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Após ampla pesquisa com os morado-
res, o projeto das novas vilas em Serra do 
Mel (RN) avançou para a fase de obras 
estruturais em benefício da comunida-
de local. A proposta fomentou mais um 
momento de diálogo com os moradores 
no dia 09 de abril, onde foi apresentado 
o projeto arquitetônico, que envolve a 
construção de três novas salas multiuso 
no município, atendendo as escolas da 
Vila Piauí, Vila Espírito Santo e Vila Ala-
goas, além de uma praça com equipa-
mentos de ginástica na Vila Sergipe.
As obras já foram iniciadas e a coorde-
nação do projeto mostrou as etapas de 
intervenção e melhorias previstas para a 
comunidade, garantindo as prioridades 
apontadas pelos moradores em levanta-
mento realizado desde março de 2020, 
com resultados publicados no informa-
tivo de julho e agosto do ano passado. A 

mobilização de escuta e pesquisa para a 
definição das obras, envolveu desde vi-
sitas presenciais, com momentos intera-
tivos, rodas de conversa com as famílias, 
coletando depoimentos e observações 
locais, até questionários na versão on-
line, com foco em garantir ainda mais 
representatividade sobre as demandas 
prioritárias de cada região.
As três novas salas previstas para as es-
colas serão multifuncionais. Incluem a 
doação de equipamentos como com-
putadores e ainda uma estrutura para 
as ações integradas de arte, cultura e 
incentivo à leitura. Ressaltamos que esse 
novo investimento social, com as novas 
salas de aula, passa a integrar as escolas 
do município, reguladas pelo comodato 
entre a Prefeitura Municipal de Serra do 
Mel e o Governo do Estado. Vale lembrar 
que Serra do Mel contempla um terri-
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Obras são regularizadas no comodato entre a 
Prefeitura e o o Governo do Estado

tório originário de assentamentos rurais 
no Rio Grande do Norte. Dessa forma, o 
projeto contempla, ainda, toda a articu-
lação e diálogo para que as obras este-
jam regularizadas no comodato entre a 
Prefeitura e o órgão estadual.
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Volta às aulas com segurança
Escolas de Serra do Mel recebem 2.700 Kits de Saúde e Prevenção para o retorno às aulas

serra do mel, RN

Como parte do Projeto Ventos que Transfor-
mam, foram entregues 2.700 Kits de Saúde 
e Prevenção nas escolas municipais e esta-
duais de Serra do Mel (RN). O material que 
vem sendo planejado desde o início do ano, 
buscando alcançar toda a comunidade es-
colar de Serra do Mel nos preparativos para 
o retorno às aulas, foi organizado com itens 
essenciais para atender as medidas de pre-
venção e segurança. A data para retomada 
das aulas nas escolas ainda não foi definida 
pela Secretaria de Educação, mas avança no 
planejamento para os cuidados das ativida-

des presenciais, seguindo todas as orienta-
ções de saúde.
Separado em sacolas individuais, que 
serão distribuídas de forma gratuita para 
alunos e educadores da rede pública, o 
material inclui 4 máscaras de tecido, uma 
garrafa “squeeze” para evitar o contato 
entre os estudantes ao beber água, e um 
Gibi educativo, em formato lúdico e cria-
tivo, mostrando as orientações de higie-
nização das mãos e a importância de não 
compartilhar itens pessoais nesse perío-
do de pandemia. No kit dos educadores 

ainda inclui uma máscara “faceshield”.
As 10.800 máscaras foram produzidas 
para o material, foi confeccionadas pelas 
costureiras de Tianguá (CE), que participa-
ram da oficina de Corte e Costura, propor-
cionando um intercâmbio de solidarieda-
de entre os dois municípios parceiros.
Para as escolas, a proposta preparou ainda 
a entrega de 44 totens de álcool em gel, 
além de um material educativo com ban-
ners para serem expostos nos ambientes 
comuns e de circulação dos alunos, aten-
dendo toda a rede municipal e estadual.
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Rústico, moderno e sustentável
Produção no Galpão de Marcenaria lança novidades e tem 
novas encomendas de móveis sustentáveis Estamos tomando todo o 

