
CUIDE!
ESTE MATERIAL 
FOI FEITO PARA 

CIRCULAR.
É UM BEM 
COLETIVO.



Desde 2002, por meio da literatura, 

a equipe da Escola Douradinho visita 

escolas de todo o Brasil, despertando 

as novas gerações para a urgência na 

preservação e recuperação das águas.

Mesmo vivenciando de perto desas-

tres ambientais terríveis, que matam ou 

torturam os rios diariamente, e cons-

cientes dos enormes desafios que a 

humanidade enfrentará no futuro para o 

equilíbrio da vida na Terra, trabalhamos 

com esperança e alegria, pois contamos 

com a parceria das mais comprometi-

das e apaixonadas agentes de regene-

ração do mundo: as professoras!

Educadora amiga, sim, nós não só 

acreditamos como já vimos muitas 

vezes o imenso poder transformador 

que você e tantas outras corajosas 

professoras dedicam a suas crianças 

e adolescentes dia após dia. Esta carti-

lha pedagógica é um convite para que a 

gente sinta o poder da literatura, pense 

nos conceitos apresentados e realize 

ações transformadoras em defesa das 

águas. Como  companhia teremos a 

boa literatura e uns aos outros. Quer 

aventura melhor? No fim desta jornada, 

vamos compartilhar e celebrar as 

conquistas que alcançamos brincando 

e aprendendo juntos.

Bem-vinda! Venha com a gente 

abraçar o mar!

ACREDITAMOS NO PODER DAS PESSOAS PARA REGENERAR 
OS RIOS E MATAS CILIARES. SOMOS UMA CORRENTE 
IMENSA DE LEITORES AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO 
DOS NOSSOS TERRITÓRIOS. UNA-SE A NÓS!

NOSSO SONHO 
COMUM*

1) Baixe pelo site nosso livro em 
português ou o audiolivro em MP3. 

2) Veja o vídeo “Cenário: água 
doce”, e saiba onde estamos 
pisando.

3) Reconhecemos os rios como 
base formadora da identidade 
cultural brasileira. Veja o Vídeo 
“Nosso rio” no site.  

4) Faça o nosso EAD e aprenda 
tudo sobre o projeto!

5) Siga a Escola Douradinho nas  
mídias sociais.

*Referência ao relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum”.
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Educadora, a experiência de trabalhar 

com o livro “Amiga Lata, Amigo Rio” 

abrange três dimensões: o Pensar, 

o Sentir e o Querer. Este conceito é 

chamado de “trimembração” do indi-

víduo, e é como queremos que você 

e seus alunos se relacionem com o 

Projeto Douradinho.

Gostamos de começar pelo sentir! 

Ele contempla as nossas emoções, 

sentimentos, julgamento, antipatia, 

simpatia e empatia. O sentir é vivido 

no presente e é representado pelos 

nossos membros superiores, cheios 

de movimento, capazes de expressar 

nossas emoções… E pelo nosso centro, 

o coração. É neste momento que o leitor 

é sensibilizado e absorvido pela narra-

tiva, criando uma forte conexão com os 

personagens, sentindo suas conquistas 

e tristezas. É pelo sentir que as pessoas 

(crianças, adolescentes e adultos) se 

apaixonam pela leitura e é também por 

ele que elas vão passar a olhar para as 

águas de forma diferente.

No pensar é onde estão os nossos 

conceitos, crenças, valores, a nossa 

história, os nossos rótulos, o nosso 

raciocínio. O pensar é associado à 

cabeça e está sempre orientado ao 

passado. No Projeto Douradinho, o 

pensar são os inúmeros conceitos rela-

cionados ao meio ambiente que o livro 

traz, como a poluição, o desmatamento 

etc. Muitos deles podem ser associa-

dos aos temas sugeridos pela Base 

Nacional Comum Curricular, apoiando 

as educadoras no cumprimento do seu 

currículo escolar. 

