A	 educadora	 Embaixadora,	 Juliana	 Ribeiro,	 todas	 as	 vezes	 que	 chegava	 das	 aplicações	

nos	relatava	com	emoção	acontecimentos	vividos	com	as	crianças.	Como	por	exemplo:	

“Os	primeiros	momentos	sempre	pude	contar	com	a	participação	de	todos	os	membros	

da	organização,	tanto	das	crianças	quanto	das	educadoras.	Tempos	depois,	já	me	sentia	

parte	da	organização,	podia	ver	como	estavam	sendo	virtuosos,	 fiquei	 realizada	com	o	

trabalho	que	acontecia	na	 instituição.	Durante	 todo	o	processo	obtive	história	que	me	

marcaram”.	

	

	
	

Histórias	que	marcam	não	só	a	vida	dessa	educadora	Embaixadora	mas,	igualmente,	das	

crianças,	e	de	quem	mais	participou	diretamente	ou	indiretamente	do	Projeto.	Ao	longo	

do	ano,	sempre	havia	crianças	perguntando	pela	“tia	Maria	Flor”:	–	“Onde	ela	estava?”;	

“O	que	ela	estava	fazendo?”.	Sempre	respondia	com	outra	pergunta:	–	“Onde	você	acha	

que	ela	está?”.	E	as	respostas	eram	as	mais	variadas	possíveis;	mas	uma	única	criança	de	
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um	 grupo	 respondeu	 que	 ela	 estava	 contando	 histórias	 do	 Joãozinho	 para	 outras	

crianças.	E	essa	foi	a	resposta	que	mais	me	chamou	a	atenção.	

A	atividade	do	“Joãozinho”	é	uma	das	 inúmeras	brincadeiras	que	o	Projeto	utiliza	para	

trabalhar	as	virtudes	com	as	crianças;	todas	as	crianças	aprendem	como	ser	luz	na	vida	

de	outras	pessoas,	e	o	caminho	de	luz	foi	bem	útil	para	ajudar	uma	professora	com	uma	

aluna	peralta.	

As	 crianças	 iam	caminhando,	uma	das	 alunas	 fazia	bagunça	e	

respondia	 pra	 professora...	 Neste	momento	 a	 professora	 vira	

para	 a	 aluna	 e	 diz:	 –“Olha	 J.,	 você	 agora	 está	 no	 caminho	da	

luz,	 você	 não	 vai	 mais	 mandar	 a	 professora	 cuidar	 da	 vida	

dela”.	 Foi	 bem	 difícil	 segurar	 o	 riso,	 mas	 vi	 que	 a	 atividade	

estava	sendo	entendida.	

	

A	Juliana	Ribeiro	sempre	chegava	com	um	brilho	no	olhar	diferente;	não	é	a	toa	que	a	

Maria	Flor	é	tão	especial	–	também,	ganhou	vida	usando	o	corpo	da	Juliana,	e	não	tem	

como	a	própria	Juliana	não	amar;	foi	o	corpo	dela	que	sentiu	e	viveu	todas	essas	

experiências!	

Outra	história	marcante,	foi	de	uma	criança	de	4	anos	que	vivenciava	os	Momentos	do	

Projeto.	A	Maria	Flor	pode	nos	contou	como	aconteceu:	–	“Eu	tinha	o	costume	de	fazer	

um	ambiente	bem	escuro	tranquilo	para	as	histórias,	um	dia	entrei	na	sala	e	não	apaguei	

a	luz,	toquei	o	‘chavoeiro’	e	já	estava	prestes	a	começar	a	história	quando	de	repente	G.	

levanta	e	fala:	–	‘Tia	Flor,	você	não	apagou	a	luz,	então	não	dá	pra	começar	a	história!’.	

Foi	 um	 sinal	 de	 que	 aquele	 momento	 era	 marcante	 e	 que	 essa	 criança,	 e	 outras,	

incorporaram	 a	 ideia	 e	 as	 virtudes	 do	 Projeto;	 naquele	 momento	 percebi	 que	 tudo	

estava	fazendo	sentido”.	

Outro	fato	e	história	que	nos	alegrou,	pois	tivermos	certeza	que	conseguimos	trabalhar	a	

fantasia	com	as	mais	diversas	crianças,	um	fato	vivido	marcante,	foi	a	história	“A	escola	

do	moço	do	portão”.	
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“Esta	história	foi	muito	marcante	em	todas	as	instituições,	afinal	as	crianças	descobriram	

que	a	bolsa	da	Maria	Flor	era	mágica.	Tão	mágica	que	no	decorrer	das	aplicações	uma	

criança	 chegava	 e	 falava:	 –	 ‘Maria	 Flor	 não	 dá	 para	 você	 pedir	 uma	 boneca	 pra	 sua	

bolsa?’;	–	‘Maria	Flor,	queria	um	doce,	pede	pra	sua	bolsa?’.	Eu	sempre	respondia	que	a	

bolsa	 da	Maria	 Flor	 atendia	 somente	 os	meus	 desejos.	O	mais	 engraçado	 é	 que	 tinha	

uma	 insistência	 de	 uma	 criança,	 que	 virava	 e	 dizia	 pede	 então	 pra	 você	 e	 ai	 você	me	

dá!”.	

	

	
	

Essa	Maria	Flor	ganhou	tanta	vida	que	foi	contagiando	a	todos	a	seu	redor.	Foi	um	ano	

de	muito	aprendizado	para	ambos	as	partes.	