cuidado nesse período, onde é 
necessário o distanciamento 
social, mas mesmo com um 

grupo menor, se revezando no 
galpão, continuamos com o 
trabalho da marcenaria com 

novos projetos e buscando 
sempre ter variedade de 

produtos para os clientes, 
é um prazer vermos esses 

espaços sendo montados no 
nosso galpão e para a nossa 

própria comunidade

Marizete José da Silva
Associação Comunitária de Valparaíso 

Com sustentabilidade, inovação e muito 
capricho, a turma de marcenaria segue 
avançando nas encomendas das mobí-
lias com materiais reaproveitados, utili-
zando os paletes como principal matéria 
prima. Após a capacitação realizada em 
2020, hoje é possível construir uma sala 
completa com os móveis sustentáveis. 
Construídos no Galpão de Marcenaria da 
comunidade de Valparaíso, em Tianguá 
(CE), os novos produtos têm chamado 
a atenção da comunidade para montar 
todo um cômodo da casa seguindo esse 
modelo rústico e de muito bom gosto.
Em abril, a turma fechou um pedido 
para uma sala completa com os móveis 
sustentáveis, incluindo o sofá, a mesinha 
de centro e até o painel da TV, todo pro-
duzido pelas mãos dos marceneiros do 
projeto. Houve ainda novas encomendas 
de jardineiras e um roupeiro todo no pa-
lete, além de muita procura de cestas e 
brindes para a comemoração do Dia das 
Mães em maio.

tianguá, CE
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Blitz literária no Dia do Livro
Anjos da Leitura de Tianguá (CE) mobilizam Semana 
Literária em comemoração ao Dia Mundial do Livro

tianguá, CE

O mês de abril marcou uma data impor-
tante no calendário do nosso público lei-
tor e os Anjos da Leitura de Tianguá (CE) 
capricharam nas ações em comemora-
ção ao Dia Mundial do livro, com várias 
atividades criativas mobilizando alunos 
e comunidade. Os educadores da Escola 
Francisco Nemésio Cordeiro, prepararam 
uma Semana Literária repleta de ativida-
des práticas, envolvendo desde uma ação 
de “Leitura na Praça”, onde os educadores 
preparam um espaço ao ar livre para gra-
var a leitura de poemas e trechos de livros 
de autores locais para envio a todos os 
alunos, até uma Blitz Literária num espaço 
lúdico e convidativo para o empréstimo 
dos livros da biblioteca. 
Com foco em aproximar a comunidade 
escolar do vasto acervo literário disponí-
vel na escola, os mediadores de leitura, 
que já participaram das oficinas práticas 
de incentivo à leitura do Projeto Ventos 
que Transformam, aproveitaram a Blitz 
Literária para expor os livros da escola, in-
dicando as obras para os estudantes leva-
rem pra casa e lerem em família.
Na Escola Família Agrícola Antônia Suzete 
de Olivindo Silva, as atividades realizadas 

dentro da proposta do 30 Minutos pela 
Leitura, contou com o lançamento de um 
projeto com o título “Viajando no Texto”, 
que já na abertura das atividades, propôs 
aos alunos o estudo do livro “O Pequeno 
Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry 
(foto abaixo). Segundo Érika Sá, coorde-
nadora pedagógica da escola, a ideia é 
apresenta um livro a cada mês para os 
alunos, envolvendo várias atividades in-
terdisciplinares no incentivo à leitura.

