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O que estamos fazendo...
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Associação



#CAIRUÇUEMCASA

Com o objetivo de manter o vínculo afetivo com os alunos e suas famílias 

neste momento de isolamento social, e também estimular a ludicidade e a 

criatividade, a Equipe Cairuçu decidiu adaptar suas atividades para o 

ambiente virtual, aproveitando os grupos de whatsApp que existem para 

cada projeto da Instituição e também as  redes sociais.

Mediação de leitura, contação de história, jogos e brincadeiras, artes 

plásticas,  alimentação saudável, cuidados com a saúde e higiene, hortas 

educativas, atividades físicas em casa, conhecimento sobre novas 

tecnologias, dentre outras, foram as atividades e os temas desenvolvidos 

durante este período e que podem ser integralmente acessados nas redes 

sociais da Associação Cairuçu.

Este relatório pretende mostrar apenas uma pequena parte do que está 

sendo feito e os resultados alcançados até 20 de maio de 2020. 

Atividades Educativas 
#CEIC EM CASA.

O símbolo ao lado  será encontrado 
em todo o relatório e significa que há 
link na imagem para acesso aos 
vídeos e materiais desenvolvidos.



Jovens Comunicadores em Casa

Para auxiliar no processo de adaptação, a Equipe 

Cairuçu contou com o apoio de seus Jovens 

Comunicadores, uma vez que nem todos têm 

conhecimento sobre como utilizar as ferramentas 

necessárias ao ambiente virtual.

Assim, os Jovens desenvolveram um pequeno manual 

para captação de vídeos e também ficaram 

responsáveis pela edição dos vídeos produzidos pelos 

educadores, sempre mediante acompanhamento e 

orientação da  Equipe do Programa Tecnologia e 

Inovação.

Os vídeos então  são  encaminhados aos alunos nos 

grupos de WhatsApp e publicados nas redes sociais da 

Associação Cairuçu. 

Este vídeo mostra o  processo criativo 
de um Jovem Comunicador dentro de 
um Jogo. Ele desenvolve a Logo da 
Associação Cairuçu e insere em uma 
Kombi  - Kombi Cairuçu!

Do outro lado, alguns vídeos 
produzidos pelos educadores e 
editados pelos Jovens 
Comunicadores.

http://www.youtube.com/watch?v=PjNK86A4OdQ
http://drive.google.com/file/d/1bVQ6ES707VGKXXKEiRxiqMdI6XNX3rCb/view
http://www.youtube.com/watch?v=724Ch32y1as
http://www.youtube.com/watch?v=K3sR5jCqXzE
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Para que algumas atividades pudessem ser desenvolvidas, a Equipe Cairuçu 

percebeu que teria que disponibilizar alguns materiais aos seus alunos. 

Assim, foram distribuídos  KITs ARTE, contendo:  livro de histórias, papel 

colorido de diversas texturas, cola, tesoura, lápis e canetinhas coloridas. 

Os kits chegaram a 90 alunos dos Projetos Letramento e Oficina de Artes e 

foram tomados todos os cuidados de higienização e distanciamento social na 

produção e distribuição..

● Acima, fotos das crianças e da produção 
dos Kits, realizada com todos os cuidados 
de higienização.

● Ao lado, o vídeo da Educadora de Artes 
ensinando como desenvolver 
personagens de papel e um dos alunos 
mostrando o resultado de sua criação.

http://drive.google.com/file/d/1BKPggO4kGip620ngrHmbvo1LCpeoA8gY/view
http://drive.google.com/file/d/1Y7k3dc5U7a_WzwvSCh1M0kcdH-bi-LYN/view
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Para o Projeto Musicalização,  a Equipe Cairuçu 

disponibilizou alguns instrumentos como teclado, 

violão, violino, flauta e suporte de partituras aos 

alunos integrantes do Conjunto Musical Cairuçu 

para que pudessem dar continuidade à prática 

musical em casa e acompanhar a Educadora 

Elis nas aulas virtuais.

Ouça o depoimento de uma 
mãe de aluna do Projeto 
Musicalização sobre a 
importância da prática musical 
para a sua filha neste 
momento de isolamento social. 

http://www.youtube.com/watch?v=u3ReuMFdPuI
http://www.youtube.com/watch?v=lxcN-NRoMNo
http://drive.google.com/file/d/1LgJ4v3GVPZ086vLKsBiioigCTEB4AK8B/view


Em uma delas, foram apresentados 3 livros para que os alunos pudessem 

escolher a história que gostariam de ouvir através da Educadora Vivi.