Dentre	todas	as	virtudes	trabalhadas,	a	transcendência	não	podia	ficar	de	fora,	e	não	é	a	

toa	que	a	transcendência	tem	como	“significado”	a	transformação.	E	foi	isso	que	a	Maria	

Flor	 fez:	–	“Foi	contando	a	história	da	 ‘Primavera	da	Lagarta'	que	consegui	 trabalhar	a	

transcendência.	Foi	a	virtude	que	eu	mais	gostei	de	trabalhar,	afinal	foi	onde	eu	aprendi	

com	as	próprias	crianças.	Durante	uma	conversa	eu	perguntei:	–	‘O	que	a	gente	precisa	

pra	 crescer?’.	 E	 uma	 criança	 respondeu	 que	 a	 gente	 precisa	 entrar	 no	 casulo!	 No	

momento	foi	engraçado,	vindo	de	um	inocente,	mas	parando	para	pensar	quantas	vezes	

não	olhamos	para	gente	mesmo	e	julgamos	os	outros?	Uma	aula	de	ciências	foi	aplicada,	

afinal	a	transformação	da	borboleta	gerou	muita	história	boa.	Acredito	que	as	crianças	
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não	matam	e	não	têm	tanto	medo	de	lagarta,	elas	aprenderam	que	é	preciso	paciência	

com	as	lagartas	se	quiserem	ver	lindas	borboletas”.	

As	 transformações	 foram	 feitas,	 e	 esperamos	 que	 elas	 não	 parem,	 afinal	 somos	 seres	

humanos	em	constante	transformação...	

Mas	muitas	outras	histórias	foram	narradas	e	vividas.	

O	 Projeto	 Experimentando	 os	 Sentidos,	 também	 conta	 com	 histórias	 e	 vivências,	 tem	

como	 objetivo	 exercitar	 as	 percepções	 dos	 sentidos	 de	 maneira	 lúdica	 por	 meio	 de	

histórias	 indígenas	brasileiras	e	potencializar	a	percepção	e	 interpretação	da	realidade,	

construindo	 memórias	 que	 possam	 servir	 para	 futuras	 associações	 na	 construção	 de	

hábitos	saudáveis	a	partir	das	virtudes.	

Todo	o	Projeto	está	contextualizado	com	um	universo	lúdico,	coerente	com	as	propostas	

pedagógicas	 mais	 atuais.	 Este	 universo	 é	 composto	 por	 personagens	 que	 são	

responsáveis	por	mediar	histórias,	atividades	e	experiências	sensoriais,	distribuídos	em	

30	Momentos	que	seguem	uma	ordem	lógica	percorrendo	cinco	sentidos:	a	Audição,	o	

Paladar,	o	Olfato,	o	Tato	e	a	Visão.	Cada	um	dos	Momentos	tem	uma	hora	de	duração,	

distribuídos	no	decorrer	de	um	ano,	voltado	a	crianças	entre	5	e	6	anos.	

No	Experimentando	os	Sentidos	a	personagem	que	conta	e	encanta	as	crianças,	é	a	Tatá,	

uma	simples	contadora	de	história	que	aprende	as	lendas	indígenas	e	tem	a	missão	de	

narrar	essas	lendas	para	as	crianças.	

A	Tatá	também	foi	ganhando	força	usando	o	corpo	da	educadora	embaixadora	Amanda	

Lopes,	 as	 duas	 juntas	 se	 completavam.	 Uma	 precisava	 da	 força,	 da	 coragem	 e	 da	

determinação,	já	a	outra	necessitava	de	um	corpo	aberto	a	essas	aventuras.	As	duas	se	

uniram	e	 foram	 juntas	desfrutar	de	toda	magia	que	acontecia	no	universo	da	 fantasia.	

Juntas,	 elas	 conseguiram	 trazer	 veracidade	 às	 histórias,	 a	 garra	 de	 uma	 contadora	 de	

história	 que	 enfrentou	 muitos	 desafios.	 A	 nossa	 educadora	 enquanto	 estudava	 e	

incorporava	o	Projeto	para	aplicar	 junto	às	 crianças,	 também	precisou	enfrentar	esses	

desafios,	como	é	o	caso	do	medo,	ansiedade,	insegurança	de	uma	experiência	nova	em	

sua	vida.	
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Todas	 as	 experiências	 nos	 enriquecem	 e	 nos	 fortalecem;	 com	 as	 crianças	 não	 foi	

diferente.	Para	elas	foram	as	experiências	de	participar	de	um	projeto	novo,	diferente	e	

divertido,	 o	 qual	 ajuda	 a	melhor	 perceber	 os	 sentidos,	 que	 foram	 aguçados,	 além	 de	

trazer	histórias	bem	interessantes.	

Alguns	do	relatos	que	a	Tatá	nos	contava	eram	sempre	

com	empolgação	e	alegria,	como	por	exemplo:	–	“Eles	

gostam	 muito	 de	 entrar	 debaixo	 da	 saia	 da	 Tatá,	

dizendo	 ser	 uma	 cabana”.	 Tatá	 tinha	 uma	 saia	 bem	

colorida	 e	 longa,	 as	 crianças	 adoravam	 ficar	 debaixo	

dela.	

A	 Amanda	 Lopes,	 nossa	 educadora	 embaixadora,	

ganhou	muito	mais	que	uma	personagem	para	brincar,	

ganhou	uma	inspiração	de	coragem,	que	foi	o	que	trouxe	para	sua	vida.	