A leitura é um ato de amor. Nós 
preparamos esse momento com a 
ideia de ofertar aos alunos e suas 
famílias o livre acesso ao acervo 

literário da escola. Foi um momento 
muito gratificante, nós sabemos que o 
papel do mediador da leitura vai além 

de indicar uma boa leitura, ele cria 
possibilidades, encurta o caminho e 

promove o acesso direto entre o sujeito 
do conhecimento, no caso os leitores, e 

o objeto, que é o livro.

Lena Rodrigues
educadora da Escola Francisco Nemésio Cordeiro

Nós já estamos planejando um 
cronograma para promovermos esse 
projeto de forma mensal, com a ideia 

de fortalecer e intensificar as atividades 
de leitura, explorando a oralidade da 
turma, os gêneros, e no decorrer do 
ano serão propostas algumas obras 
literárias para serem trabalhadas de 

forma interdisciplinar.

Érika Sá
coordenadora pedagógica
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Educadores participam de Formação EaD de Desenho e 
Pintura com doação de kit de materiais para as aulas

A partir da oficina, eu comecei a 
olhar para o desenho de maneira 

diferente percebi que nele podemos 
depositar várias emoções, 

sentimentos e trazê-lo de forma 
dinâmica para sala de aula com 

nossas crianças, me senti voltando 
a minha infância, soltando a 

imaginação, criando, produzindo, 
que são pontos que quero 

trabalhar com os meus alunos.

Ana Lúcia Dantas de Lima
professora de Educação Infantil

Os educadores de Serra do Mel (RN) parti-
ciparam da Oficina de Desenho e Pintura, 
realizada entre os dias 29 de março e 26 
de abril, com muitas atividades práticas e 
dicas pedagógicas para envolver os estu-
dantes em produções autorais e de livre 
expressão através da arte!
Levando um conteúdo que agrega mui-
tas oportunidades de interação e aulas 
dinâmicas que podem ser desenvolvidas 
de forma interdisciplinar, a formação, pre-
parou um kit completo de materiais para 
os educadores da oficina, que foi entre-
gue de forma gratuita, envolvendo desde 
pincéis, tinta acrílica de diversas cores, giz 
de cera, lápis de cor, canetinhas, até dife-
rentes formatos de papéis e uma tela para 
desenho.
Com toda a base e suporte de qualidade 
dos materiais para as atividades práticas, 
a capacitação foi promovida com parti-
cipação de 79 educadores de diferentes 
regiões do Brasil, proporcionando um 
intercâmbio de aprendizado e boas prá-
ticas com muita produção e criatividade 

para projetos que podem ser trabalhados 
em vários formatos dentro das disciplinas 
curriculares. 
Para além do conhecimento técnico, 
onde foram apresentados o vocabulário 
do desenho, a modulação da linha, a ela-
boração de tramas, a construção de luz e 
sombra em cada formato do desenho, a 
oficina, reforçou a importância de agre-
gar propostas de arte na escola, dando a 
oportunidade dos alunos se expressarem, 
explorarem o autoconhecimento, além 
de ampliar habilidades socioemocionais 
que vão possibilitar um mundo de novas 
oportunidades de aprendizado dentro e 
fora do ambiente escolar.
Segundo a educadora Ana Lúcia Dan-
tas de Lima, professora de Educação 
Infantil, da Escola Municipal Vila São 
Paulo, em Serra do Mel (RN), a forma-
ção trouxe um outro olhar para as ati-
vidades de artes que podem ser reali-
zadas na escola e resgatou memórias 
e habilidades que podem ser trabalha-
das ainda na infância.

serra do mel, RN

Asas (e materiais) para a imaginação
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Compromisso ambiental
Prefeito de Lagoa Nova (RN) participa da aula do EaD de Educação Ambiental

Lagoa Nova, RN

Com a proposta de trabalhar a educação 
ambiental de forma integrada e coletiva, 
mobilizando gestão pública, escola e co-
munidade na conscientização sobre os 
cuidados com o meio ambiente, a Forma-
ção EaD de Educação Ambiental, contou 
com a participação de Luciano Santos, 
Prefeito de Lagoa Nova (RN), na aula de 
encerramento da oficina, reforçando o 
compromisso de fortalecer as práticas 
sustentáveis fomentadas no município.

