
CATÁLOGO

INTERATIVO
 



Amigos e amigas da educação, cultura e meio ambiente

No meu primeiro ano de carreira como autor recebi um elogio profético de
uma professora: - Você tem espírito peregrino, rapaz! 

E lá se vão quase 20 anos peregrinando de cidade em cidade, de escola em
escola, levado por meus personagens, e sendo muito bem acolhido por
professoras e alunos de todo o Brasil.

Neste catálogo interativo você vai poder conhecer um pouco mais desta
jornada, sobre o Projeto Douradinho e suas conquistas em defesa dos rios e
também sobre o nosso novíssimo Projeto Abraça o Mar. 

Este material também é um convite para que as educadoras e alunos de seu
município participem deste nosso grande movimento em defesa das águas
por meio da literatura. 

Bora agendar um café virtual pra conversar?

Quero muito peregrinar até a sua região, conhecer os seus, e realizar aí um
inesquecível projeto de leitura e educação ambiental.

Aguardo seu contato!
Abraços do amigo

                                                                                              Thiago Cascabulho

Thiago Cascabulho é natural de Barra Mansa - RJ. Formado em Jornalismo
(FACHA), cursou especialização em Literatura Infanto-juvenil (UFF) e MBA
em Gestão de Negócios Sociais (USP/Ipê). Atualmente cursa Pedagogia para
Liberdade. 

Possui nove livros publicados, sendo sete infantis, uma graphic novel e um
almanaque. Também já atuou como roteirista de documentários, desenhos
animados e histórias em quadrinhos. Seu último trabalho no campo
audiovisual é a animação Amiga Lata.

Como palestrante e contador de histórias, já passou por cerca de 250
cidades de 18 estados, conversando com crianças e professoras de mais de
1500 escolas.

Veja uma entrevista com
nosso autor

https://youtu.be/hxhAJ2T7bhg
https://youtu.be/hxhAJ2T7bhg


QUEM É
QUEM

É o estúdio criativo do autor Thiago Cascabulho. É um espaço que
funciona como a oficina de um artesão. Tudo que é produzido
aqui – projetos educacionais, culturais, sociais ou ambientais;
livros infanto-juvenis, palestras, contações de histórias, peças de
teatro, vídeos, desenhos animados, histórias em quadrinhos –
leva a marca da exclusividade com a assinatura do autor, é feito
com muito carinho e responsabilidade.

www.caraminholas.com

É a casa virtual dos projetos culturais e de educação
ambiental da Caraminholas. Sob este nome estão
concentradas as mídias sociais do Projeto Douradinho e
Projeto Abraça o Mar.

www.escoladouradinho.com

É um programa cultural de educação ambiental em
defesa dos rios, baseado na obra infanto-juvenil "Amiga
Lata, Amigo Rio". Lançado em 2002, já passou por 300
cidades de 18 estados.

www.projetodouradinho.com.br

É o mais novo programa de educação ambiental da
Escola Douradinho. Foi lançado em 2021 e tem por base,
a obra infanto-juvenil "Lua, Colar, Coral, Mar".

www.abracaomar.com.br

http://www.caraminholas.com/
https://www.escoladouradinho.com/
https://www.abracaomar.com.br/
https://www.projetodouradinho.com.br/
http://www.caraminholas.com/
https://www.escoladouradinho.com/
https://www.projetodouradinho.com.br/
https://www.abracaomar.com.br/


88.400
Exemplares do livro

"Amiga Lata"
distribuídos.

Público-alvo:
educadoras e

alunos do
Fundamental I

Somos um programa de educação
ambiental por meio da literatura
que deseja a preservação dos rios

e matas ciliares.  

 
Na estrada
deste 2002

250
cidades

participantes de
18 estados

135.125
crianças

participantes

500
encontros com o

autor Thiago
Cascabulho

Novidades

2021

https://www.projetodouradinho.com.br/
https://youtu.be/4ZItC2vxbF8
https://youtu.be/Q0edmjjaQBA
https://457ead45-0ce6-4674-bf43-39b5973d47f4.filesusr.com/ugd/9c069d_6c2023c88d074483ab9cccd813b3d6b6.pdf
https://youtu.be/VFIzl2cB_sA
https://youtu.be/VFIzl2cB_sA
https://youtu.be/4ZItC2vxbF8
https://youtu.be/Q0edmjjaQBA


ISBN: 978-85-61548-06-3
3º EDIÇÃO

AUTOR: Thiago Cascabulho

ILUSTRADOR: Estúdio Rebimboca.

