


—

A Evoluir desenvolve programas  

socioeducacionais que transformam a forma  

como aprendemos e ensinamos. Com 22anos  

de experiência, trabalhamos em parceria com  

empresas, governos, escolas e ongs para o  

desenvolvimento da educação integral do ser  

humano

—
Nosso site
www.evoluir.com.br

Nosso canal de vídeos
vimeo.com/evoluir

Novidades e atualizações
facebook.com/evoluircultural

http://www.evoluir.com.br/
http://www.vimeo.com/evoluir
http://facebook.com/evoluircultural


1
ERRADICARA 

POBREZA

8
TRABALHO DIGNO E

CRESCIMENTOECONÔMICO

9
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E  

INFRAESTRUTURA

10
REDUZIR AS  

DESIGUALDADES

11
CIDADES E COMUNIDADES  

SUSTENTÁVEIS

12
PRODUÇÃO E CONSUMO  

SUSTENTÁVEIS

13
COMBATER AS ALTERAÇÕES  

CLIMÁTICAS

14
OCEANOS, MARES E

RECURSOSMARINHOS

15
ECOSSISTEMAS TERRESTRES E  

BIODIVERSIDADE

16
PAZ E  

JUSTIÇA

17
PARCERIAS PARA O  

DESENVOLVIMENTO

7
ENERGIAS  

RENOVÁVEIS

2
ACABARCOM 

A FOME

3
VIDA  

SAUDÁVEL

4
EDUCAÇÃODE  

QUALIDADE

5
IGUALDADEDE 

GÊNERO

6
ÁGUA E  

SANEAMENTO

clique aqui

https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/


U m jogo de transformação e valorização da  
identidade do bairro



Programa anual sociocultural que desperta e  

fomenta o protagonismo dos beneficiados, por  

meio de um jogo em que identifica, resgata e  

valoriza a cultura local, resultando numa  

exposição de artes visuais para toda a  

comunidade .

O s participantes recebem uma formação com a  

metodologia “Heróis em Ação”, durante o ano.

O  projeto culmina na exposição itinerante “Lá  

Onde E u  Moro” em que se apresenta uma  

cidade a partir da integração dos vários olhares  

e territórios de seus moradores.

O projeto é voltado para públicos de todas as  

idades, em cidades e “núcleos” selecionados  

em conjunto com o patrocinador, sendo 5   

“núcleos” por cidade .



Por meio de um jogo com fases e missões,  

os beneficiados interagem com diversos  

atores locais, pesquisando a cultura,  

identidade, desafios e positividades de  

seu território, para propor diversas  

transformações na comunidade,  

valorizando também o resgate cultural.

Além de resultar em propostas positivas e  

transformadoras para as comunidades, o  

jogo desperta e estimula o protagonismo  

e empoderamento dos participantes,  

revelando as habilidades que cada um  

pode trazer para a comunidade.

N o  final do projeto, os participantes  

celebram as suas conquistas colaborando  

com o conteúdo da exposição “Lá Onde  

E u Moro”.



● 1  Turma com até 2 0   
participantes/ instituição

● Faixa etária: todas as idades

● 2 1 encontros de 4h; uma vez  
por semana

● Educador de Campo  
acompanhando as atividades

● Apresentação dos resultados e  
troca de experiências em uma  
exposição “Lá onde eu moro”



● Diário de Bordo para o participante

● Caderno do Educador

● Camisetas “Lá Onde Eu Moro!”

● Livro “Lá onde eu moro”

Lá onde eumoro
Você sabe como surgiu o lugar em que  

mora e quais eram seus antigos  

habitantes? Pois as aventuras de Babi  

pelo Trem do Tempo e as fascinantes  

descobertas que fará em seu bairro vão  

atiçar a curiosidade dos pequenos em  

conhecer mais da história do local onde  

moram. Ilustrações supercoloridas e  

vivazes completam a edição.

Texto: Babi Dias e Victor Peres e Perez  

Ilustrações: Casa Locomotiva

1ª Edição, 2 0 1 6   

Formato: 1 8 5 x 2 6 5 m m   

Colorido

4 8 páginas





Todos os participantes se  

conhecem melhor e somam seus  

talentos e habilidades às equipes.

Juntos, eles criam o símbolo,  

bandeira e música-tema dos times  

e definem as responsabilidades do  

trabalho e os acordos de  

convivência.