★ Escolha feita via enquete virtual:
➔ http://encurtador.com.br/aqvH7

E a  história escolhida foi a do livro Pé de Sonho, de Amanda Lioli, Brunna 

Talita e Li Albano, contada no vídeo ao lado.

#CAIRUÇUEMCASA

A Equipe Cairuçu também tem desenvolvido diversas atividades de leitura e contação de histórias...

http://encurtador.com.br/aqvH7?fbclid=IwAR0Sv6lG6ZK7cj4BHW10NyA4LYk6w0niEe7kGxN1PYjjfd6lW3Ha9hZ6VwY
http://www.youtube.com/watch?v=p5vhXNtBzS0
http://www.youtube.com/watch?v=-X0osZZPgyk


#CAIRUÇUEMCASA

Outra história que fez muito sucesso foi A Casa feita de Sonhos,  uma adaptação do texto de Ricardo Albert.

A história é sobre um menino que quis construir a casa dos seus sonhos com as suas próprias mãos. 

Foi  contada pela Monitora Rosinha, do CEIC Laranjeiras.

E as crianças gostaram tanto que construíram suas próprias casinhas!

https://docs.google.com/file/d/18kBgzLN6cI6Muxcvmwi-4-akfWtEvhdE/preview


Parceria CEIC-Escola em Casa

SOCIEDADE, CULTURA e NATUREZA - AGRICULTURA FAMILIAR

A Equipe Cairuçu vem desenvolvendo diversas  atividades e 

conteúdos sobre sustentabilidade, alimentação saudável, 

agricultura orgânica e hortas domésticas.

Esse material tem sido disponibilizado nas redes da instituição 

e também aos alunos das escolas municipais da Vila Oratório e 

Patrimônio.
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No vídeo acima, a coordenadora Bete ensina sobre 
comida saudável e pratos coloridos.
No video abaixo, a aluna Liz dá uma aula sobre 
plantas e conta que aprende com a tia Bete. 
Na foto ao lado, uma aluna mostra seu prato 
saudável e bem coloridinho. 

http://drive.google.com/file/d/17dnbUSJoi2dgd-jyhB0VQ_lZ1gVz8Aa4/view
http://drive.google.com/file/d/1zT-qSKWRdsW3NJ2DuoUT0X6-L9ltAKwP/view


#CAIRUÇUEMCASA

Os educadores do Programa de Tecnologia e 

Inovação  também desenvolveram diversas 

apostilas para estimular o aprendizado e 

ampliar o conhecimento sobre novas 

tecnologias em tempos de isolamento social.

Criação de material didático 

https://cairucu.org.br/site/apostila-fazer-cinema-brincando/
https://cairucu.org.br/site/apostila-fotografia-no-cinema/
https://cairucu.org.br/site/apostilas-fanzine/
https://cairucu.org.br/site/apostilas/#dflip-df_5880/3/
http://drive.google.com/file/d/1T21D9xGbYlY32MCY3VqbdXx0xaxoMFMI/view


. 

"... de certa forma, essa proposta de atuação com as crianças à distância nos faz 
ter mais perspectiva de trabalho e  nos sentir atuante e parte importante na vida 
dessas crianças. Se eu não estivesse atuando na Associação Cairuçu nesse 
período minha vida seria monótona e chata". Eliane Reis, educadora do Programa 
Esporte Educacional

"Ter essa oportunidade de fazer o que eu amo, expressar meu conhecimento em 
edição de vídeo é muito gratificante. Sabendo ainda que os resultados vão ser 
vistos por todo o público da Cairuçu é incrível e uma novidade para mim". Paulo 
Êutico, Jovem Comunicador, 14 anos.

#CAIRUÇUEMCASA

“A professora Elis tem acompanhado pelo WhatsApp e está sendo muito bom esse 
meio de comunicação entre professores e alunos, pois ajuda a fazer o 
distanciamento com prevenção e proteção sem perder  o foco - a música. O 
Guilherme faz as aulas na hora que melhor convém e diminui o estresse causado 
pelo confinamento." Nivalda, mãe de Guilherme Fonseca, 14 anos.

Depoimentos

BAILARINAS EM CASA



Resultados nas Redes Sociais

A #Articulação e #Formação dos jovens 
comunicadores na edição e produção de 
materiais junto com os educadores e 
coordenadores teve como resultado também o 
aumento do alcance das redes sociais da 
Associação Cairuçu.

