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01-Reportagem do site /responsabilidade social.com: 

http://www.responsabilidadesocial.com/article/article_view.php?id=776 

  Cidadania na sala de aula 

Estudantes produzem livro sobre a situação de idosos carentes do  Espírito Santo 
 

 

A vida de idosos em situação de abandono do município 
de Serra, no Espírito Santo, virou livro com lançamento 
em clima de festa no mês passado. "De mãos dadas com 
o idoso", foi produzido por 72 estudantes da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Elpidia Coimbra, com 
no máximo 11 anos e apesar da pouca idade, eles 
mostraram que é possível abordar a temática de forma 
crítica, sem perder a leveza.  

A publicação é resultado do “Projeto Colorir”, em ação 
no município desde 2003. O livro foi elaborado a partir 
de visitas a asilos e o processo de criação envolveu 

leitura, capacidade de interpretação e produção de textos. Todo material foi digitado e 
ilustrado pelos próprios estudantes, auxiliados por um voluntário.  

“Toda experiência adquirida nas visitas foram levadas para o ambiente da sala de aula. 
Além das pesquisas, eles criaram poesias e poemas relacionados ao tema, fazendo uma 
homenagem aos idosos”, destaca Rita Santos, coordenadora do projeto que faz parte da 
Responsabilidade Social da Elkem, empresa responsável pelo projeto e patrocinadora da 
publicação.  

A vivência dos estudantes com os idosos resultou nos mais diferentes aprendizados. Para 
Brenda, uma das autoras, a oportunidade foi uma forma de superar preconceitos. “Gostei 
de conversar com eles porque aprendi a não ser preconceituosa”, diz. Já para Késsia, a 
satisfação foi poder compartilhar sentimentos. “Eu me senti feliz quando cheguei ao Lar 
do Idoso, porque percebi que eu estava levando alegria para eles", conta.  

"Acredito que tudo passa pela educação e acredito mais ainda quando encontramos 
parceiros que colaboram para que possamos transformar nossos alunos em cidadãos 
críticos, capazes de interagir na sociedade em que vive", avalia a diretora da instituição de 
ensino, Ilzineli de Aguiar Fazolo. Para a pedagoga e coordenadora educacional, Patrícia 
Santiago, o projeto captou a essência necessária na transformação do aluno. “A iniciativa 
mostrou que o ato de disciplinar não é feito por meio de punições e represálias, mas pela 
insistência do diálogo franco e pela oferta de oportunidades".  

Educação participativa 
Em desenvolvimento há seis anos, o Colorir nasceu com a proposta de reduzir os índices 
de violência e vandalismo nas instituições de ensino capixabas, principais problemas 

Divulgação 
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identificados por meio de pesquisas realizadas pela área de Responsabilidade Social da 
Elkem. A iniciativa é voltada para toda comunidade escolar, com atividades para os 
estudantes, professores e familiares dos alunos.  

Atualmente, o projeto beneficia sete escolas municipais e além da Elkem há outras 
empresas parcerias. Há contação de histórias, oficinas de Rádio e TV, coral de vozes e de 
Libras; capacitação de professores, treinamento de líderes e auditores, além de festas em 
datas comemorativas.  

Segundo a coordenadora, a Prefeitura de Serra tem a intenção de implantar o projeto em 
todas as escolas da rede municipal e a Elkem também pretende ampliar o número de 
escolas atendidas. “Quem sabe outros municípios ou até mesmo outros estados possam 
utilizar-se dessa metodologia que tem dado excelentes resultados”, planeja. Hoje, o 
número de estudantes atendidos é superior a 6.800.  

Cynthia Ribeiro 
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02-Reportagem do Jornal A Gazeta /Projeto Colorir: 

O Secretário então Carlos Batalha fala sobre os benefícios do Projeto Colorir na Serra. 
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03-Reportagem do Jornal Notícia Agora /Projeto Colorir: 

O Secretário de Educação da Serra Carlos Batalha fala sobre o Projeto Colorir. 
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04-Projeto Colorir está na lista dos projetos sociais bem 
sucedidos no Brasil no site da jurisway.com: 

http://74.125.93.132/search?q=cache:V3gxVD8xZvAJ:www.jurisway.org.br/responsabi
lidadesocial/+Jurisway+projeto+colorir&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-
a 

Responsabilidade Social  

 

O empresariado nacional de hoje está 
oferecendo ao mundo globalizado um grande 
exemplo de solidariedade e responsabilidade 
social.  

