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O POEMA E O PAPAGAIO
Thiago de Mello
§ Tudo é dança
O papagaio está pronto,
Só falta agora empinar.
O poema vai percorrer
o vento que merecer.
Como flecha, como dança
o papagaio no céu!
O poema parece imóvel
Mas lateja no papel.
---------"Livros não mudam o mundo,
quem muda o mundo são as pessoas.
Os livros só mudam as pessoas."
Mário Quintana

QUEM É
QUEM

É a casa virtual dos projetos socioambientais de
educação e cultura 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 incentivo à leitura e
educação ambiental em defesa dos rios, baseado na
obra infanto-juvenil "Amiga Lata, Amigo Rio". Lançado
em 2002, já passou presencialmente por 250 cidades de
18 estados.
www.projetodouradinho.com.br

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 o mais novo programa de incentivo à leitura e
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
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2.576 PROFESSORAS
E PROFESSORES DE
458 ESCOLAS
ACESSARAM O
MATERIAL DO
PROJETO

PUBLICAÇÃO NO SITE
DOS EBOOKS DE
POESIA "FÁBULAS DO
DOURADINHO" E
"AMIGA LATA"

08 VIDEOS
ORIGINAIS
LANÇADOS NO
YOUTUBE

LANÇAMENTO DA
SÉRIE ANIMADA
"FÁBULAS DO
DOURADINHO", COM 8
EPISÓDIOS E 44 MIL
VISUALIZAÇÕES EM
2021

PUBLICAÇÃO NO SITE
DAS CARTILHAS "VIVA
O TEATRO" E
"ARTBOOK"

REALIZAÇÃO DE 3
WEBNARS SOBRE
METODOLOGIA COM
340 VISUALIZAÇÕES
EM 2021

LANÇAMENTO DA
ANIMAÇÃO "AMIGA
LATA" COM 20 MIL
VISUALIZAÇÕES NO
YOUTUBE EM 2021

EXECUTIVO 2021

10 VIDEOS
ORIGINAIS
LANÇADOS
NA PLAYLIST DO
YOUTUBE

LANÇAMENTO DE
CURSO EAD COM
PARTICIPAÇÃO DE
587 PESSOAS DE
80 CIDADES DE 15
ESTADOS

1.620
EXEMPLARES DO LIVRO
"AMIGA LATA, AMIGO RIO"
E CARTILHA PEDAGÓGICA
DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE

RESUMO
3 VIDEO-AULAS
LANÇADAS
NA PLAYLIST DO
YOUTUBE SOBRE BNCC,
ODS E HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

PROJETO
APRESENTADO PARA
81.345 ALUNOS E
ALUNAS DAS 58
CIDADES QUE
RECEBERAM MATERIAL
IMPRESSO

142 NOTÍCIAS
PUBLICADAS EM
SITES, UMA EM
RÁDIO E UMA EM TV

2.559.599 PESSOAS
ATINGIDAS E 28.323
INTERAÇÕES NO
FACEBOOK
1.645.408 PESSOAS
ATINGIDAS E 35.597
INTERAÇÕES NO
INSTAGRAM

REALIZAÇÃO DE 58
ENCONTROS
FORMATIVOS
ONLINE PARA 328
PESSOAS
9.733
VIZITANTES
NO SITE

LANÇAMENTO
SITE DA ESCOLA
DOURADINHO

LANÇAMENTO DA
OBRA "LUA,
COLAR, CORAL,
MAR"

LANÇAMENTO
DO SITE DO
ABRAÇA O MAR

LANÇAMENTO DA
CARTILHA
PEDAGÓGICA DO
PROJETO

LANÇAMENTO DO
AUDIOLIVRO DA
OBRA "LUA, COLAR,
CORAL, MAR"

LANÇAMENTO
DO CURSO EAD
NO SITE
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O QUE É A ESCOLA DOURADINHO ..................................................................

Laura Amorim,
produtora e facilitadora

A Escola Douradinho é a casa virtual dos projetos sócioambientais
de educação e cultura da produtora e editora Caraminholas. Ela foi
concebida no susto do início da pandemia de Covid-19, e nasceu no
início de 2021.
Atualmente moram nesta casa dois programas de incentivo à
leitura e educação ambiental, o Projeto Douradinho, e o Projeto
Abraça o Mar, voltados prioritariamente para alunos e professores
de escolas públicas brasileiras.

Autor Thiago Cascabulho

Ambos projetos tem como alicerce as obras literárias e
audiovisuais do escritor e contador de histórias Thiago Cascabulho.
Nas próximas páginas, segue tudo o que foi lançado e realizado
pela Escola Douradinho no ano de 2021.