You Tube: criada a playlist CEICEMCASA, 
com muita informação e entretenimento, 
utilizada para divulgação nas demais redes.
https://www.youtube.com/watch?v=pLqVnSBM
1Zo&list=PLGvX3A5P-W7oSHTE2QYUIPHiBT
Z1eHsbw

Facebook: em um mês saltou de 1.000 
para 18.000 o alcance das publicações, com 
engajamento de 3.526 pessoas e 9.000 
segundos de visualizações dos vídeos.
https://www.facebook.com/associacaocairucu/

Instagram: criado recentemente, ja conta 
com 383 seguidores.
https://www.instagram.com/associacao_cairucu/?
hl=pt-br

https://www.youtube.com/watch?v=pLqVnSBM1Zo&list=PLGvX3A5P-W7oSHTE2QYUIPHiBTZ1eHsbw
https://www.youtube.com/watch?v=pLqVnSBM1Zo&list=PLGvX3A5P-W7oSHTE2QYUIPHiBTZ1eHsbw
https://www.youtube.com/watch?v=pLqVnSBM1Zo&list=PLGvX3A5P-W7oSHTE2QYUIPHiBTZ1eHsbw
http://drive.google.com/file/d/1LHkaORC67r4YuIRCQalwNLNG6YXxVJH7/view
https://www.facebook.com/associacaocairucu/
https://www.instagram.com/associacao_cairucu/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/associacao_cairucu/?hl=pt-br


A Equipe Cairuçu participou do Seminário Internacional da Universidade de Coimbra, apresentando a experiência de 
desenvolvimento do aplicativo Horta Orgânica dentro da programação oficial do evento. 

As coordenadoras Bete Canela e Gilmara Kíria aproveitaram para participar de 2 formações sobre os temas: 
Aprendizagem baseada em projetos: desafiar os alunos a aprender e  Colaboração através de Jogos de Tabuleiros 
Modernos.

Participação no 5o. Encontro sobre Jogos e Mobile Learning 
Relatos de Experiências

Apresentação do Aplicativo Horta Orgânica, 
desenvolvido por estudantes e educadores da 
Associação Cairuçu, dentro do Programa Educação, 
Saúde e Ambiente, em parceria com o Programa 
Tecnologia e Inovação.

- 15 de maio, as 19.00hs (Hora de Lisboa)

Coordenadoras responsáveis:
- Gilmara Kiria e Maria Bernadete Canela

https://labteuc.wixsite.com/ejml2020/relatos

Para baixar o 
aplicativo, acesse o 
QR CODE  abaixo 
ou o LINK: 
https://pwa.app.vc/h
orta_organica_cairu
cu#/home

https://labteuc.wixsite.com/ejml2020/relatos
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/89364?mode=full
https://pwa.app.vc/horta_organica_cairucu#/home
https://pwa.app.vc/horta_organica_cairucu#/home
https://pwa.app.vc/horta_organica_cairucu#/home


A Equipe também participou:

● da abertura do Avistar Conecta: a primeira versão online 
do Avistar Brasil, o maior encontro de observadores de 
aves do país e que acontece há 15 anos.

● do Global Big Day: contagem de espécies de aves no 
mundo inteiro durante 24h, com registro no aplicativo 
eBird. Dessa vez “passarinhando” da janela e no quintal! 



#CAIRUÇUEMCASA

Campanha para Arrecadação de recursos para a aquisição de Cesta Básica

Em parceria com o Condomínio Laranjeiras, a Associação Cairuçu  realizou uma 
campanha de arrecadação de recursos para a aquisição de cestas básicas, em 
apoio às ações emergenciais contra a COVID19 no município de Paraty.  

● Resultado até a data de 15.05.2020: 9.600 cestas básicas doadas à 
Prefeitura de Paraty, das quais 6.000 já foram entregues.

➢ A responsabilidade pelo 
cadastramento e distribuição das 
cestas básicas às famílias 
necessitadas é exclusiva da Prefeitura 
de Paraty e obedece a critérios 
técnicos estabelecidos  pela 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.



Por fim, a Equipe Cairuçu informa que todas as atividades de 

gestão  organizacional estão mantidas e que se prepara para 

avaliar o trabalho realizado até agora e construir novas 

possibilidades de atividades, dialogando com seu público -  

crianças, adolescentes, mães, pais, e também com seus 

educadores, a fim de conhecer melhor as dificuldades de todos 

neste período e também as oportunidades que todo momento 

de crise oferece! 

É hora de dialogar, dar as mãos e fortalecer ainda mais a 

contribuição!

Seguimos construindo possibilidades…

... e contamos com o seu apoio!

#CAIRUÇUEMCASA

Para doar, acesse o QR CODE  

abaixo ou o LINK: 

https://cairucu.org.br/site/apoie/

https://cairucu.org.br/site/apoie/

