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Participantes do CADES Parelheiros 
 3º encontro: 
Iniciou-se com uma breve apresentação dos presentes. 
Domingos fez uma apresentação bem didática do projeto: “Ligue os pontos”. O 
projeto visa o cadastramento das unidades de produção agropecuária, pois a 
prefeitura quer conhecer melhor quem são os produtores rurais de SP. Domingos diz 
que a gente só se organiza quando a gente se conhece. Os agricultores precisam de 
mais infraestrutura. A ideia é propor uma forma melhor para a certificação. Os 
participantes fizeram perguntas para esclarecer suas dúvidas.  
 
 
 
Em seguida Marcelo foi apresentado e explicou que fazia trabalhos com estimulação 
cognitiva. Ele iniciou uma atividade com um lençol branco, onde os participantes 
foram convidados a segurá-lo e ao centro dele, haviam 3 três buracos coloridos 
(amarelo, vermelho e azul), além de diversos buracos falsos sem cores. Os 
focalizados teriam que cooperar com a pessoa que recebesse a bola para ajudar que 
caísse dentro do buraco certo. O grupo se mostrou bastante cooperativo, pois poucas 
bolas caíram fora.  
Ao receber a bola, o participante deve falar uma palavra com o tema socioambiental.  
 



As palavras, foram:  participação, amizade, esperança, preservar o meio ambiente 
e importância. 
Logo após, iniciou-se o planejamento participativo sobre questões ambientais, 
com proposta de intervenção no território. 
Os temas levantados na oficina anterior, foram: Meio ambiente; Resíduos; Controle 
Social, Orçamento, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Lazer 
Saúde, Habitação, Transporte e Mobilidade Urbana.  
 
Foi pendurado na parede do auditório o Kraft elaborado na oficina anterior e nas 
tarjetas os participantes escreveram as etapas seguintes, que foram coladas num 
novo kraft. 
 
                   

  Cultivando valores: 
Cada pessoa escreve 5 virtudes, nas 5 pétalas de uma flor e num papel quadrado, 5 
coisas que gostaria de não ter, tipo 5 falhas. Com um fogo imaginário, um balde 
com papéis vermelhos, as folhas serão queimadas para serem transformadas em algo 
melhor. 
As flores deverão ser fechadas delicadamente, pétala por pétala e quando colocadas 
numa vasilha com água, elas abrem, como uma flor desabrochando.  
Embalados na música de fundo, “O Canto das águas serenas”, os participantes 
escreveram suas falhas e suas virtudes.               
As falhas que foram queimadas, num fogo imaginário, são: 
Chata, ignorante, medrosa, falta de paciência, ansiedade,  nervosismo, não gosto de 
lavar louça, não gosto de ficar dentro de casa, gosto só de ficar fazendo atividade, 
teimoso, impaciência, perfeccionismo, intolerância, senso de justiça, falta de 
gentileza, auto cobrança, falta de tempo comigo, preguiça, procrastinação, excesso 
de trabalho, falta de leitura, confusão mental, ser bravo com os filhos, não gosta de 
cachorro, gostar de pão, confiar demais, gordo, nervoso, baixo, cuidadoso, 
mulherengo, teimosia, flexível, desacreditar nas pessoas, indiferença ao próximo, 
reativo, intolerante, estratégico, inquieto, ansioso. 
 
 
Virtudes: 
Ajudar as pessoas, cuidar dos doentes do meu bairro, gosto de cozinhar, amo muito 
minha família, gosto de todas atividades, amorosidade, justiceira, união, gentileza,  
coletividade, carinhosa, fiel, tranquilo, carismático, trabalhador, calmo, feliz, bondoso, 
otimista, fé, confiança, atitude, atenção, comunicativo, brincalhão, guerreiro, intelecto, 
solidariedade, generosidade, paixão, ir à igreja, trabalhador. 
 
Emília encerrou a oficina imensamente grata pela participação de todos/as.  
 
Michelle entregou os certificados para os participantes das oficinas de 
planejamento. 
 