Conheça o site da
Escola Douradinho
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ESCOLA DOURADINHO
METODOLOGIA ........................................................................................................

A metodologia do Projeto Douradinho e do projeto Abraça o Mar é
a mesma. A partir da leitura das obras infanto-juvenis "Amiga
Lata, Amigo Rio" e "Lua, Colar, Coral, Mar", crianças e educadores
são estimulados a SENTIR, PENSAR e QUERER pelas águas, ao
desenvolver atividades de leitura, debate, pesquisa, produção
textual, produção artística, e ações de impacto com e para a
comunidade escolar.

1.SENTIR
Sensibilização
por meio da
leitura do livro

2.PENSAR
Reflexão sobre os
conceitos que o
projeto apresenta

FLUXO DE
DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS
3.QUERER
Realização de
ações de impacto
com a comunidade
escolar

A metodologia dos projetos é
inspirada no arquétipo do ser humano
trimembrado, da Antroposofia.

Cartilhas pedagógicas
em PDF ou impressa
com distribuição
gratuita.

Projetos Pedagógicos em
formato de vídeo (*)

(*) Desde 2020 todos
os anos atualizamos
estes vídeos. Esta 3º,
versão, disponível no
Youtube já é a de
2022.
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ESCOLA DOURADINHO
QUEM E QUANDO ...................................................................................................

O público principal dos programas da Escola Douradinho, tanto o
Projeto Douradinho, quanto o Projeto Abraça o Mar, são
professores, professoras, alunos e alunas do Ensino Fundamental
I de escolas públicas.
Mas, como dizemos em nosso projeto pedagógico, os programas
podem ser adaptados para turmas mais novas ou mais velhas. É
muito comum, por exemplo, os livros serem recontados para as
turmas da educação infantil.
Em segundo plano, mas igualmente importante, está a
comunidade escolar, funcionários, pais, parentes, vizinhos e
amigos, que podem participar colaborando de diversas formas.
Como todos os infoprodutos dos projetos são de livre acesso
pelos sites (livros, cartilhas, vídeos, curso EAD etc), os programas
são gratuitos para qualquer pessoa interessada.

Os projetos acontecem anualmente
entre o dia internacional da água, 22 de
março, e 05 de novembro. Depois disso
nos fechamos para balanço, confecção
de relatórios e vídeos documentários
com os resultados do ano.

Descritivo dos atores que
compõem o ecossistema dos
programas da Escola
Douradinho, nos projetos
pedagógicos.
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ESCOLA DOURADINHO
CULTURAL + AMBIENTAL + EDUCACIONAL ................................................
Como está escrito em nossos projetos pedagógicos, acreditamos
que "é por meio de produtos e atividades do campo da cultura,
somada à transversalidade da educação ambiental, que será
possível formar cidadãos responsáveis e engajados na construção
de uma sociedade mais justa e em harmonia com o meio
ambiente".

Vídeos lançados em 2021
que explicam a tese de que
as águas são a base
formadora da identidade
cultural das comunidades
humanas

Na Escola Douradinho, não conseguimos e não queremos separar
o que está no campo da cultura, do que pode ser enquadrado
como ambiental ou educacional. Em nossos projetos, entendemos
que todos estes são afluentes que desaguam em um mesmo rio, e
que seguem, invariavelmente, para o Oceano que é o potencial
transformador da humanidade.
Por exemplo, as jornadas das personagens das obras literárias
podem despertar a atenção para o rio ou praia ali pertinho da
criança que, com isso, pode querer saber mais sobre os peixes
que vivem nestas águas, ou se elas estão limpas. A professora ou
professor pode aproveitar este interesse para incentivar uma
pesquisa ou a produção de um texto, quem sabe de um cartãopostal para o autor dos livros, ou a criação de poesias ou histórias
em quadrinhos que tenham as águas como cenário?
Temos uma teoria de que as fontes de água são elementos
formadores importantes das identidades culturais da maioria das
cidades. Não é a toa que muitos municípios brasileiros têm o
mesmo nome de seus rios. Assim, ao proteger rios e mares, além
de defender toda a vida que emana das águas, fortalecemos o
que nos une como comunidade humana.