São decisões, maduras, de investimentos em 

projetos próprios, ou em parcerias com 
entidades governamentais e não 
governamentais, nos campos da saúde, 
habitação, educação e ecologia, dentre outros, 
destinados a fortalecer o desenvolvimento 
humano, proteger as potencialidades naturais e 
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melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

Este engajamento mostra que o verdadeiro 
sentimento de cidadania, apesar da violenta 
carga tributária que sufoca a atividade 
empresarial, tem sido o fator decisivo na 
elaboração das agendas de quem tem força, 
conhecimento e poder para decidir.  

A rede de construção de uma nova sociedade já 
tem muitos elos, sólidos e sem fronteiras, que 
conseguem abarcar comunidades e grupos 
sociais díspares, muitas vezes desconhecidos, 
que de uma forma ou de outra, valendo-se das 
propostas corajosas de ajuda e participação de 
terceiros, conseguem fugir do limbo e a cada dia 
vencer as correntes da exclusão. 

São estes os campeões de Responsabilidade 
Social que o Jurisway tem o prazer de destacar 
e mostrar, como ícones do novo mundo, dignos 
do respeito e admiração dos brasileiros, e aos 
quais, referenciando-os, dedica sua especial 
homenagem.  

O JurisWay está listando os líderes de 
Responsabilidade Social no Brasil. Se você 

quiser indicar algum site ou trabalho de 
alguma empresa, clique aqui  

 

Empresas com relevantes Projetos de 
Responsabilidade social (relação por 

ordem alfabética) 

Clique no nome da empresa para ver os 
projetos 

· AIX Sistemas 
· Albras 
· Aracruz celulose 
· ArcelorMittal Inox Brasil 
· Avon Cosméticos 
· Boehringer Ingelheim 
· Bombril 
· Bosch 
· Bradesco 
· Brasif 
· Brasken 
· BRDE 
· Bristol 
· Bunge 
· Caixa 

· Cargill 
· CCR 
· Cemig 
· Cettro 
· Cimento Itambé 
· Cimentos Liz 
· Coca-Cola 
· Colgate 
· Companhia Vale do Rio Doce 
· Convergys 
· Copel 
· Copesul 
· Coteminas 
· Cultura Inglesa 
· Datasul 
· Drogasil 
· Duratex 
· Eletropaulo 
· Elkem 
· Embratel 
· Equifax 
· Esso 
· Eurofarma 
· Faber-Castell 
· Fiat 
· Furnas 
· Gerdau 
· GM 
· Grupo Algar 
· Guascor do Brasil 
· Habitasul 
· Holcim 
· HSBC 
· Itaú 
· Jari Celulose 
· Kodak 
· LG 
· Mackenzie 
· Marcopolo 
· Natura 
· Nestlé Brasil 
· Nokia 
· Norberto Odebrecht 
· Odontoprev 
· Olimpikus 
· Perdigão 
· Petrobras 
· Petroflex 
· Philips 
· Pirelli 
· Positivo 
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· PREVI 
· Randon 
· Rigesa 
· Ripasa 
· RM Sistemas 
· Roche 
· Sabesp 
· Sadia 
· Santander 
· Santher 
· Souza Cruz 
· Synteko 
· Tecnisa 
· Tenda Atacado 
· Texaco 
· ThyssenKrupp Bilstein Brasil 
· Ticket  
· União 
· Unimed Bh 
· Unisys 
· Unilever 
· Usiminas 
· Vicunha Têxtil 
· Vivo 
· Whirlpool 

Grandes Projetos de Responsabilidade social (relação por ordem alfabética) 