VAMOS LÁ?

SENTIR
Viver boa leitura

PENSAR
Debater conceitos

Na prática: em sala de aula, biblio-

teca, sala de leitura ou qualquer outro 

espaço confortável e convidativo, 

mostre o livro “Amiga Lata, Amigo Rio”,  

leiam ou escutem o audiolivro em MP3 

disponível no site, façam leitura drama-

tizada, leitura alternada... Só você, 

educadora, para saber a melhor forma 

e aproveitar ao máximo este momento 

tão prazeroso.

Na prática: promova um debate, um 

piquenique, jogos e brincadeiras com 

seus alunos. Traga conceitos previs-

tos no seu cronograma curricular, faça 

atividades conceituais… Investigue! O 

que as meninas e meninos acharam 

da história e dos personagens? Quais 

os momentos que mais os interessa-

ram? Trazendo para a realidade do seu 

território, quais são os rios, lagoas ou 

praias que conhecem? Assista com a 

turma os vídeos complementares que 

estão no nosso site.
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Ler o livro “Amiga Lata, Amigo Rio” 

transforma por dentro. Agora acre-

ditamos que todos que entraram em 

contato com essa história estão mais 

que preparados e cheios de vontade 

para arregaçar as mangas e agir pelos 

rios! Você, educadora, que conhece 

bem a sua cidade, a sua escola e seus 

alunos, certamente saberá também 

quais ações de transformação podem 

ser feitas e quais são mais necessárias 

para seu território. Já vimos diversos 

tipos de ações serem realizadas em todo 

o Brasil. Se quiser sugestões para se 

inspirar, entre em contato com a gente.

A “trimembração” do indivíduo é um 

conceito que vem da antroposofia - 

ciência fundada pelo fi lósofo austríaco 

Rudolf Steiner no início do século XX. 

Mas a metodologia dos projetos da 

Escola Douradinho está em constante 

aprimoramento. 

O Projeto Douradinho pode ser 

desenvolvido em qualquer ano do 

Ensino Fundamental, por educadoras de 

diferentes componentes curriculares. 

QUERER
Realizar ação transformadora

METODOLOGIA

REFORÇAMOS QUE SERIA 
ÓTIMO VOCÊ FAZER O 
NOSSO CURSO EAD LÁ NO 
NOSSO SITE. EM APENAS
4 HORAS VOCÊ VAI DOMINAR 
NOSSA METODOLOGIA 
E CONCEITOS MAIS 
IMPORTANTES E AINDA 
RECEBERÁ UM CERTIFICADO 
DE PARTICIPAÇÃO AO FINAL.

O projeto pode se expandir para as famí-

lias e comunidade escolar, em ativida-

des para serem realizadas em conjunto 

com a escola, em casa ou outros tantos 

lugares da cidade. 

Nosso objetivo é despertar o olhar 

dos leitores para as nossas águas. É um 

projeto que envolve currículo, valores e 

princípios que buscam proporcionar 

aprendizado cognitivo, social e emocio-

nal de forma integrada.
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QUANDO

QUEM É QUEM

PROFESSORAS
Educadoras, vocês em primeiro 

lugar! As professoras são as guar-

diãs do Projeto Douradinho, que 

conduzem a leitura e as conversas 

sobre o livro “Amiga Lata, Amigo 

Rio” e também as ações de trans-

formação com os alunos.

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
A direção é responsável por

zelar pelos materiais recebidos, 

compartilhando-os com outras

escolas depois. É quem, junto às 

educadoras, cuida da agenda e

do alcance do projeto e convida a 

comunidade escolar para contribuir.

CRIANÇAS
Os alunos e alunas são a alma do 

projeto. Afi nal, é pelo futuro deles

que trabalhamos! Eles devem se

divertir e ter espaço seguro para 

expressar seus sentimentos e 

criatividade.