Modelos de cartão-postal
para download nos sites
dos projetos.
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A Escola Douradinho acredita que a humanidade faz parte da
grande teia da vida, que podemos ser sim os jardineiros
responsáveis por regenerar o que foi degradado.
Nossos programas conversam com as publicações mais atuais no
campo da educação ambiental, como os autores Frijof Capra
(Alfabetização Ecológica), Daniel Dahl (Design de Culturas
Regenerativas) e Maria Isabel Amando de Barros
(Desemparedamento da Infância). Consideramos a Natureza nossa
grande mestra, e estimulamos que educadores e crianças também
aprendam em contato com ela.
Vídeo produzido e publicado
em 2021 sobre os ODS que os
projetos da Escola Douradinho
endereçam

Nos orientamos também pela "Década da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável" e pelos "Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável" da ONU. Cada projeto da Escola
Douradinho endereça 5 ODS.

ODS exclusivo do
Projeto Douradinho

Os projetos da
Escola Douradinho
endereçam 5 ODS
cada um.
São eles:

ODS exclusivo do
Projeto Abraça o Mar
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Os programas da Escola Douradinho têm como referência a Base Nacional
Comum Curricular: “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.

Vídeos produzidos e
publicados em 2021
sobre a BNCC em
nossos projetos

Com base na BNCC, propomos formas variadas e interdisciplinares de estimular
a leitura. Isso é, normalmente, uma tarefa da língua portuguesa, mas não
deveria ser exclusivamente. Professores de outras competências podem
encontrar nestes livros, nos materiais e nas atividades estimuladas pelo projeto,
formas de incentivar a leitura, realizando, também, trabalhos interdisciplinares.
Assim, as professoras e professores de Geografia, Ciências da Natureza, Língua
Portuguesa, Artes Visuais, Dança, Música e Teatro e de todos os demais saberes
podem articular nossos projetos dentro de suas áreas ou de forma conjunta.
Além disso, a possibilidade real de interação próxima com o autor Thiago
Cascabulho incentiva ainda mais o engajamento de todos, crianças e
educadores, na leitura, produção textual e artística e na implementação de
ações que podem ter impacto positivo na comunidade escolar.
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"Com a pandemia, a escola pública brasileira foi obrigada
a saltar do século 19 para o século 21".

PANDEMIA

Lúcia Maria Silva Gonçalves
Coordenadora do Ensino Fundamental
em conversa com o autor Thiago Cascabulho
Lagoa Santa - MG

COVID-19

"Caixas de Materiais"
nos sites dos
projetos

As inúmeras dificuldades causadas pela pandemia impulsionaram a
digitalização do Projeto Douradinho, o lançamento do projeto Abraça o Mar já
totalmente vinculado ao ambiente virtual, e a criação da Escola Douradinho,
nome sob o qual se concentram as comunicações destes dois projetos nas
mídias sociais.
É certo que a estratégia de investir no multimídia, com vídeo-aulas e material
digital, como cartilhas e cursos EAD, ajudaram a expandir (e muito!) o acesso
aos produtos culturais, já que as barreiras geográficas não mais importavam.
No entanto, pensando que a internet ainda é um desafio em muitas localidades
do Brasil, criamos nos sites dos projetos uma "caixa de materiais", com os
audiolivros em MP3 para serem baixados e levados até as crianças em pendrive,
a versão dos livros em PDF só em texto, para serem mais facilmente impressos
ou xerocados pela escola e enviados até os alunos nos kits que muitas
secretarias de educação criaram nos períodos de isolamento.
E mantivemos nossos canais de comunicação abertos, especialmente o
whatsApp, para responder dúvidas, trocar ideias de implementação, receber
feedback, enviar vídeos ou áudios que motivassem a superação destes grandes
desafios enfrentados pela educação.

Slide em nossos cursos
EAD sobre a pandemia
de COVID-19

Vimos muitos professores do interior criarem seu primeiro email, e quase todos
se esforçarem para aprender a usar o Zoom ou o Meet nos encontros virtuais,
ou a gerenciar grupos de whatsapp de pais e alunos. Os desafios da póspandemia seguem gigantescos, mas o avanço que a tecnologia trouxe, em tão
pouco tempo e no susto, não pode retroceder.
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PROJETO DOURADINHO
HISTÓRICO ...............................................................................................................

Desde 2016 foram realizadas
111 formações de educadores
para a realização do projeto.

O Projeto Douradinho é um programa de incentivo à leitura e
educação ambiental em defesa dos rios. Em 2022, completou 20
anos de estrada.
O elemento central do projeto é a obra literária infantojuvenil
"Amiga Lata, Amigo Rio", de Thiago Cascabulho, ilustrada pelo
Estúdio Rebimboca, e que está na terceira edição.
Nestes anos, o projeto foi realizado presencialmente em cerca de
250 municípios de 18 estados. Foi patrocinado por diferentes
empresas, na maioria das vezes por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura. (Veja nosso histórico completo AQUI)

Veja as traduções de "Amiga
Lata, Amigo Rio" para o Inglês,
Espanhol e Mandarim.