Clique no nome do projeto para visitar a página 

· Ação Global 
· Alfa 100 
· Alfabetização Solidária (Alfasol) 
· Aliança Empreendedora 
· Amigos da Escola 
· C@asaViva 
· Caminhando Núcleo de Educação e 

Ação Social 
· Criança Esperança 
· Criança Segura  
· EIC - Escola de Informática e 

Cidadania 
· Escola do Povo 
· Escolas Rurais Ford 
· Filantropia 
· Floresta Ypê 
· Fundação Bunge 
· Fundação José Silveira 
· Fundação O Boticário 
· Fundação Vicintin  

· Futebol de Rua 
· Greenpeace 
· Instituto Akatu 
· Instituto Algar 
· Instituto Ayrton Senna 
· Instituto Embraer 
· Instituto Ethos  
· Instituto Nestor de Paula 
· Instituto da Oportunidade Social - 

IOS 
· Instituto Sadia 
· Instituto Vivo 
· Movimento Nossa São Paulo 
· Oi Futuro 
· Orfanato Recanto Cristo Vivo 
· Parceiros da Criança 
· PIPA - Programa Itambé de 

Participação Social 
· Planeta Sustentável 
· Projeto Colorir 
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· Pró Criança Cardíaca 
· União Brasileira para a Qualidade

05-Site do Vereador Jamir Malini:

http://www.jamirmalini.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=281:projet
ocolorido&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=50

07/05/2009 - VISITA AO 
PROJETO COLORIR 

 

Dia Solene em que o Diretor Executivo da Empresa Elkem recebe o voto de congratulação por 
disseminar a Cultura de Paz no município da Serra através do Projeto Colorir.

 
O Projeto COLORIR compromissado com o ser humano e visando proporcionar
reflexões sobre o mundo em que vive e sobre si mesmo, propõe oportunizar à todos a 
construção, de forma participativa, de meios que contribuam para uma prática social 
mais humana e competente. 
 
O Projeto COLORIR é destinado a alunos do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries, 
sendo nosso foco principal os alunos do E.F. Menor (1ª a 4ª séries), baseado nas 
práticas e vivências cotidianas, criando oportunidade para os educandos 
experimentarem, compreenderem, escolherem e incorporarem em suas vidas valores 
positivos de maneira lúdica. 
 
A proposta do Projeto COLORIR inspira

RESPONSABILIDADE SOCIAL – ELKEM/ESCOLAS

União Brasileira para a Qualidade 
 

Site do Vereador Jamir Malini: 

http://www.jamirmalini.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=281:projet
icias&Itemid=50 

   

 

Para realizar a entrega do Voto de 
Congratulações aos Professores Rita de 
Cássia Castro Fernandes dos Santos e José 
Eugênio Castro Fernandes e ao Engenheiro 
Ernesto Mosaner Júnior, Jamir foi à Escola 
Serra Dourada, e com essa visita pode 
conhecer o projeto e vislumbrar as suas 
realizaçõs nas escolas em que atua.   Um 
breve histórico desse grande projeto: 
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japonês TSUNESSABURO MAKIGUTI (1871-1944) autor da Teoria da Criação de 
Valores Humanos encontrada em seu livro “Educação para uma vida Criativa”. Ele 
revela a necessidade do aluno sentir-se feliz na escola e defende que a educação não 
é uma simples transmissão de conhecimento, mas deve ter o propósito de desenvolver 
seu potencial e talento. Propõe ainda, envolver a escola, lar e a sociedade no 
compromisso pela felicidade do indivíduo. 
 
Escolas Integradas - 2008 
    * E.M.E.F. Serra Dourada – Serra Dourada I/ES 
    * E.M.E.F. Antônio Vieira de Rezende – Central Carapina/ES 
    * E.M.E.F. Elpidia Coimbra – André Carloni/ES 
    * Educandário Cidade do Garoto – Serra Sede/ES 
 
Escolas Integradas - 2003 a 2008 
    * E.M.E.F. Serra Dourada 
    * E.M.E.F. Jorge Amado 
    * E.M.E.F. Valéria Maria Miranda 
    * E.M.E.F. Paulo Freire 

 06-Site do Município da Serra – Semana Ambiental da Serra: 

http://www.serra.es.gov.br/portal_pms/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&acao=proc
&pIdPlc=&idConteudo=9029 

   

       

Com público estimado em duas mil pessoas por dia, a Semana Ambiental da Serra segue 
levando diversão e consciência ecológica ao Parque da Cidade. Quem for ao local nesta quinta e 
sexta, último dia do evento, poderá conferir as atividades teatrais e os projetos exibidos nos 25 
estandes montados. A promoção é da secretaria municipal de Meio Ambiente (Semma).  
 