Principais pontosabordados:

● Descobrindo talentos e habilidades;

● Como protagonizar a própria vida;

● Trabalhando juntos e gerando  

transformações positivas;

● Pertencimento e cidadania: a importância  

de cuidar da nossa comunidade;



Depois, é hora de prestar atenção nos  

arredores, nas praças e espaços de  

lazer para reconhecer os potenciais e  

belezas da comunidade, os atores que  

produzem cultura no bairro, bem  

como fortalecer vínculos com os  

moradores do bairro, conhecer suas  

histórias de vida e, por meio delas, a  

história da região.

Também é o momento de observar o  

que pode ser melhorado para gerar  

benefícios a todos!

Mapeamento diagnóstico de desafios  

e potenciais da comunidade.



Depois de planejar as ações, definir os  

responsáveis e ativar a rede de apoio, é  

hora de de arregaçar as mangas e iniciar  

o projeto de transformação na prática!

C o m muita dedicação e contando com a  

ajuda de novos parceiros do bairro, os  

participantes fazem as mudanças  

acontecerem!

Principais pontos abordados:

● Definição da intervenção;

● Co-criação do projeto: planejamento  

participativo.

● Sensibilização de parceiros

e estabelecimento da rede de apoio  

para o programa;

● Início da intervenção.



Execução prática do  
projeto escolhido.

Conseguir parceiros da  

comunidade, fortalecer a rede  

de apoio das instituições,  

sensibilizar moradores, pais,  

estudantes, educadores e juntar  

talentos para a realização do  

projeto de intervenção: no fim,  

todos sairão satisfeitos e muito  

mais felizes com as mudanças  

elaboradas e construídas  

coletivamente!



Exposição Lá Onde EuMoro

C o m  7  dias de duração, a exposição é  

composta por duas partes: a primeira  

constituindo-se de montagem artística  

“fixa”, introdutória ao conceito de Acesso  

aos Bens Culturais da Cidade, e a  

segunda parte composta pelas mostras  

de artes inspiradas no mesmo conceito,  

construídas coletivamente pelos grupos  

Heróis em Ação

A  Celebração é o momento especial para  

compartilhar os resultados e comemorar  

juntos! Nesse encontro, a interatividade  

com a comunidade é ampliada e as  

descobertas propostas de transformação  

podem ser compartilhadas com um  

número maior de pessoas.

Aberta ao público sem restrições, gratuita,  

com conteúdo explicativo sobre seus  

objetivos e conceito disponibilizado em Q R   

Code, acessível para download e divulgado  

pela mídia.



✓ Projetos realizados

✓ Desempenho, transformação dos  
participantes

✓ Aumento do interesse dos  
participantes pelo seu bairro e  
moradores

✓ Aproximação entre os moradores  
da comunidade

✓ Protagonismo e autonomia dos  
participantes

✓ Estímulos de competências  
sociocognitivas e socioemocionais



Exposição demarca:

● Quarta capa do Manual do Educador

● Quarta capa do Diário de Bordo

● Camiseta

● Comunicação Visual da exposição

Possibilidades deInteração  
com o projeto:

● Integração com programa de  
voluntariado do patrocinador

Geração de informações e  
materiais para divulgação:

● Produção de informes (textos)  
durante a realização do projeto

● Registro fotográfico

● Assessoria de imprensa e citação do  
patrocínio nos press releases

● Produção de um relatório final  
(digital)



Maranhão 180G1 |Globo.comPrefeitura de Poçosde 
Caldas | Site oficial

https://180graus.com/maranhao-180/instituto-alcoa-lanca-missoes-ecoa-voltadas-a-educacao-comunitaria-ambiental-em-sao-luis-ma
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2018/09/08/professores-de-escolas-publicas-participam-de-segundo-modulo-de-formacao-em-juruti.ghtml
http://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/instituto-alcoa-renova-parceria-com-secretaria-de-educacao-para-realizacao-programa-ecoa/
http://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/instituto-alcoa-renova-parceria-com-secretaria-de-educacao-para-realizacao-programa-ecoa/


Ibram |Instituto Brasileiro de Mineração ABM News | Associação Brasileira de 
Metalurgia, Materiais eMineração

http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=234867
http://iabm.org.br/news/materias/6534-fabrica-da-novelis-completa-40-anos-em-pindamonhangaba/
http://iabm.org.br/news/materias/6534-fabrica-da-novelis-completa-40-anos-em-pindamonhangaba/


contato@vrprojetos.com.br
www.vrprojetos.com.br

(51)3737.0809 

mailto:contato@vrprojetos.com.br
http://www.vrprojetos.com.br/