Em 20 anos foram distribuídos
88 mil exemplares do livro "Amiga Lata, Amigo
Rio". Clique e boa leitura!

O Coletivo Teatral Sala Preta
adaptou a obra em espetáculo
teatral, realizando
apresentações nacionais e
internacionais desde 2009.

Público-alvo:
crianças e educadores do Fundamental I,
mas o projeto pode ser adaptado para
turmas mais novas ou mais velhas.

Desde 2002 o autor Thiago Cascabulho
já realizou 486 conversas e contações,
onde estiveram presentes
86 mil crianças.
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PROJETO DOURADINHO
RESUMO DE 2021 ....................................................................................................
A Escola Douradinho nasceu quando o Projeto Douradinho foi
desafiado a digitalizar-se para poder acontecer, durante a
pandemia.
Como não seria possível realizar as turnês de encontros com o
autor, foram desenvolvidos produtos digitais, como vídeos, ebooks, cartilhas e desenhos animados.
Os encontros para formação de educadores foram reformulados
para o ambiente virtual, e um curso EAD foi lançado, com o
objetivo de ajudar e ampliar a implementação do programa em
todo Brasil.
1.620 exemplares da obra "Amiga Lata, Amigo Rio" e cartilha
pedagógica foram enviados para as 58 cidades que foram
selecionadas para participar do projeto em 2021, estando todo este
material também disponível em PDF, audiolivro e em outros
formatos no site do projeto.

Menina lendo um dos
exemplares enviados
para as escolas em
2021.

Audiolivro de
"Amiga Lata,
Amigo Rio",
disponível no site
do projeto.

Vídeos lançados em
2021 no canal da Escola
Douradinho para
aprimorar a playlist do
Projeto Douradinho
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PROJETO DOURADINHO
LEITURAS ...................................................................................................................
Cada Secretaria de Educação, cada escola, cada professor ou professora tem
total liberdade para escolher a forma como seus alunos vão se encontrar
com a aventura do cascudo Douradinho. Pode ser por meio de um dos
exemplares impressos enviados aos municípios, por xerox do livro feitas na
própria escola, as versões digitais da obra em PDF enviadas para os grupos
de whatsapp de pais, pelo audio-livro disponível no site, contações de
histórias feitas de diversas formas...
Nos tempos de trabalho remoto durante a pandemia, os professores usaram
e abusaram da criatividade para fazer nosso peixinho nadar e estimular a
leitura e reflexões a respeito do livro "Amiga Lata, Amigo Rio". Seguem
alguns feedbacks sobre estes momentos de leitura que recebemos em 2021.

Escolas de Caçu/GO
imprimiram e
encadernaram o livro
para que cada criança
tivesse seu exemplar.

Orientação para
trabalho de leitura em
home office produzido
por professora da
cidade de Guará/SP

Teatro lambelambe produzido
pela Cia. Pé na
Estrada para
Unaí/MG

Crianças leem o
livro em sala de aula
na cidade de
Bom Jesus/SC

Contação de história
feita pela educadora
para a Ed. Infantil
em Jaquirana/RS
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PROJETO DOURADINHO
ANIMAÇÃO "AMIGA LATA" .................................................................................
O sonho antigo do Projeto Douradinho, de adaptar a obra “Amiga
Lata, Amigo Rio” para desenho animado, enfim nasceu no dia 22 de
março de 2021, quando o vídeo foi publicado no Youtube.
Acreditamos que este material serviu como mais uma forma da
fantástica aventura do Douradinho chegar até as crianças, em
especial as da educação infantil, ainda não alfabetizadas, que
sempre participaram do projeto como "penetras", mas que agora
podem curtir a história também por outras formas.
A animação foi divulgada pelas mídias sociais, assessoria de
imprensa e pelos grupos de whatsapp das escolas, que fizeram
exibições e debates em sala de aula.

Mais de 20 mil
visualizações no
Youtube em 2021.

A animação “Amiga Lata” é tão cheia de peculiaridades, que rendeu
a confecção de um Artbook, com as curiosidades da produção e
referências.
O texto que dá vida ao desenho animado, um grande poema que
homenageia a literatura de cordel, também se transformou em um
ebook.

Exibição da animação
na cidade de
Andirá/PR

Para conhecer os
bastidores desta
produção.

E-book com o poema
do desenho animado
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PROJETO DOURADINHO
FÁBULAS .................................................................................................................
Criamos também em 2021 uma série de desenhos animados com
narrativas originais, roteirizados e dirigidos pelo autor Thiago
Cascabulho, chamada “Fábulas do Douradinho”. Com 8 episódios,
aborda temas importantes para o Projeto Douradinho, como a
cidadania, a democracia, a diversidade, a cooperação etc.