Muitas	 outras	 histórias	 do	 Projeto	 foram	 sendo	 narradas	 por	 ela,	 como	 por	 exemplo	

umas	das	perguntas	mais	 frequentes	que	 foi	 feita	 com	a	primeira	história	que	narra	a	

origem	dos	Pataxós	(uma	tribo	indígena	brasileira):	–	“Se	chover,	vai	cair	índio	tia	Tatá?”;	

–	 “Tia	Tatá,	 eu	 também	sou	muito	 corajoso,	posso	 ir	 com	você	pegar	o	 fogo?”;	–	 “Tia	

Tatá	o	curumim	são	as	estrelas?”.	

E	nas	aventuras	da	Tatá	 todos	queriam	 ir	 junto	para	a	 floresta,	pois	era	um	momento	

mágico.	A	hora	que	ela	iniciava	o	relaxamento	e	ascendia	a	sua	lamparina,	as	crianças	já	

estavam	 prontas	 para	 ouvir	 as	 histórias	 e	 viajar	 junto	 com	 essa	 pessoa	 que	 as	 levava	

para	outro	universo:	o	da	imaginação.	

Em	 todas	 as	 histórias	 havia	 instantes	 em	 que	 as	 criança	 precisavam	 experimentar	

corporalmente	a	virtude	que	as	envolvia.	Um	exemplo	dessas	atividades	corporais	e	o	de	

remar,	as	crianças	 remavam	para	participar	na	aventura	de	buscar	a	noite,	e	a	virtude	

necessária	 para	 dar	 conta	 dessa	 tarefa	 era	 a	 da	 humanidade.	 Uma	 criança	 disse	 que	

além	de	ser	cuidadosa	com	o	amigo	na	canoa,	ela	precisava	ter	coragem	de	entrar	nessa	

aventura:	–	“Tia	Tatá,	tem	que	ter	responsabilidade	pra	remar!”;	–	“Tia	Tatá,	não	podia	

abrir	o	coco	né?	O	índio	foi	teimoso”.	
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Os	 dias	 foram	 passando	 e	 cada	 vez	 mais	 as	 crianças	 demonstravam	 sinais	 de	 que	

estavam	entendendo	as	virtudes	necessárias	para	uma	boa	convivência	com	os	próprios	

amigos	de	escola.	Agora,	a	intenção	é	que	esse	convívio	virtuoso	se	torne	um	hábito	na	

vida	de	cada	uma	delas	e	que	tenha	uma	projeção	também	na	vida	de	seus	familiares	e	

de	quem	mais	fizer	parte	desse	meio	social	em	que	cada	uma	vive.	

Essa	 também	 é	 a	 intenção	 do	 Projeto	 Ação	 no	Mundo,	 que	 trabalha	 a	 construção	 da	

autoconsciência	 e	 da	 reflexão	 crítica	 de	 si,	 do	 outro	 e	 da	 sociedade.	 Desenvolve	

dinâmicas	 interativas	 e	 expressivas,	 estimulando	 o	 diálogo	 e	 a	 discussão	 sobre	 as	

virtudes	e	o	papel	de	cada	um	dentro	da	perspectiva	coletiva.	É	destinado	a	educadores	

e	 funcionários	das	organizações	 sociais,	 sendo	composto	por	14	Momentos,	 com	duas	

horas	 de	 duração	 cada,	 distribuídos	 no	 decorrer	 de	 um	 ano.	 O	 objetivo	 é	 explorar	 a	

relação	 do	 corpo	 com	 a	 realidade,	 potencializando	 a	 percepção,	 interpretação	 e	

expressão	das	virtudes.	Para	isso,	utilizamos	dinâmicas	que	permitem	trabalhar	mente	e	

corpo,	 desenvolvendo	 a	 autocompreensão	e	 a	 autonomia	na	 construção	de	memórias	

para	 servir	 de	 associações	 na	 construção	 de	 hábitos	 saudáveis	 a	 partir	 das	virtudes,	 e	

também	 de	 capacitar	 os	 participantes	 para	 trabalhar	 com	 a	 temática	 das	 virtudes	 no	

âmbito	educacional.	

Foram	experiências	maravilhosas	vividas	em	todas	as	organizações	que	desenvolvemos	o	

Projeto.	No	início	todas	as	educadoras	tinham	vergonha	de	falar,	de	expor	sua	opinião;	

algumas	 tinham	medo	de	se	expressar,	mas	aos	poucos,	 com	as	conversas	e	os	 temas	

trabalhados	 para	 reflexões	 as	 equipes	 foram	 ganhando	 confiança	 e	 a	 autoconfiança	 –	

uma	 de	 cada	 vez,	 quando	 se	 sentia	 preparada	 era	 ouvida	 por	 todas.	 Essas	 conquistas	

foram	 lentas	 no	 início,	 mas	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 elas	 ganhavam	 força	 e	

começavam	 a	 acreditar	 em	 seu	 próprio	 potencial,	 elas	 foram	 melhorando	

progressivamente.	