Uma das atrações desta quinta foi a simulação do resgate a vítima de acidente automobilístico. 
A ação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, foi uma iniciativa da equipe do Núcleo de 
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Educação para o Trânsito da Secretaria de Defesa Social da Serra, que também está expondo 
trabalhos no local.  
 
Entre os destaques da Semana estão a “Mostra de Meio Ambiente”, o “Concurso de Teatro 
Ambiental”, apresentações de teatro e show de MPB. Entre as peças, algumas têm nomes 
bastantes chamativos: A cidade de duas cabeças; A família desperdício; A árvore generosa; O 
casamento ecológico e A herdeira das bruxas.  
 
As apresentações não competitivas de teatro ficarão a cargo das companhias Gesto Mágico, Cia 
de Teatro Experimental, Oficina de Atores, Teatro de Fantoches do Programa Municipal de 
Educação Fiscal e Teatro da Vigilância Ambiental em Saúde. A música ficará por conta do 
grupo Piano Music Band.  
 
Mostra de Meio Ambiente  
A “Mostra de Meio Ambiente” levou para o parque 25 expositores, de escolas, faculdades, 
empresas, ONG’s e secretarias municipais da Serra. Nos estandes estão sendo exibidos projetos 
e trabalhos na área de desenvolvimento sustentável.  
 
O estande do Batalhão de Polícia Militar Ambiental chamou a atenção da criançada por causa 
dos animais empalhados. Já no estande do agroturismo da Serra, os visitantes podem conhecer 
um dos destaques do turismo do município.  
 
Outro estande que chamou a atenção dos visitantes foi o do Colégio Alternativo, que vai 
distribuir 1 mil kits de sabão produzido a partir da reciclagem de óleo de cozinha, com intenção 
de divulgar a importância do aproveitamento desse material.  
 
Concurso de Teatro Ambiental  
Destinado a alunos da 3ª a 8ª séries de escolas públicas e particulares da Serra, o “Concurso de 
Teatro Ambiental” vai oferecer prêmios como notebooks e câmeras digitais.  
 
Reflorescer O “Prêmio Reflorescer” é destinado a agentes ambientais comunitários formados 
pelo projeto Florescer. Eles irão exibir peças de teatro, e os vencedores levarão como prêmio 
viagens e bolsas de estudo.  
 
O Parque da Cidade está localizado entre as avenidas Guarapari e Norte Sul, no bairro Santa 
Luíza, próximo a Valparaíso. Todas as atrações da Semana Ambiental são gratuitas.  
 