TEMAS: educação ambiental, 
assoreamento, poluição. economia de
água, preservação dos rios.

GENERO: Narrativo - Fábula

SINOPSE: Um peixe cascudo que vivia na foz de um rio
muito poluído ganha o apelido de Douradinho depois

que uma lata se prende em sua nadadeira. Em busca de
um lugar melhor para viver ele aprende sobre o meio

ambiente e descobre sua missão de vida.
Nosso canal está

cheio de conteúdo original.
Veja os 4 vídeos da LUPA

sobre o livro "Amiga Lata"! 

ATIVIDADES DE
PRÉ-LEITURA

PUXA CONVERSA:
 

1. De onde vem a água que usamos em
casa ou na escola? 

 
2. Qual ou quais rios

correm próximos da nossa cidade?
 

3. Se estes rios fossem pessoas,
como elas seriam? 

ENTREVISTA COM
MAIS VELHOS

 (PAIS OU AVÓS)
 

1. Como eram os rios da cidade
antigamente?

 
2. Que tal escrever / desenhar um

antes e depois?

Leia o livro
ou escute o 

audiolivro
no site

https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40z8nFLrPuhUQW3TmtunmDwk
https://www.projetodouradinho.com.br/
https://457ead45-0ce6-4674-bf43-39b5973d47f4.filesusr.com/ugd/9c069d_6c2023c88d074483ab9cccd813b3d6b6.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40z8nFLrPuhUQW3TmtunmDwk


O Projeto Douradinho agora conta com um
curso EAD no site, destinado a capacitar as
educadoras e gestoras escolares na
metodologia do programa.

O curso é de 4 horas e, certifica a participante
com um diploma do Centro Universitário de
Barra Mansa (UBM)

3.QUERER
Realização de

ações de impacto
com a comunidade

escolar

1.SENTIR
Sensibilização

por meio da
leitura do livro
"Amiga Lata"

2.PENSAR
Reflexão  sobre os

conceitos que o
projeto apresenta

Conheça nosso 
Projeto Pedagógico

FLUXO DE
DESENVOLVIMENTO

DO PROJETO

https://457ead45-0ce6-4674-bf43-39b5973d47f4.filesusr.com/ugd/9c069d_d7db16e35f5140feb52fb496d02763bd.pdf
https://youtu.be/isyt7whNSXM
https://youtu.be/isyt7whNSXM
https://www.projetodouradinho.com.br/
https://www.projetodouradinho.com.br/ead


Livro de poemas
com as 8 fábulas

Em 2021 o Projeto Douradinho criou mais uma coleção
de materiais, que compõem o livro e a série de desenhos
animados "Fábulas de Douradinho". As fábulas abordam
temas importantes para o projeto, como a cidadania, a

democracia e a valorização da diversidade. 

Conheça esta playlist do
nosso canal no Youtube

Entenda as conversas e debates
que cada poema pode provocar

em sala de aula!

https://www.projetodouradinho.com.br/
https://457ead45-0ce6-4674-bf43-39b5973d47f4.filesusr.com/ugd/9c069d_bb7ead18300842ce8f24d36badd813d2.pdf
https://youtu.be/sW6XYoS7wr0
https://youtu.be/SnLw7yY9qDc
https://youtu.be/Hh2aP-nN6pM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40yXi-4Cf_dUhzVMKW52NMsd
https://youtu.be/sW6XYoS7wr0
https://youtu.be/SnLw7yY9qDc
https://youtu.be/Hh2aP-nN6pM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40yXi-4Cf_dUhzVMKW52NMsd


PARTICIPANTES
ESTIMADOS NO

TOTAL

26

 
ENCONTROS

COM O
AUTOR

O Projeto Douradinho já foi realizado por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura por 7 vezes, e uma nova

versão já está apta à captação (Pronac nº 211753).

EXEMPLARES
IMPRESSOS
DO LIVRO E
CARTILHA

FORMAÇÕES
COM

EDUCADORAS

100
6 MIL

3 MIL
O Projeto Douradinho pode ser
realizado em qualquer cidade

Brasileira.  O valor total do
projeto aprovado na lei de

incentivo é de R$ 600.500,00,
mas pode ser readequado para

outras dimensões.