Esse	Projeto	trabalha	com	o	“eu”	individual,	permitindo	às	educadoras	se	compreender,	

se	 interpretar	 e	 se	 expressar	 melhor,	 possibilitando	 que	 um	 novo	 referencial	 se	

incorpore	 em	 suas	 vidas.	 Mas,	 para	 que	 toda	 essa	 evolução	 acontecesse,	 realizamos	

brincadeiras,	reflexões	e	muita	dinâmica	em	grupo.	
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As	organizações	 nos	 disponibilizaram	um	 tempo	de	 no	mínimo	1h	para	 realização	das	

atividades,	 e	 esse	 tempo	 conseguimos	 aproveitar	 ricamente,	 como	 nos	 relata	 uma	

educadora	 que	 se	 entregou	 para	 as	 atividades	 propostas:	 –	 "Parar	 para	 refletir	 sobre	

minhas	atitudes,	pois	mesmo	tendo	tempo,	usamos	ele	para	realizar	outras	atividades.	E	

com	esses	encontros	direcionados	consegui	fazer	esse	exercício".	

Outras	educadoras	também	puderam	dar	seu	depoimento	sobre	mudanças	de	atitudes:	

–	"Essa	aula	pra	mim	foi	um	momento	de	reflexão,	olhar	mais	pra	mim,	saber	que	sou	

capaz.	 Que	 desafios	 existem	 em	 qualquer	 circunstância,	 e	 que	 a	 vida	 é	 cheia	 de	

surpresas,	ora	boas,	e	ora	ruins".	

Foram	encontros	de	muito	aprendizado	sim,	dos	dois	lados,	tanto	das	educadoras	como	

a	Embaixadora	que	aplicou	esse	Projeto.	

Um	fato	que	nos	deixou	muito	tristes,	e	que	na	história	dos	Embaixadores	nunca	havia	

acontecido,	 foi	 que	 a	 organização	 Santa	Rita	 de	Cássia,	 ao	 longo	das	 aplicações	 já	 em	

andamento,	solicitou	o	cancelamento	do	Projeto	Ação	no	Mundo.	Cancelamento	este	de	

total	responsabilidade	de	sua	nova	diretoria,	pois	a	organização	em	meados	de	agosto	e	

setembro	 passou	 por	 uma	 troca	 de	 diretores	 que,	 ao	 tomarem	 posse,	 fizeram	 várias	

alterações	 abalando	 toda	 a	 estrutura	da	organização,	 inclusive	 a	 parceria	 estabelecida	

conosco.	Os	educadores	envolvidos	no	Projeto	sentiram	muito	por	seu	cancelado	e	nós,	

da	Embaixadores,	sentimos	também.	

Mas	os	dias	 foram	passando	e	o	Projeto	Ação	no	Mundo	 foi	 ganhando	mais	 força	por	

onde	passava.	Força	essa	que	só	é	permitida	quando	há	o	envolvimento	e	entrega	das	

educadoras.	

Ao	chegar	ao	final	do	Projeto,	realizamos	uma	pergunta	de	avaliação	pessoal.	A	intenção	

era	 que	 cada	 participante	 parasse,	 pensasse	 na	 sua	 trajetória	 vivida	 desde	 o	 primeiro	

encontro	até	aquele	exato	momento,	e	refletisse	sobre	como	foi	vivenciar	os	encontros	

do	Projeto.	Tivemos	reflexões	maravilhosas,	que	nos	dão	a	certeza	que	foi	feito	um	bom	

trabalho,	e	que	a	nossa	visão	e	missão	estão	caminhando	cada	vez	mais.	Que	estamos,	

sim,	 formando	 uma	 nova	 geração	 de	 pessoas	 que,	 com	 escolhas	 e	 hábitos	 saudáveis,	
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transforme	 o	 mundo	 num	 lugar	 melhor;	 que	 por	 meio	 de	 suas	 virtudes	 estão	

promovendo	esse	ser	humano	melhor.	

Abaixo	 seguem	algumas	das	 reflexões	que	 foram	elaboradas	ao	 longo	da	aplicação	do	

Projeto:	

.	"O	incentivo	a	descobrir	um	EU	que	talvez	eu	mesma	não	conheça.	Me	leva	sempre	a	

refletir	 sobre	 o	 quão	 importante	 sou	 para	mim	mesma	 e	 o	 quanto	 preciso	me	 gostar	

mais	 e	 valorizar	 a	 minha	 essência,	 da	 maneira	 como	 sou	 realmente.	 Sou	 dinâmica	 e	

conversas	que	percebendo	hoje	não	poderei	mais	deixar	que	não	façam	parte	da	minha	

trajetória	em	todos	os	sentidos.	Em	todos	os	Momentos	a	querida	Analígia	de	forma	fácil	

mostrou	que	por	mais	que	esteja	enfrentando	algo	que	não	é	o	que	desejo,	tenho	que	

enxergar	fora	daquilo	que	está	acontecendo	por	que	nada	é	bom	ou	pra	sempre.	Gosto	

muito	 dos	 encontros	me	 sinto	muito	 bem	 participando	 e	 estou	 superando	 ‘barreiras’	

internas".	

.	"Precisamos	reavaliar	nossas	atitudes,	pensar	mais	no	próximo".	

.	 "Parar	 para	 refletir	 sobre	 minhas	 atitudes,	 pois	 mesmo	 tendo	 tempo,	 usamos	 para	

realizar	 outras	 atividades.	 E	 com	 esses	 encontros	 direcionados	 consegui	 fazer	 esse	

exercício."	

.	"Sonhos	que	estão	parados	a	não	se	contentar	em	ser	apenas	espectadores	na	nossa	

própria	vida!	Me	marcou	porque	por	mais	que	me	esforço	para	realiza-los	sempre	tem	

algum	que	coloca	na	gaveta	por	falta	de	tempo	e	é	nisso	que	tenho	que	melhorar".	