Envolvendo uma programação intensa 
com aulas interativas e muitas atividades 
práticas, realizada entre os dias 24 de fe-
vereiro até 28 de abril, e contando com os 
agentes multiplicadores formados pelo 
curso, quatro Secretarias Municipais da 
região tiveram representação.
O conteúdo visto na formação, trouxe um 
passo a passo com dicas e orientações 
para a implementação das tecnologias 
sustentáveis apresentadas na coletânea 

do “Kit Práticas de Educação Ambiental”, 
que foi doado a 16 escolas municipais e 
2 escolas estaduais. O restante dos kits 
foi distribuído entre as Secretarias de 
Meio Ambiente, Educação, Saúde e Turis-
mo. Cerca de 80 servidores do município 
participaram da capacitação, já apresen-
tando muitas ideias criativas e interativas 
de mobilização da comunidade nos tra-
balhos de coleta seletiva e preservação 
do meio ambiente.

Essa formação foi um grande 
presente para o nosso município, 

só temos gratidão por todo o 
trabalho desenvolvido em Lagoa 
Nova, e agora, formamos novos 

multiplicadores que vão fortalecer e 
disseminar esse conhecimento para 

toda a rede e gestão municipal, 
acreditamos que o sucesso para 

uma gestão sustentável depende 
da atuação conjunta, entre o poder 

público e sociedade civil.

Luciano Santos
Prefeito de Lagoa Nova (RN)

Foi uma formação muito rica, em 
especial para as escolas do campo, 

com um material que veio nos trazer 
novas práticas e melhorar as propostas 
que já tínhamos. Posso afirmar, que se 
utilizarmos os 17 ODS e as atividades 
sugeridas no Kit, caminharemos por 

esse processo de sustentabilidade 
facilmente em toda a região.

Márcia Maria Araújo
coordenadora do Centro Municipal de Ensino e 

Educação do Campo e da modalidade EJA
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OBRAS ESTRUTURAIS NAS 
VILAS DE SERRA DO MEL

Início das obras: Abril

Projeto da obra estrutural na Vila Sergipe, de Serra do Mel (RN)
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Linha do tempo

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

SALAS TÉCNICAS NA ESCOLA ESTADUAL 
(SERRA DO MEL)

Entrega de material prevista para junho de 2021, junto com a entrega da obra

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

DOAÇÃO DE KITS E INSTALAÇÃO DE TOTENS DE 
ÁLCOOL PARA PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE 
RETORNO ÀS AULAS EM SERRA DO MEL (RN)
MAIO, 2021

INÍCIO DAS FORMAÇÕES EAD, COM 
CURSO DE INCENTIVO À LEITURA
29 OUTUBRO, 2020

MAIAGO NOV FEV

FORMAÇÕES EAD 2021
Incentivo à Leitura; Educação Financeira; Educação 
Ambiental; Educomunicação; Saúde e Prevenção; 
Artes; Metodologias Ativas e Oficinas Criativas

FORMAÇÕES EAD 2020
29/10 a 26/11 - Incentivo à Leitura
12/11 a 10/12 - Educação Financeira
18/11 a 16/12 - Educação Ambiental

FORMAÇÃO EM 
ELETROTÉCNICA

Plano do curso de Eletrotécnica 
é aprovado

PINTURA FINAL E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS (ESCOLA ESTADUAL)

Previsão de entrega: Junho

REUNIÃO COM AS VILAS

Apresentação do projeto das salas 
e da praça com as Vilas PI, AL, 
ES e SE

REUNIÃO COM O 
ESTADO

Articulação para liberação das 
obras (salas e praça)

SALAS MULTIUSO (VILAS 
EM SERRA DO MEL)

Orçamento de mobiliários