MESES DE
ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO

12
MESES DE

ATENDIMENTO A
PARTICIPANTES

9

https://www.projetodouradinho.com.br/


 
Obra literária

inédita de 
Thiago Cascabulho

Público-alvo:
educadoras e

alunos do
Fundamental I

Somos um programa de educação
ambiental por meio da literatura

que deseja a preservação do
oceano.  

 
Lançado  em

2021

Novidades

2021

 
Em sintonia

com
a década do
oceano, da

ONU

 
Mesma

metodologia do
Projeto

Douradinho
 

Canal de vídeos
com conteúdo

extra.

https://youtu.be/9V6ealsCV4o
https://youtu.be/8Rgja-9jfvU
https://57f82e10-f918-4125-993e-f2cbc68d8a4a.filesusr.com/ugd/9c069d_b16cb0b3d1f04a6e8592c5c3d49fbe7e.pdf
https://youtu.be/oxYApaKMlNw
https://youtu.be/oxYApaKMlNw
https://youtu.be/9V6ealsCV4o
https://www.abracaomar.com.br/
https://youtu.be/8Rgja-9jfvU


ISBN: 978-65-994773-0-0
1º EDIÇÃO

AUTOR: Thiago Cascabulho

ILUSTRADOR: Estúdio Rebimboca.

TEMAS: educação ambiental, 
aquecimento global, poluição, pesca,
descarte de lixo.

GENERO: Narrativo - Romance

Nosso canal está
cheio de conteúdo original.
Veja os 5 vídeos da LUPA
sobre o livro "Lua Colar"! 

ATIVIDADES DE
PRÉ-LEITURAPUXA CONVERSA:

 
1. Quem conhece o mar? Qual praia

é a sua favorita?
 

2. Quando você pensa em mar,
quais as primeiras imagens que

surgem em sua cabeça?
 

3. Que animais são esses na capa
do livro?

Leia o livro
ou escute o 

audiolivro
no site

SINOPSE: Jaci é um coral cérebro que nasceu dentro de
uma garrafa. É considerado um sábio de grande fama,
até encontrar a tartaruga Zica e, juntos, percorrerem o

oceano Atlântico em busca da Ilha dos Perdidos.

RECRIANDO O OCEANO
 

1. Faça uma lista e desenhe tudo o
que você lembra que há no mar:

tubarão, concha, barco, areia...
 

2. Recorte seus desenhos e junte
com os de seus colegas, formando

um grande painel.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40yhguu4BeRYr2RyBLn6IYup
https://57f82e10-f918-4125-993e-f2cbc68d8a4a.filesusr.com/ugd/9c069d_b16cb0b3d1f04a6e8592c5c3d49fbe7e.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLISPbpxuA40yhguu4BeRYr2RyBLn6IYup
https://www.abracaomar.com.br/


O Abraça o Mar agora conta com um curso
EAD no site, destinado a capacitar as
educadoras e gestoras escolares na
metodologia do programa.

O curso é de 4 horas e, certifica a participante
com um diploma do Centro Universitário de
Barra Mansa (UBM)

3.QUERER
Realização de

ações de impacto
com a comunidade

escolar

1.SENTIR
Sensibilização

por meio da
leitura do livro

"Lua, Colar"

2.PENSAR
Reflexão  sobre os

conceitos que o
projeto apresenta

Conheça nosso 
Projeto Pedagógico

FLUXO DE
DESENVOLVIMENTO

DO PROJETO

https://57f82e10-f918-4125-993e-f2cbc68d8a4a.filesusr.com/ugd/9c069d_088f24816bb644b283f164ef55450f9d.pdf
https://www.abracaomar.com.br/ead
https://www.abracaomar.com.br/
https://youtu.be/lbHW6bzDTQQ
https://youtu.be/lbHW6bzDTQQ


PARTICIPANTES
ESTIMADOS NO

TOTAL

10

 
ENCONTROS

COM O
AUTOR

O projeto Abraça o Mar está aprovado pela Secretaria
Especial (Pronac nº 203659) de Cultura e busca captar o
residual para o ano de 2023  por meio da Lei Federal de

Incentivo à cultura.  

EXEMPLARES
IMPRESSOS
DO LIVRO E
CARTILHA

FORMAÇÕES
COM

EDUCADORAS

30
3 MIL

1 MIL
O Abraça o Mar pode ser

realizado em qualquer cidade
Brasileira.  O valor residual do

projeto aprovado na lei de
incentivo é de R$ 216.000,00,

mas pode ser readequado para
outras dimensões.