.	 "A	 vivência	 me	 instigou	 a	 me	 conhecer,	 olhar	 mais	 para	 meu	 interior	 na	 verdade	

permitir	mudanças".	

.	 "Para	mim	 foi	das	 cavernas,	pois	ali	me	mostrou	como	a	gente	 se	esconde	no	nosso	

mundo,	 hoje	 eu	 já	 sai	 dessa	 caverna,	 estou	 mais	 para	 o	 mundo.	 A	 linha	 do	 tempo	

também,	pois	me	 levou	a	me	refleti	sobre	mim,	sobre	minha	 infância	até	hoje	como	o	

tempo	passa	como	a	gente	aprende	com	nossas	lembranças".	

.	 "Vendo	nossas	 transformações,	nossas	emoção,	 gosto	muito	de	 retrospectivas	 gostei	

muito	da	carta	do	futuro".	
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.	"Com	a	dinâmica	foi	possível	entender	o	porquê	não	podemos	acreditar	e	levar	a	sério	

tudo	o	que	dizem.	Linha	do	tempo,	carta	para	o	futuro,	pois	me	fez	sentar	 lembrar	de	

coisas	que	já	aconteceram	comigo	e	pensar	no	futuro,	onde	eu	quero	chegar	e	planejar	o	

que	preciso	fazer	para	chegar	lá".	

.	"Brincadeiras	do	1º	encontro;	por	que	relaxou,	descontraiu	a	todos,	história	da	caverna	

fez	nos	 refletir	 sobre	a	vida,	nossos	comportamentos,	espelhos	dificuldade	de	nos	ver,	

ver	o	outro	e	como	agir".	

.	"Por	que	pude	lembrar	de	coisas	importante	que	as	vezes	acabamos	esquecendo,	que	

de	muito	lembrar	e	ver	o	quanto	é	radioso	lembra".	

.	"Primeiro	encontro,	apresentação	e	as	dinâmicas	e	os	pensamentos	a	respeito	de	quem	

sou	eu".	

.	"A	reflexão	de	como	foi	a	minha	 infância,	 juventude	e	o	dia	de	hoje.	Por	que	sempre	

pensei	 de	 como	 foi	 a	 minha	 vida	 até	 hoje,	 tudo	 que	 passei	 o	 que	 perdi	 e	 o	 que	 eu	

conquistei.	E	coloca	no	papel	é	difícil.	É	muito	intenso	e	a	memória	é	muito	falha”.	

.	 "Pois	 nós	 tivemos	 que	 relembrar	 os	 acontecimentos	 e	 tivemos	 que	 encontrar	 coisas	

que	nos	representam".	

.	"Momento	de	pausa,	 focar	em	mim,	me	redescobrir,	poder	avaliar	os	momentos	que	

vivi,	repensar	as	minhas	praticas	e	minhas	tristezas	e	alegrias.	Outras	pessoas	e	através	

do	 convívio	nesse	 tempo	mudar	maneiras	de	pensar	 repensar	 as	 certezas,	descobrir	o	

que	habita	dentro	de	mim".	

.	"Linha	do	tempo,	lembramos	nossa	trajetória	de	vida,	Espelho-	vemos	a	dificuldade	de	

copiar	o	outro,	Brincadeira	do	Zap	gostei	da	interação	do	grupo	na	brincadeira”.	

.	"Espelho	por	que	a	gente	pode	observar	as	outras	pessoas,	se	tem	os	mesmos	hábitos	

que	 você.	 A	 brincadeira	do	 zip-zap-boing,	 pelos	 mesmos	 motivos	 até	 fizemos	 num	

encontro	com	os	pais	na	creche".	

Já	o	Evento	de	Celebração	foi	um	momento	único,	onde	conseguimos	reunir	as	crianças,	

educadoras	das	organizações	e	todos	nós	da	equipe	dos	Embaixadores,	num	momento	

de	 festividade,	alegria	e	descontração	 junto	 com	as	 famílias.	O	objetivo	 foi	 apresentar	

algumas	das	produções	resultantes	do	Programa	Conheça	a	Ti	Mesmo,	celebrar	as	ações	
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realizadas	 e	 as	 conquistas	 alcançadas.	 Nessas	 apresentações,	 as	 crianças	 celebraram	

juntamente	 com	as	personagens	Maria	 Flor	e	Tatá,	músicas	que	 foram	 trabalhadas	ao	

longo	 do	 processo	 dos	 Projetos.	 Nessas	 celebrações,	 logo	 ao	 final,	 entregamos	 uma	

lembrança	para	as	organizações,	uma	‘cortina	de	contação	de	histórias’,	livros	contendo	

histórias	do	que	foi	narrado	ao	longo	dos	Projetos	e	o	nosso	símbolo,	a	lamparina,	que	

usamos	sempre	antes	de	iniciar	história	ou	Momentos.	

Foram	Celebrações	bem	animadas,	 iniciadas	no	dia	28	de	novembro	na	Tia	Léa,	com	a	

presença	de	pais,	crianças,	diretoria	dos	Embaixadores,	a	equipe	dos	Embaixadores;	foi	

uma	manhã	muito	rica,	cheia	de	emoções	e	confraternizações.	Como	podemos	ver	nas	

fotos	abaixo:	

	

			 	
	

	 			 	
	

No	 dia	 29	 de	 novembro,	 no	 período	 da	manhã	 a	 Celebração	 foi	 na	Madre	 Anastácia.	

Contamos	 com	 a	 presença	 dos	 pais,	 das	 crianças	 e	 toda	 a	 equipe	 dos	 Embaixadores.	