Confira a programação completa  
 
 
Dia 24 (quinta)  
8h20 às 8h40 – Peça: A Paciente - EMEF Altair Siqueira Costa  
8h40 às 9h – Peça: A herdeira das bruxas - EMEF Prof.ª Iolanda Schineider Rangel  
9h às 9h30 – Grupo Gesto Mágico  
9h50 às 10h10 – Peça: A invasão a cidade da Serra - EMEF Djanira M.ª de Araújo  
10h10 às 10h40 – Peça: A árvore e a menina da janela - Cia de Teatro Experimental  
14h às 14h20 – Peça: Serra, a série de TV mais que especial - EMEF Leonel de Moura Brizola  
14h20 às 14h40 - Peça: A cidade de duas cabeças - EMEF Ismênio de Almeida Vidigal  
14h40 às 15h10 - Grupo Gesto Mágico  
15h30 às 16h - Peça: Combate a dengue – Grupo da Vigilância Ambiental em Saúde  
16h às 16h30 - Peça: A família desperdício - Grupo Oficina de Atores  
19h às 19h20 – Peça: Agentes Ambientais, luz, câmera, ação - Agentes Ambientais de Chico 
City – “Grupo Teiú”  
19h20 às 19h50 – Grupo Gesto Mágico  
19h50 às 20h50 – Show PIANO MUSIC BAND  
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Dia 25 (sexta)  
8h20 às 8h40 - Peça: Lagoa Juara: Preservação que beneficia vidas - Escola Oceanu’s  
8h40 às 9 h – Peça: A árvore generosa - EEEF Maringá  
9h às 9h30 – Teatro de Fantoches GUGU e LILI  
9h30 às 10h40 – Premiação  
14h às 14h20 – Teatro de Fantoches do Programa Municipal de Educação Fiscal – “Dengue”  
14h20 às 15h – Grupo Gesto Mágico  
15h20 às 15h40 - Peça: Combate a dengue – Grupo da Vigilância Ambiental em Saúde  
15h40 às 16h - Teatro de Fantoches do Programa Municipal de Educação Fiscal  
16h00 às 16h30 - Peça: A família desperdício - Grupo Oficina de Atores  
19h às 19h20 – Peça: O casamento ecológico - Agentes Ambientais de Manoel Plaza – “Grupo 
Colibri”  
19h20 às 19h50 - Grupo Gesto Mágico  
19h50 às 20h – Encarramento da Semas  
 
 

Expositores da Mostra de Meio Ambiente da Serra  

Secretaria de Finanças (Sefi) - Programa Municipal de Educação  
 
Fiscal: Educação Fiscal - Resgatando Cidadania  
 
Secretaria de Saúde - Vigilância Ambiental em Saúde  
Zoonoses: conhecer para prevenir  
 
Faculdade da Serra (Fase): Renascer dentro de si.  
 
Ecolegal: Projeto Ecolegal  
 
Secretaria de Defesa Social: Educação e Trânsito  
 
Secretaria de Turismo: Agroturismo na Serra  
 
Escola Múltipla: Jacuném: o resgate do ambiente natural  
 
EMEF Jonas Faria - Observando o Sol e a Lua  
 
EMEF Centro de Jacaraípe - Vida no mar: Deus criou a terra, o céu e o mar.  
 
CEDTEC - ABC Sustentável  
 
EMEF Prof.º Luiz Baptista - Publicidade e meio ambiente  
 
EMEF Gov Carlos Lindemberg - O Luxo do lixo – História em Quadrinhos  
 
CMEI Vovó Enadina Francisca Porciliana - Girassóis  
 
EMEF Novo Horizonte: Lixo e o meio ambiente – Reciclagem: entre nessa onda;  
Sucata: uma alternativa e um desafio à criatividade e ao prazer de brincar  
 
CMEI Espaço Feliz - Projeto Ciranda do livro, Escola vibrante: pequenos leitores em defesa da 
natureza.  
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Instituto Batista de Vitória – Campus Serra (FABAVI): Exposição de Fauna e Flora Marinha.  
 
EMEF Altair Siqueira Costa - O meio em que vivemos.  
 
ELKEM Participações Indústria e comércio Ltda: Sistema de tratamento de água por alagados 
construídos em indústria carboquímica – Wetland e Projeto Colorir.  
 
Atelier da Paz: Atelier da Paz  
 
EMEF João Paulo II: Desembalando o lixo da EMEF João Paulo II;  
Uma visão caleidoscópia da Gr. Vitória.  
 
Amway do Brasil: Casa e meio ambiente.  
Escola Oceanu’s: Lagoa Juara: preservação que beneficia vidas!  
 
EMEF Dom Helder: Mochileiros Transcoleiros; Projeto Restinga.  
 
Colégio Alternativo: Sabão Ecológico.  
 
AAC de Planalto Serrano: Banco Solidário Ambiental e a Moeda Verde; Nosso òleo de Cada 
Dia.  
 