Ao final de todas as
fábulas, o cascudo
Douradinho aparece
para dar o seu
recado.

Ebook com os poemas
das fábulas e mais.

Lançamos as fábulas no Dia das Crianças, 12 de outubro, no
Youtube, acompanhadas de material extra em 3 vídeos, que
exploram as ideias, referências e curiosidades das animações.
As visualizações das 8 fábulas somadas ultrapassaram 44 mil
expectadores em 2021.
Também lançamos um ebook com os poemas e ilustrações que
compõem a série animada, com textos extras e sugestões de
perguntas para debate em sala de aula.

Vídeos extras com
análises e
revelações de
bastidores.
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A vida encontra seu
caminho, a Natureza pode se
regenerar, mas precisa de
tempo.

A onça amplia sua visão de
mundo ao perceber que
somos todos parte da teia da
vida.

A diversidade de ideias
constrói um rico imaginário
nacional coletivo.

Os pequenos, quando
unidos, conseguem
promover grandes
mudanças.
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A desigualdade só pode
realmente diminuir quando
as oportunidades são
ampliadas

A democracia cria espaços
de diálogo, equilibra as
forças, propicia a civilidade
para o desenvolvimento
mútuo.

O avanço das cidades é um
perigo para a fauna. Os
humanos precisam aprender a
conviver com outras espécies.

O otimismo ou o pessimismo
exagerados não nos ajudam
a enxergar a realidade, que
precisa ser analisada pelos
olhos da razão.
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PROJETO DOURADINHO
ENCONTROS FORMATIVOS ......................................................................
Transformamos a nossa turnê presencial, que consistia em uma
palestra de cerca de duas horas com educadores e educadoras de
cada cidade participante, em uma estratégia com diversas frentes
de atuação online, sempre com o objetivo de explicar o que é,
como funciona, qual a metodologia e apresentar os materiais do
Projeto Douradinho.
Palestras online: encontro pela plataforma Zoom com a
facilitadora Laura Amorim e o escritor Thiago Cascabulho para
apresentação da metodologia e produtos do projeto.
Convite: documento em PDF com os principais links do projeto
encaminhado pelos gestores municipais, direção escolar,
coordenação pedagógica, professores e professoras etc

Ao longo do ano a facilitadora
Laura Amorim esteve disponível pelo
Whatsapp para orientar as professoras
e professores participantes

Convite em PDF enviado
para educadores e
gestores municipais com
os principais links.

EAD no site: curso completo sobre o Projeto Douradinho de 4
horas no site, com vídeos e textos sobre metodologia, literatura,
meio ambiente e educação.
Webnars: Realização de webnars abertos ao público pelo Youtube,
com o mesmo conteúdo da Palestra online.
Mídias Sociais: Todo conteúdo metodológico do projeto foi dividido,
ao longo do ano, em postagens no Facebook e Instagram, para
atrair mais participantes para a realização do projeto não só nas
cidades patrocinadas, mas em todo Brasil.
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PROJETO DOURADINHO
PALESTRAS ONLINE ..........................................................................................
Em 2021 foram realizadas 58 palestras online, pela plataforma
Zoom.
Em geral, estavam presentes nestes encontros representantes das
Secretarias de Educação, mas também representantes de outras
secretarias, como de Cultura, Comunicação ou Meio Ambiente, e
diretoras escolares, coordenadoras, professoras e professores.
Por conta da pandemia, muitos gestores estavam inseguros com a
realização do projeto, tendo em vista a grande dificuldade que eles
já enfrentavam para levar o básico para seus alunos em casa. Mas,
após a palestra, vendo como o projeto é acessível, flexível e fácil de
ser realizado, e atraídos pela qualidade dos materiais, os gestores e
gestoras municipais se dispuseram a apresentar o Projeto
Douradinho para os professores, repassando nosso convite em
PDF nas redes de whatapp da educação e incentivando atividades
nas escolas. Em muitos casos, o projeto se tornou o que mais
desejávamos: uma ferramenta de apoio para professores e
professoras realizarem atividades de leitura e educação ambiental
com os seus alunos.
Estiveram presentes nos 58 encontros online um total de 328
participantes. Segue em anexo a planilha completa por cidade.
As prefeituras nos informaram, via documento assinado, que nosso
convite em PDF com os links do projeto foi enviado para um total
de 2.576 educadores, de 458 escolas, que apresentaram o material
a um total de 81.345 alunos.

Veja os registros destes
58 encontros.