Nessa	 organização,	 as	 crianças	 que	 não	 participam	 do	 projeto	 prepararam	 uma	

apresentação	para	fazer.	Foi	muito	gratificante	ver	os	pais	tão	participativos	e	contentes	
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com	o	conteúdo	dos	Projetos	trabalhos.	Abaixo	segue	uma	singela	demonstração	do	que	

foi	este	encontro.	

	

				 	
	

			 					 	
	

Já	no	período	da	tarde,	realizamos	o	Evento	de	Celebração	na	Amic	unidade	do	Monte	

Cristo.	 Foi	muito	 bom,	 contamos	 com	a	 presença	 dos	 pais,	 das	 crianças	 e	 educadoras	

tanto	 da	 organização	 quanto	 dos	 Embaixadores.	 Foi	 uma	 tarde	 um	 pouco	 tensa,	 pois	

como	o	evento	foi	realizado	no	ambiente	externo,	estava	correndo	o	risco	de	chuva,	ou	

muito	sol	–	nessa	organização	não	há	espaço	fechado	para	realizar	encontros	desse	tipo.	

Seguem	fotos	de	como	foi	a	realização	do	mesmo.	
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No	 dia	 30,	 realizamos	 o	 Evento	 de	 Celebração	 na	 organização	 da	 Amic	 na	 unidade	

Campo	Belo.	Foi	uma	manhã	de	muita	festa,	uma	manhã	diferente.	Foi	a	única,	de	todas	

as	organizações,	que	por	escolha	própria	optou	por	não	ter	a	presença	dos	pais,	devido	

ao	 tamanho	 da	 sua	 estrutura	 física.	 Então	 tivemos	 a	 apresentação	 das	 crianças,	 a	

brincadeira	com	as	educadoras	e,	por	fim,	entregamos	as	lembranças.	Sinceramente,	foi	

uma	festa	tão	intimista	que	foi	muito	gostoso	o	ambiente.	
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Já	no	dia	01	de	dezembro,	quinta	 feira,	a	Celebração	foi	 realizada	na	organização	Mãe	

Cristina,	uma	tarde	em	que	os	pais	vieram	para	nos	conhecer	e	prestigiar	os	 filhos	em	

uma	linda	e	singela	apresentação	musical	que	teve	como	base	as	virtudes.	
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No	 dia	 02	 de	 dezembro	 a	 Celebração	 foi	 realizada	 na	 Santa	 Rita	 de	 Cássia,	 em	 uma	

manhã	 de	 muita	 emoção	 e	 comoção.	 Uma	 organização	 que	 nos	 acolheu	 de	 braços	

abertos.	 Nessa	 manhã	 comovente,	 choraram	 pais,	 alunos,	 equipe	 embaixadora	 e	

principalmente	 a	 equipe	 de	 educadores	 da	 Santa	 Rita.	 As	 crianças	 fizeram	 uma	 linda	

apresentação	e	os	pais,	mesmo	com	 tanta	emoção,	participaram	ativamente	da	nossa	

dinâmica.	

					 	
	

Foram	momentos	maravilhosos	vividos	o	longo	desse	ano	de	2016.	

	

Avaliação		

A	 Embaixadores	 da	 Prevenção,	 preocupada	 com	 a	 qualidade	 de	 sua	 proposta,	 busca	

meios	 de	 acompanhar	 a	 aplicação	 de	 suas	 atividades.	 Para	 tanto,	 preocupa-se	 muito	

com	o	 registro	 de	 suas	 realizações,	 seja	 por	meio	 de	 relatórios	 constantes	 elaborados	
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por	sua	equipe	educacional,	seja	pela	captação	de	imagens	(fotos	e	filmagens)	ou,	ainda,	

pelo	depoimento	dos	envolvidos,	os	quais	podem	ser	gravados,	 filmados	ou	escritos	–	

dimensionando	quanto	e	como	a	proposta	está	impactando	os	envolvidos,	permitindo	a	

Embaixadores	 confirmar	 e,	 quando	 necessário,	 ajustar	 sua	 programação	 e	 suas	

estratégias	pedagógicas.	

Outro	aspecto	que	quero	ressaltar	foi	o	das	dificuldades	encontradas	durante	o	ano.	No	

decorrer	 das	 aplicações,	 começamos	 a	 ter	 problemas	 com	 o	 tempo.	 Nossos	 projetos	

infantis	têm	30	Momentos,	ou	seja,	precisávamos	ir	30	vezes	em	cada	organização,	mas	

com	 já	 disse,	 estávamos	 correndo	 contra	 o	 tempo,	 visto	 a	 demora	 na	 liberação	 das	

verbas	por	parte	do	CMDCA.	Como	começamos	atrasados	a	aplicação	do	Programa,	não	

iríamos	 conseguir	 realizar	 todos	 os	Momentos,	 pois	 iniciamos	 as	 aplicações	 na	 última	

semana	de	maio	(lembrando	que	a	proposta	do	nosso	projeto	é	iniciarmos	juntamente	

com	 o	 calendário	 letivo	 das	 organizações,	 em	 meados	 de	 fevereiro),	 dessa	 maneira,	

fomos	prejudicados	em	relação	ao	tempo.	