Estande da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)  
 
• Recursos Naturais da Serra;  
• Projetos de Educação Ambiental: Florescer, Reflorescer, Semear, Praia Limpa;  
• Ações de Fiscalização Ambiental: fotos, material apreendido;  
• Polícia Ambiental (animais empalhados);  
• Coleta Seletiva Solidária: tempo de decomposição do lixo. 
 
 

07-Site do JusBrasil Notícias – Notícias Jurídicas: 
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2027902/projeto-colorir-sera-mostrado-hoje-na-comissao-
de-educacao 
 

Projeto Colorir será mostrado hoje na 
Comissão de Educação  
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Extraído de: Assembléia Legislativa do Estado do Espirito Santo  -  07 de 
Dezembro de 2009  

O "Projeto Colorir" - um acróstico: Cooperar, Organizar, Limpar, Orientar, Reciclar, 
Influenciar e Realizar - será apresentado na reunião da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa (Ales), às 13 horas desta segunda-feira (7), no Plenário Judith 
Leão Castello Ribeiro.  

Os professores Rita de Cássia dos Santos e José Eugênio Castro Fernandes vão mostrar 
detalhes do projeto, que tem utilizado com sucesso métodos de combate à indisciplina e 
vandalismo nas escolas do município de Serra.  

A Comissão de Educação da Ales é presidida pelo deputado Vandinho Leite (PR), 
sendo vice-presidente o deputado Doutor Wolmar Campostrini (PDT). São membros 
efetivos a deputada Luzia Toledo (PMDB) e os deputados Sérgio Borges (PMDB) e 
Atayde Armani (DEM). 

O projeto 

O Projeto Colorir teve início em agosto de 2003 na EMEF Serra Dourada - Serra - ES. 
Após várias reformas físicas no imóvel escolar em parceria com a Prefeitura Municipal 
da Serra, a Empresa Elkem Part. Ind. e Com. Ltda através do Diretor Executivo Engº 
Ernesto Mosaner Júnior percebeu que o vandalismo e a violência desencadeados na 
escola era falta de um trabalho mais específico, envolvendo toda a comunidade escolar e 
seu entorno.  

Rita Santos e Eugênio Fernandes, coordenadores do Projeto Colorir, juntamente com a 
equipe de profissionais da EMEF Serra Dourada - Serra Dourada I - ES, através de 
pesquisas e diagnósticos criaram as bases para o desenvolvimento do programa, A 
proposta inspira-se na Educação de Valores do educador japonês Tsunessaburo 
Makiguti (1871-1944), autor da Teoria de Valores Humanos encontrada em seu livro 
"Educação para uma vida criativa". 

Nele, ele revela a necessidade do aluno sentir-se feliz na escola e defende que a 
educação não é uma simples transmissão de conhecimentos, mas deve ter o propósito de 
desenvolver o potencial e talento do aluno, propondo ainda, envolver a escola, lar e a 
sociedade no compromisso pela felicidade do indivíduo. 

As atividades desenvolvidas nas escolas são muitas, entre elas: contação de histórias 
envolvendo os personagens criados para o projeto; Rádio e TV Escola, Coral de vozes e 
Libra. Todos os profissionais e alunos das escolas participam das atividades. 
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08-Site do JusBrasil Notícias – Notícias Jurídicas 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2028461/defesa-do-patrimonio-escolar-e-tema-
de-debate-na-educacao 

Defesa do patrimônio escolar é tema de 
debate na Educação  
Extraído de: Assembléia Legislativa do Estado do Espirito Santo  -  07 de Dezembro de 2009 

  

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) recebeu nesta segunda-feira 
(07) os professores José Eugênio Castro e Rita de Cássia Castro Fernandes, que 
apresentaram o projeto "Colorir", implantado em colégios públicos do município da 
Serra com o objetivo de reduzir as manifestações de violência e depredação do 
patrimônio escolar. 

O projeto é baseado na cultura humanista do japonês Tsunessaburo Makiguti, para 
quem a educação não é uma simples transmissão de conhecimento, mas uma forma de 
desenvolver talentos e potenciais. Para melhor desenvolver o conceito de Makiguti nas 
escolas, os profissionais editaram cartilhas e atrações lúdicas com o propósito de 
despertar nas crianças as normas básicas. 