*Em anexo os comprovantes com os
números de professores que receberam o
convite em PDF, número de escolas e
alunos atendidos por elas.
*Em anexo comprovante com o número de
pessoas presentes nas Palestras Online.
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PROJETO DOURADINHO
CURSO EAD .............................................................................................................

WEBNARS .................................................................................................................
Uma outra forma de se apropriar dos materiais e metodologia do
Projeto Douradinho foi por meio dos 3 webnars realizados no
Youtube, com a facilitadora Laura Amorim e o escritor Thiago
Cascabulho.

Em março de 2021 lançamos a primeira edição do nosso curso
EAD, no site do Projeto Douradinho. O curso, aberto e totalmente
gratuito, apresenta os materiais e metodologia do projeto por meio
de vídeos e textos, explora conceitos caros ao Douradinho nos
campos da literatura, filosofia e educação ambiental.

Estes encontros formativos foram realizados nos dias 9 e 10 de
setembro e 19 de outubro, e foram visualizados por 90, 60 e 190
pessoas, respectivamente, em 2021.

Ao concluir o curso e responder um breve formulário do Google, o
participante recebe em seu email um certificado de 4 horas,
autenticado como curso livre pelo Centro Universitário de Barra
Mansa, parceiro da Escola Douradinho.

Professoras de
Caçu/GO
imprimiram os
certificados e nos
enviaram as fotos.

Em 2021, um total de 587 pessoas de 80 cidades de 15 estados
concluíram o EAD e receberam o certificado de 4 horas.

Todos os participantes dos webnars que nos enviaram seus dados
receberam certificado de participação de 1 hora.

*Em anexo a planilha de participantes do EAD 2021, com
depoimentos.
Certificado do curso
EAD versão 2021.

Curso EAD* no site, que gera
certificado de 4 horas.
(*) O EAD atualmente online já
é a versão 2022

Os 3 webnars foram visualizados por
um total de 340 pessoas em 2021
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PROJETO DOURADINHO
FEEDBACK EAD .....................................................................................................
Seguem alguns feedbacks que recebemos dos participantes do
curso EAD do Projeto Douradinho. A planilha completa segue
anexada em PDF.

"Estou
apaixonada pelo
Projeto
Douradinho."

Luzia Pinto, Coordenadora Pedagógica
Alvorada do Norte/GO

"Projeto ótimo, de
fácil compreensão e
bem acessível para
que todos possam
realizar."
Simone Chiela, Direção Escolar
Dois Lajeados/RS

"Como o projeto é direcionado
ao fundamental, gostei da
versão em desenho animado
para extensão ao infantil."
Edvania Alves, Direção Escolar
Buritizeiro/MG

"Adorei o projeto por ser flexível
e adaptável com relação ao
tempo a ser desenvolvido, o tema
sobre a preservação é recorrente
em nossas ações didáticas por
sermos uma escola do campo e
trabalhar esse tema com a
ludicidade proposta é perfeito"
Dirlei Teixeira, Direção Escolar
Cristalina/GO

"Maravilhoso. Já participei do projeto aqui na Casa
Verde , Pinda, com o Thiago na rede municipal.
Mas agora vcs estão com novidades dicas; adorei os
vídeos. Nossa! Da primeira vez aplicamos de forma
simples. Eficaz, porém simples. Agora vai dar pra
repaginar!"
Ana Paula Carreiro, Professora
Pindamonhangaba/SP

"Parabéns! São
projetos assim que
podem despertar em
nossas crianças a
importância e vontade
de mudar o mundo."
Shaara de Sousa, Direção Escolar
Caçu/GO

"Amei o projeto. Nós como
mediadores da educação
temos que incentivar o gosto e
prazer pela leitura, o gosto de
sair da nossa realidade e
entrar no mundo da
imaginação que a leitura traz."
Darlene dos Santos, professora da Educação Infantil
Castilho/SP
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PROJETO DOURADINHO
COMUNICAÇÃO .......................................................................................................

VIVA O TEATRO! .....................................................................................................
Além de todos os produtos que já mencionamos, ebooks e vídeos,
lançamos também em 2021 uma cartilha digital chamada “Viva o
Teatro”, que é um guia com sugestões de como adaptar a obra
“Amiga Lata, Amigo Rio” para o teatro escolar.

Dividimos a comunicação do Projeto Douradinho em duas frentes:
Assessoria de imprensa e mídias digitais.
No Facebook, nossos posts alcançaram 2.559.599 pessoas e
28.323 interações com a página. No Instagram, foram 1.645.408
pessoas alcançadas e 35.597 interações com o perfil.