Se	 tivéssemos	 começado	 em	 fevereiro,	 que	 era	 o	 previsto,	 teríamos	 36	 semanas	

(lembrando	 que	 tivemos	 alguns	 feriados,	 e	 algumas	 das	 organizações	 sempre	 acabam	

desmarcando	por	 algum	 imprevisto,	 como	 falta	de	água	ou	outro	motivo,	 então	essas	

seis	 semanas	 a	 mais,	 seriam	 preenchidas	 por	 esses	 motivos	 de	 cancelamento	 e	 ou	

feriado).	Mas	infelizmente	nosso	projeto	só	iniciou-se	na	última	semana	de	maio,	então	

além	 de	 perder	 essas	 seis	 semanas	 a	mais	 que	 teríamos	 ao	 longo	 do	 ano,	 perdemos	

outras	dezessete.	Nos	sobraram	apenas	22	semanas	de	intenso	trabalho.	

Uma	 sugestão	para	o	 ano	 seguinte	 é	que	a	parceria	 junto	 ao	CMDCA	deva	 ser	 feita	o	

quanto	antes,	para	que	o	Programa	Conheça	a	Ti	Mesmo	seja	aplicado	e	cumprido	com	o	

tempo	 proposto,	 não	 sobrecarregando	 tanto	 as	 educadoras	 embaixadoras	 e	 nem	

descaracterizando	a	proposta.	

	

Público	Atendido	

	

No	ano	de	2016,	foram	atendidas	6	Instituições	como	segue	abaixo:	
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Instituição	 Crianças	de	3	e	4	
anos	

Crianças	de	5	e	6	
anos	

Educadores	

AMIC	–	Campo	Belo	 62	 50	 24	

AMIC	–	Monte	Cristo	 69	 70	 40	

Madre	Anastácia		 120	 60	 29	

Mãe	Cristina	 40	 21	 16	

Santa	Rita	de	Cassia	 63	 29	 30	

Tia	Léa		 36	 38	 14	

Total		 390	 268	 153	

	

Atendemos	 também	 de	 maneira	 indireta	 as	 famílias	 das	 crianças,	 no	 evento	 de	

Celebração,	 chegando	 a	 dobrar	 o	 número	 de	 atendidos.	 Se	 no	 evento	 de	 celebração	

contamos	as	crianças	e	a	presença	de	um	responsável	pelo	menos,	então	atendemos	em	

média	1500	pessoas	em	7	meses	de	projeto.	

	

Depoimentos	

Abaixo	segue	alguns	depoimentos	das	educadoras	participantes	do	projeto,	que	narram	

sua	própria	história,	suas	próprias	sensações	e	suas	próprias	experiências.	

	

(L.	de	J.	C.	A.)	–	o	PJAM	me	possibilitou	vivenciar	experiências	e	aprendizados	de	grande	

relevância,	que	me	ajudou	no	trabalho	em	equipe,	na	minha	vida	e	no	meu	profissional.	

Me	fez	refletir	sobre	o	“meu	eu”,	“quem	sou	eu”	“o	que	eu	quero	ser”,	minhas	atitudes,	

meus	 sonhos,	 projetos,	 enfim,	 sobre	 o	 verdadeiro	 sentido	 da	 vida.	 O	 Projeto	 me	 fez	

pensar	sobre	quais	são	as	ações	que	estou	fazendo	para	mudar	a	realidade	em	que	vivo	

e	 que	 depende	 primeiramente	 de	 mim	 para	 que	 esta	 mudança	 aconteça.	 A	 reflexão	

sobre	 as	 virtudes,	 as	 dinâmicas	 que	 realizamos	 as	 conversas,	 os	 desafios	 e	 etc...	 Tudo	

isso	 contribui	 para	 que	 eu	 passe	 a	 ter	 o	 pensamento	 e	 ações	 voltados	 ao	 outro,	 ao	

companheirismo,	 a	 pratica	 do	 bem,	 do	 pensar	 não	 só	 no	 meu	 umbigo,	 mas	 sim	 no	

mundo	ao	meu	redor.	
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(E.	 de	 J.)	 –	 Significou	 bastante	 pra	 mim,	 pude	 descobrir	 coisas	 ao	 meu	 respeito	 que	

nunca	havia	parado	para	perceber	sentimentos	e	qualidades,	também	eram	momentos	

de	muita	paz	e	reflexa.	Conheci	melhor	minhas	colegas	de	trabalho,	coisas	boas	pessoais	

que	 no	 dia	 a	 dia	 não	 paramos	 para	 reparar.	 As	 brincadeiras	 também	 eram	 bem	

divertidas	e	interessantes,	a	forma	de	trabalhar	em	grupo	também	foi	bem	legal.	

(L.	L.)	–	Os	encontros	foram	de	muitas	reflexões,	harmonia	e	alegria.	Deram	significado	

as	 coisas	 que	 eu	 não	 percebia.	 As	 brincadeiras,	 conversas,	 os	 questionamentos	 me	

fizeram	perceber	o	quanto	podemos	fazer	a	diferença.	Obrigada	por	esses	encontros!	

(C.	F.)	–	os	encontros	me	ajudaram	a	ver	o	outro	com	outros	olhos,	me	ajudou	a	pensar	

sempre	positivamente	e	repensar	em	atitudes.	Gostei	muito,	pois	pude	conhecer	melhor	

as	 pessoas	 que	 trabalham	 comigo	 diariamente	 e	 me	 conhecer	 melhor	 através	 das	

brincadeiras	que	realizamos.	

(V.	 B.)	 –	 expandiu	meu	 autoconhecimento,	 abriu	 portas	 para	 dentro	 de	mim	mesma,	

fazendo	 com	 que	me	 olhasse	melhor.	 Observar	meus	 defeitos,	 qualidades	 e	 virtudes.	