"Como a gente se deparou com o fato de que o Brasil é 46º país no ranking da leitura 
resolvemos incluir a disciplina no programa, ensinando de forma lúdica os conceitos 
básicos para uma educação humanista, além de respeito e paz nas escolas", informou a 
professora Rita de Cássia. Os valores passados são no sentido de cooperar, organizar, 
limpar, orientar, reciclar e influenciar. 

"O resultado do projeto, desenvolvido atualmente em sete escolas, é muito positivo. Já 
reduzimos o índice de violência e depredação do patrimônio público das escolas. Cerca 
de 4,5 mil alunos já participaram do programa e, mesmo com o aumento de alunos nas 
unidades, diminuíram as ocorrências. Tem escola que não precisa de reforma há três 
anos", comemora Rita de Cássia. 

O projeto "Colorir" é desenvolvido em parceria com a empresa Elkem. Para mais 
informações o projeto disponibiliza o site www.projetocolorir.com 
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09-Site da Assembléia Legislativa do ES – Comissão de Educação 

http://www.al.es.gov.br/trabalho.cfm?ParId_noticia=22672 

Detalhe do Diário Oficial: 

 

Reportagem do site da Assembléia Legislativa do ES. 

 

 Projeto “Colorir” 

 Defesa do patrimônio escolar é tema de debate na Educação  

Segunda-feira, 7 de dezembro de 2009 
  
Da Redação 
Foto: Antonio Carlos Sessa Neto (Tonico) 
  
15h34 
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) recebeu nesta segunda-
feira (07) os professores José Eugênio Castro e Rita de Cássia Castro Fernandes, 
que apresentaram o projeto “Colorir”, implantado em colégios públicos do município 
da Serra com o objetivo de reduzir as manifestações de violência e depredação do 
patrimônio escolar. 
  
O projeto é baseado na cultura humanista do japonês Tsunessaburo Makiguti, para 
quem a educação não é uma simples transmissão de conhecimento, mas uma 
forma de desenvolver talentos e potenciais. Para melhor desenvolver o conceito de 
Makiguti nas escolas, os profissionais editaram cartilhas e atrações lúdicas com o 
propósito de despertar nas crianças as normas básicas. 
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Reunião da Comissão 
  
“Como a gente se deparou com o fato de que o Brasil é 46º país no ranking da 
leitura resolvemos incluir a disciplina no programa, ensinando de forma lúdica os 
conceitos básicos para uma educação humanista, além de respeito e paz nas 
escolas”, informou a professora Rita de Cássia. Os valores passados são no sentido 
de cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar e influenciar. 
  
“O resultado do projeto, desenvolvido atualmente em sete escolas, é muito 
positivo. Já reduzimos o índice de violência e depredação do patrimônio público das 
escolas. Cerca de 4,5 mil alunos já participaram do programa e, mesmo com o 
aumento de alunos nas unidades, diminuíram as ocorrências. Tem escola que não 
precisa de reforma há três anos”, comemora Rita de Cássia. 
  

 
Professora Rita de Cássia 
  
O projeto 
O Projeto Colorir teve início em agosto de 2003 na EMEF Serra Dourada – Serra – 
ES. Após várias reformas físicas no imóvel escolar em parceria com a Prefeitura 
Municipal da Serra, a Empresa Elkem Part. Ind. e Com. Ltda através do Diretor 
Executivo Engº Ernesto Mosaner Júnior percebeu  que o vandalismo e a violência 
desencadeados na escola era falta de um trabalho mais específico, envolvendo toda 
a comunidade escolar e seu entorno.  
 