"Amiga Lata, Amigo Rio" já ganhou os palcos com adaptações de
duas companhias de teatro, mas também diversas vezes de forma
amadora por crianças e professoras. Esta cartilha é mais um
estímulo para que isso volte a acontecer.

Na assessoria de imprensa, conseguimos espaço em 142 portais de
publicação, 1 entrevista para o rádio e 1 matéria para a TV.
Se em 2020 o site do Projeto Douradinho recebeu 2.530 visitantes,
em 2021, triplicamos para 9.773, um crescimento de 287%
*Em anexo relatórios de Assessoria de imprensa, Mídias Sociais e
Analitics do site.
Lives feitas no
Instagram em 2021

Publicações no
Instagram e
Facebook

Reportagem do dia 21
de Outubro de 2021
Guia com dicas para
a adaptação da obra
para linguagem
teatral.

24

PROJETO DOURADINHO
MOBILIZAÇÃO 2021 ...............................................................................................
Embora seja parte importante da nossa proposta pedagógica e
metodologia, a dimensão do QUERER - quando incentivamos
professores e crianças a arregaçar as mangas e materializarem
alguma ação, de preferência com a colaboração da comunidade
escolar - não criamos nenhuma regra para a forma como esta
mobilização pode ser feita, ou formulário de feedback.
Achamos importante que os participantes se sintam totalmente a
vontade para agir. Que registrem (ou não) suas ações da forma
que quiserem. E, se for de seu desejo, nos mostre o que foi feito
pelos nossos canais de comunicação ou mídias sociais.
Seguem alguns destes retornos espontâneos, que valorizamos
ainda mais justamente por virem sem nenhuma cobrança ou
como justificativa para alguma recompensa que não seja
simplesmente participar e viver o projeto com alegria.

Reciclagem de
óleo em sabão
em Castilho/PR

Adaptação para o
teatro em Bom
Jesus/SC

Produção de
cartazes em
Andirá/PR
Desenhos, cartas
e redações
Alvorada do
Norte/GO

Campanha de
conscientização
em Guará/SP
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Criação de arte
coletiva em
Ipuaçu/SC

Produção de
estudos, redações e
reciclagem criativa
em São José do
Serrito/SC

Mutirão de
plantio de mudas
Caçu/GO

Trabalhos
manuais
Jaquirana/RS
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PROJETO DOURADINHO
LEGADO DE 2021 ....................................................................................................
O que foi realizado em 2021, todos os infoprodutos que foram
criados, permanecerão com livre acesso em nosso site e canais de
comunicação, devendo ser úteis também para os anos que virão,
certamente atendendo milhares de crianças e professores.
As 58 cidades que receberam exemplares do livro "Amiga Lata,
Amigo Rio" em 2021 agora fazem parte de nossa rede de
relacionamento, o mailling que foi formado receberá as
atualizações do Projeto Douradinho daqui para frente, por meio de
email marketing, mensagens de whatsapp e mídias sociais, assim
como todas as outras cidades por onde já passamos no passado.
Como dissemos no início desde relatório, em 2022 o Projeto
Douradinho completou 20 anos de estrada. E vamos ter muito o
que celebrar. Afinal, estamos vivos, embora ainda vivendo o luto
por tantas perdas.
Seguiremos com nosso trabalho por meio da literatura e de suas
várias formas de expressão. O Projeto Douradinho agora é
multimídia. Em 2021 alcançou crianças de todas as idades, suas
famílias e escolas, rompendo barreiras geográficas.
Agora é sonhar cada vez mais alto.
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PROJETO ABRAÇA O MAR
RESUMO DE 2021 ...................................................................................................
O outro programa de incentivo à leitura e educação ambiental que
integra a Escola Douradinho é o novato "Abraça o Mar". Este
projeto começou a ser rascunhado em 2017, quando Thiago
Cascabulho escreveu o primeiro capítulo do que viria a se tornar o
livro "Lua, Colar, Coral, Mar", lançado em 2021, com ilustrações do
Estúdio Rebimboca.
Acompanhando o livro - e seguindo os passos e mesma
metodologia do irmão mais velho "Projeto Douradinho" - foram
lançados também em 2021: cartilha pedagógica, site, curso EAD,
áudio-livro e muitos vídeos sobre literatura e meio ambiente.
Audiolivro de "Lua, Colar, Coral, Mar",
disponível no site do projeto.