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
E ESTADUAIS

Apoiar as escolas participantes no 

transporte das crianças, com espaço 

para realização de atividades e

materiais de apoio, caso necessário. 

Ajudar na divulgação do projeto para

a imprensa local.

NOSSA EQUIPE
Nós estaremos de mãos dadas com as 

educadoras durante toda a jornada do 

projeto. Estamos sempre disponíveis 

para apoiar as secretarias, familiares, 

educadoras e toda a comunidade escolar 

na realização do projeto.  E, claro, divul-

gamos os resultados!

COMUNIDADE ESCOLAR
Pais, vizinhos, amigos e

funcionários da escola que se

voluntariam para ajudar no que

for possível. Com a comunidade 

escolar o projeto cresce e fi ca

muito mais divertido!

Antes de começar a brincar, que tal conhe-

cer as peças deste nosso tabuleiro? Afi nal, 

quem é quem no Projeto Douradinho?

O Projeto Douradinho é anual. A partir 

do dia internacional da água, 22 de 

março, qualquer pessoa pode baixar 

o material gratuito pelo site, realizar 

a nosso curso EAD e levar o projeto 

até seus alunos. Depois do dia 5 de 

novembro, data em que aconteceu 

o desastre da Samarco em Mariana 

(MG), em 2015, nos fechamos para 

avaliação e divulgação de resultados.

quem é quem no Projeto Douradinho?

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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O Projeto Douradinho é um programa 

cultural de incentivo à leitura e educa-

ção ambiental que deseja a preservação 

e recuperação das águas. Seu embai-

xador é o peixe cascudo Douradinho, 

personagem do livro infantojuvenil 

“Amiga Lata, Amigo Rio”, de Thiago 

Cascabulho, com ilustrações do Estú-

dio Rebimboca. Por meio desta leitura 

e da realização de ações transforma-

doras, incentiva educadoras, crianças, 

adolescentes e comunidades escola-

res a sentirem, pensarem e agirem em 

defesa das águas. 

Qualquer educadora pode realizar o 

Projeto Douradinho com suas turmas. 

Basta baixar nosso material pelo site, 

fazer a leitura da obra “Amiga Lata, 

Amigo Rio” e uma ação transformadora 

com seus alunos. Para receber o certi-

fi cado de participação por e-mail, basta 

fazer o nosso curso EAD pelo site.

Todos os anos buscamos apoio 

para que escolas de alguns municípios 

recebam produtos e atividades presen-

ciais, como:

Durante o processo de sentir, pensar 

e agir, que tal compartilhar suas ativi-

dades com a gente? Se você fez fotos, 

vídeos ou algum outro registro, poste 

nas mídias sociais e marque as nossas 

páginas ou nos envie pelo WhatsApp! A 

Escola Douradinho reconhece a impor-

tância do seu trabalho, educadora, e 

temos certeza de que ele vai inspirar 

outras pessoas pelo mundo.

A equipe do Projeto Douradinho está 

sempre à disposição para ajudar, trocar 

ideias e solucionar dúvidas. Basta entrar 

em contato!

 (11) 96285-5952

 contato@projetodouradinho.com.br  

 /escoladouradinho

 /escola_douradinho

www.projetodouradinho.com.br

O Projeto Douradinho acredita que é por 

meio de produtos e atividades do campo 

da cultura, somada à transversalidade 

da educação ambiental, que será possí-

vel formar cidadãos responsáveis e 

engajados na construção de uma socie-

dade mais justa e em harmonia com o 

meio ambiente.

RESUMÃO

PRESENÇA 
ONLINE

CULTURAL +
AMBIENTAL +
EDUCACIONAL

PROJETO ABERTO 
PARA O MUNDO

1) Uma caixa com exemplares 
o livro “Amiga Lata, Amigo Rio” 
e Projeto Pedagógico.

2) Encontro com o autor Thiago 
Cascabulho.

3) Oficina com educadoras.



PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

APOIO