12
MESES DE

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO MESES DE

ATENDIMENTO A
PARTICIPANTES

9

https://www.abracaomar.com.br/


A humanidade passa por momentos decisivos. As nossas escolhas pessoais,
os rumos da governança das nações e como interagimos uns com os outros
e com o meio ambiente já esboçam a vida que as próximas gerações terão.

A educação, em especial a educação ambiental, está no coração desta
construção coletiva para o bem. A Escola Douradinho acredita que a
humanidade faz parte da grande teia da vida, que podemos ser sim os
guardiões do planeta Terra, os jardineiros responsáveis por regenerar o que
foi desmanchado. 

Unidos podemos nos curar, ser mais felizes, em harmonia.  

Tanto o Projeto Douradinho quanto o Projeto Abraça o Mar trazem em seu
material o que há de mais atual no campo da educação ambiental.
Consideramos a Natureza nossa grande mestra, e estimulamos que
educadoras e crianças também aprendam com ela.

Seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, cada projeto
da Escola Douradinho endereça 5 ODS. Queremos que todos sintam-se parte
deste movimento global em defesa da vida.  

 

Os projetos da
Escola Douradinho
endereçam 5 ODS

cada um. 
São eles:

ODS exclusivo do 
Projeto Abraça o Mar

ODS exclusivo do 
Projeto Douradinho

https://youtu.be/Y-nDDmX-R80
https://youtu.be/Y-nDDmX-R80


Acreditamos que os alunos podem realizar atividades e ações no campo da cultura e da
educação ambiental e se tornarem cidadãos que construam uma sociedade mais justa e
reconectada com o meio ambiente. 

Temos como referência a Base Nacional Comum Curricular de 2019:  “a educação deve
afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade,
tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da
natureza”

Com nossos projetos, queremos proporcionar a interação crítica com a complexidade do
mundo, desenvolvendo ações ligadas às questões locais, e que estimulem a criatividade e a
cooperação.

Assim, as professoras de Geografia, Ciências da Natureza, Língua Portuguesa, Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro e de todos os demais conteúdos poderão articular nossos projetos
dentro de suas áreas ou de forma conjunta.

Além disso, o contato com a boa literatura e a possibilidade real de interação próxima com
o autor Thiago Cascabulho incentivam ainda mais o engajamento de todos, crianças e
educadoras, na leitura, produção textual e artística e na implementação de ações que
podem ter impacto positivo na comunidade escolar.    

 

A BNCC em 
nossos projetos

Habilidades socioemocionais
nos projetos  

Produtora e facilitadora
Laura Amorim

https://youtu.be/VEL9ZPMPNqI
https://youtu.be/VEL9ZPMPNqI
https://youtu.be/Nsytft-nouY
https://youtu.be/Nsytft-nouY


ADOTE
NOSSOS
PROJETOS

Todos os materiais da Escola Douradinho estão disponíveis
gratuitamente para download nos sites do Projeto Douradinho e do
Projeto Abraça o Mar. Assim qualquer professora do Brasil e do mundo
pode fazer o nosso curso EAD e levar para seus alunos os nossos
programas, livremente.

Fica aqui nosso convite para que vocês adotem o nosso material, e
levem nossos livros e metodologias até as crianças.

Nos colocamos à disposição para conversar e trocar ideias! Temos
certeza que poderemos proporcionar juntos momentos inesquecíveis de
valorização das águas por meio da literatura.  

 

Que tal colocar os alunos e professores
para conversar com o autor Thiago

Cascabulho. Podemos agendar uma live
com ele! 

Tudo começa com a leitura destes dois
livros. Leiam, comentem, compartilhem!
A literatura pode ser uma grande ponte

para a transformação social.

Nossa produção está sempre atenta e
aberta para conversar e tirar dúvidas.

Nossos projetos são muito flexíveis, e se
adaptam à realidade de cada localidade.

Falem conosco!



/escoladouradinho

/escola_douradinho

www.escoladouradinho.com
 

www.projetodouradinho.com.br
www.abracaomar.com.br

Contato:
thiago@caraminholas.com

(11) 9 6586-8365

https://web.facebook.com/escoladouradinho
https://web.facebook.com/escoladouradinho
https://www.instagram.com/escola_douradinho/
https://www.instagram.com/escola_douradinho/
https://www.escoladouradinho.com/
https://www.projetodouradinho.com.br/
https://www.abracaomar.com.br/
https://www.escoladouradinho.com/
http://www.caraminholas.com/