A primeira edição de "Lua,
Colar, Coral, Mar" foi ilustrada
pelo Estúdio Rebimboca.
Cartilha pedagógica
em PDF no site
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PROJETO ABRAÇA O MAR
AMBIENTE VIRTUAL .............................................................................................
Como o Abraça o Mar estava começando do zero, além do livro
"Lua, Colar, Coral, Mar" e da cartilha pedagógica, lançamos em 2021
o site do projeto já recheado de conteúdo audiovisual.
Dentre os vídeos lançados em 2021, os cinco da Lupa são os mais
importantes. Neles, o autor Thiago Cascabulho apresenta aos
leitores suas principais referências, reflexões, e a gênese de suas
ideias criativas.

Conheça o site do
"Abraça o Mar"!

Assim como a obra "Amiga Lata, Amigo
Rio", o livro "Lua, Colar, Coral, Mar"
rendeu diversos vídeos de analise.
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PROJETO ABRAÇA O MAR
CURSO EAD ..............................................................................................................
Em 2021 lançamos a primeira edição do curso EAD do projeto
Abraça o Mar. Assim como tudo do projeto, ele está disponível, e é
anualmente atualizado, com o objetivo de apresentar os materiais
e metodologia do programa por meio de vídeos e textos.
Ao concluir o curso e responder um breve formulário do Google, o
participante recebe em seu email um certificado de 4 horas,
autenticado como curso livre pelo Centro Universitário de Barra
Mansa, parceiro da Escola Douradinho.
Conheça nosso curso EAD*
(*) O EAD atualmente online
já é a versão 2022

Mais um vídeo produzido em
2021 para compor a playlist do
"Abraça o Mar".

Certificado do curso EAD
versão 2021.
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PROJETO ABRAÇA O MAR
LEGADO DE 2021 ....................................................................................................
2021 foi o ano onde Abraça o Mar nasceu, quando o livro "Lua,
Colar, Coral, Mar", a cartilha pedagógica, o site do projeto, o curso
EAD e os vídeos, que dão suporte ao programa, foram finalizados,
criados e lançados na internet.
No entanto, diferente do Projeto Douradinho, que em 2021
aconteceu nas escolas, o Abraça o Mar só chegou ao seu público
alvo este ano, em 2022, sendo amplamente divulgado na internet
pelas mídias sociais e assessoria de imprensa, e realizado
presencialmente em 33 municípios de 9 estados, que receberão
2170 exemplares da obra e cartilha pedagógica, formações online e,
no segundo semestre, 80 encontros com o autor Thiago
Cascabulho.
Assim, o legado de 2021 para o projeto Abraça o Mar foi este
plantio, e cujas plantas já crescem muito bem, e certamente
produzirão muitos frutos nos próximos anos.
Em breve, cenas dos próximos capítulos...
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CARÔMETRO

THIAGO

CASCABULHO

Escritor, roteirista, produtor e contador de
histórias.
Formado em Comunicação Social (FACHA-2003),
pós-graduado em literatura infanto-juvenil (UFF2007), MBA em Gestão de Negócios Sociais (Ceats
- USP/Instituto Ipê/Artemísia). Atualmente cursa
Pedagogia para Liberdade.
Presidente fundador da Caraminholas (2005).
Como autor, lançou 12 livros, dentre eles o "Amiga
Lata, Amigo Rio" e o "Lua, Colar, Coral, Mar" que
fazem parte dos projetos da Escola Douradinho.

Escritor, roteirista, produtor e contador de
histórias.
Formado em Comunicação Social (FACHA-2003),
pós-graduado em literatura infanto-juvenil (UFF2007), MBA em Gestão de Negócios Sociais (Ceats
- USP/Instituto Ipê/Artemísia). Atualmente cursa
Pedagogia para Liberdade.
Presidente fundador da Caraminholas (2005).
Como autor, lançou 12 livros, dentre eles o "Amiga
Lata, Amigo Rio" e o "Lua, Colar, Coral, Mar" que
fazem parte dos projetos da Escola Douradinho.
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CARÔMETRO

LAURA
AMORIM

Comunicóloga, facilitadora e permacultora com
atuação em comunicação estratégica, gestão e
produção de iniciativas relacionadas à educação
ambiental, sustentabilidade, desenvolvimento
local, governança e impacto socioambiental.
Formada em Comunicação Social Integrada - PUC
Minas (habilitação em Jornalismo) e em Liderança
Facilitadora pelo programa Germinar Ecosocial/SP. Realizou também formações em
design permacultural, ODS, ESG, metodologias
ágeis, entre outros.

Atua integrando suas principais formações em
projetos
socioambientais.
Atualmente
é
coordenadora de projetos na Transforma.aí e
facilitadora e produtora do Projeto Douradinho e
do Projeto Abraça o Mar, programas culturais de
incentivo à leitura e educação ambiental da
Caraminholas.
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Thiago Cascabulho
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