 
Rita Santos e Eugênio Fernandes, coordenadores do Projeto Colorir, juntamente 
com a equipe de profissionais da EMEF Serra Dourada - Serra Dourada I - ES, 
através de pesquisas e diagnósticos criaram as bases para o desenvolvimento do 
programa, A proposta inspira-se na Educação de Valores do educador japonês 
Tsunessaburo Makiguti (1871-1944), autor da Teoria de Valores Humanos 
encontrada em seu livro “Educação para uma vida criativa”. 
Nele, ele revela a necessidade do aluno sentir-se feliz na escola e defende que a 
educação não é uma simples transmissão de conhecimentos, mas deve ter o 
propósito de desenvolver o potencial e talento do aluno, propondo ainda, envolver 
a escola, lar e a sociedade no compromisso pela felicidade do indivíduo. 
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As atividades desenvolvidas nas escolas são muitas, entre elas: contação de 
histórias envolvendo os personagens criados para o projeto; Rádio e TV Escola, 
Coral de vozes e Libra. Todos os profissionais e alunos das escolas participam das 
atividades. 
  
O projeto “Colorir” é desenvolvido em parceria com a empresa Elkem. Para mais 
informações o projeto disponibiliza o site www.projetocolorir.com. 
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10-Reportagem da Revista CONHECER – PROJETO COLORIR 
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11-Site da Escola Luiz Manoel Vellozo – Vila Velha – Palestra 
sobre o Bullying Escolar para o Ensino Médio. 

http://linca.futuro.usp.br/blogs/eeefmluizmanoelvellozo/ 
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12-Site da Escola Luiz Manoel Vellozo – Vila Velha – Palestra 
sobre o Disciplina e Afetividade para Pais. 

http://linca.futuro.usp.br/blogs/eeefmluizmanoelvellozo/ 
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13-Reportagem da TV RECORD – PROGRAMA ES NO AR – AO 
VIVO. 

 

   
 

    
 

14- Reportagem da TV GAZETA – PROGRAMA ES 1ª EDIÇÃO  

http://www.youtube.com/watch?v=5gOQaMaYUWs&feature=channel 
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15-Repaginação do site – Projeto Colorir 

http://www.projetocolorir.com 
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16-Exibição de um vídeo de atividades de Contação de História 
para Colaboradores Elkem. 

http://www.youtube.com/watch?v=eqddjpaoYgA&feature=related 

 

17-Convite do Programa Geral do Brasil - /Record - São Paulo 

Tema: Violência Escolar. 

projetocolorir@projetocolorir.com (Email convite da produtora do programa) 
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18-Trabalhos Acadêmicos sobre o Projeto Colorir/2009 

· Atendemos a acadêmicos do 4º período do curso Comércio Exterior da 
Faculdade Cet-Faesa: /Que fizeram um trabalho sobre a Responsabilidade 
Social da Empresa Elkem – tema: Projeto Colorir. 

· Atendemos a acadêmicos do 1º período do curso de Administração da 
Faculdade FINAC / Que trabalharam o tema de Responsabilidade Social da 
Empresa Elkem – Projeto Colorir. 

· Atendemos a acadêmicos do 7º período do curso de Pedagogia da Faculdade à 
Distância UNIMG/ Que realizaram a temática do TCC abordando algumas ações 
do Projeto Colorir no combate a violência escolar. 
 

19-Participação dos coordenadores do Projeto Colorir no V 
Gerenciamento de Projetos da PMI/ES-2009. 
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20-QUALIFICAÇÃO DO PROJETO COLORIR EM OSCIP/EM 
ANDAMENTO 2009/2010. 
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21-DISSEMINAÇÃO DO PROJETO COLORIR ATRAVÉS DE REDES DE 
VOLUNTARIADOS. 

http://www.portaldovoluntariohsbc.com.br/site/pagina.php?idclipping=12034&idmen
u=69 

http://www.ivoluntarios.org.br/site/pagina.php?idclipping=12034&idmenu=80. 

 

22-Site da Cidade do Garoto / Empresa Elkem - parceiros. 

http://sbcp-es.com.br/cidadedogaroto/index.htm 

 

 

23-Reportagens do Projeto Colorir -BSGI/HUMANISMO 

http://extra.bsgi.org.br/cgi-
bin/scripts/bs/vprintbs.pl?codmem=108724&digmem=0&cod=12023&mid=bs&serie=1
0 
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24-Acesso ao Portal COLORIR 

www.projetocolorir.com 

RELATÓRIO DE VISITAS - ÚLTIMOS 6 MESES: 
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