Abriu	meus	olhos	para	situações	do	mundo	e	fazendo	com	que	me	enxergasse	situações	

doa	dia	a	dia	de	modo	diferente.	Me	fez	pensar	e	repensar	no	meu	comportamento	no	

trabalho,	família	social	e	pessoal	.	Planejar	meus	sonhos	e	rever	meus	objetivos.	

(K.	 L.	 da	 F.	 de	 O.)	 –	 vivenciar	 o	 PJAM,	 significou	 muito,	 pois	 nos	 encontros	 pude	

desenvolver	 e	 descobrir	 algumas	 virtudes	 que	 não	 tinha	 o	 conhecimento.	 Também	

descobrir	coisas	sobre	todos	do	grupo,	o	que	as	meninas	gostam,	o	qe	acreditam	e	o	que	

pensam	 sobre	mim.	 Podemos	 também	 alem	 de	 tudo	 ser	 virtuosos	 com	 nós	mesmos.	

Desenvolvemos	atividades	que	precisamos	de	estratégias,	união	para	pensar	 todos	em	

prol	do	objetivo.	

(E.	M.)	–	um	modo	diferente	de	olhar	o	próximo,	respeitar	mais	as	diferenças,	conhecer	

melhor	as	virtudes	e	saber	usá-las	no	meu	dia	a	dia.	Aprendi	que	sendo	uma	pessoa	boa	

poderei	 colher	 também	 resultados	 positivos,	 melhorei	 como	 ser	 humano	 de	 cuidar	

melhor	dos	outros,	da	minha	família,	filho,	passei	bons	momentos	com	pessoas	que	não	

tinha	 oportunidade	 de	 conhecer	 um	 pouco	 delas	 que	 na	 correria	 não	 dá	 para	 falar	 e	

refletir	o	que	fizemos.	
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(V.	da	S.	F.)	–	o	projeto	ajudou	a	ter	noção	do	que	é	virtudes	e	de	como	usá-las	no	meu	

dia	a	dia.	A	ver	o	mundo	com	mais	respeito,	as	pessoas	que	vivem	nele,	a	ser	paciente.	

(V.	M.	N.)	–	esse	projeto	deveria	ter	em	varias	escolas,	pois	uni	mais	as	pessoas	e	faz	com	

que	 enxerguemos	 o	 outro	 de	 maneira	 mais	 amável.	 E	 isso	 acontece	 tanto	 em	 casa	

quanto	no	trabalho.	Sou	uma	pessoa	melhor.	Quero	agradecer	em	especial	a	Ana,	uma	

pessoa	 maravilhosa	 que	 conseguiu	 passar	 o	 sentido	 do	 projeto	 para	 nos	 com	 muito	

amor.	

(L.	C.	E.)	–	o	projeto	me	permitiu	olhar	mais	para	mim,	buscar	meus	valores	para	melhor	

agir	 	 com	 outras	 pessoas,	 posso	 dizer	 que	 agora	 conheço	 o	 caminho	 e	 que	 tenho	 as	

ferramentas	 necessárias	 para	 que	 essas	 mudanças	 possa	 acontecer.	 Espero	 que	 o	

projeto	 possa	 crescer	 e	 que	 outras	 pessoas	 possam	 se	 beneficiar	 e	 encontrar	 suas	

virtudes	assim	como	aconteceu	comigo.	

(J.	T.C.)	–	com	a	ajuda	do	projeto	pude	fazer	varias	reflexões	sobre	me	modo	de	agir	e	

pensar.	 Encontrei	 incentivos	 para	 lutar	 pelos	meus	 objetivos	 e	 sonhos.	 Os	momentos	

foram	muito	 importantes,	descontraídos	e	de	desabafo,	pude	ter	mais	contato	com	as	

companheiras	de	trabalho,	conhecê-las	mais	profundamente	assim	como	a	mim	mesma.	

(F.	 A.	 da	 S.)	 –	 o	 curso,	 foi	 muito	 momento	 mágico,	 com	 reflexões	 e	 risadas,	 foi	

maravilhoso	passar	esse	momento	com	todos,	a	Ana	é	uma	pessoa	maravilhosa,	aprendi	

muito	com	ela,	foi	muito	importante	lembrar	de	como	somos	importantes.	

(A.	 O.	 L.	 S.)	 –	 para	 mim	 foram	 momentos	 divertidos,	 prazerosos	 e	 acima	 de	 tudo	

reflexivo.	Me	fez	olhar	mais	para	meu	mundo,	pois	me	dedicava	mais	para	ou	outros	do	

que	para	mim	mesma.	Em	um	dos	momentos,	foi	perguntado:	‘qual	tempo	e	momento	

você	tem	pra	você?’	foi	ai	que	caiu	minha	ficha	e	me	bateu	uma	tristeza,	pois	ver	que	eu	

não	 existia	 mais	 para	 mim	 mesma,	 me	 passou	 um	 filme	 da	 minha	 vida	 naquele	

momento.	Foi	a	partir	da	que	me	deu	vontade,	 iniciativa	e	fé	para	mudar	esse	quadro.	

Vou	sentir	falta,	pois	foram	momentos	de	interação	com	toda	a	equipe,	pude	conhecer	

um	pouco	mais	de	cada	uma.	Obrigada!	

_____________________	
Analigia	Zancani	Bespalec	
Coord.Pedagógica	


