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O Projeto Festivais Esportivos realizou no sábado do 
dia 8 de dezembro a sua última atividade do ano. Nes-
tes seis primeiros meses tivemos a possibilidade de 
discutir com as crianças e adolescentes diversas temá-
ticas relacionadas ao diálogo, a valorização da diver-
sidade e a cultura de paz. Nossas oficinas esportivas 
e culturais contribuíram para que os alunos se aproxi-
massem mais desses temas, fazendo as discussões de 
forma lúdica e divertida. Acompanhe abaixo as ações 
realizadas até agora: 
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Dia do esporte, Cultura e Cidadania - 1° de dezembro 

O evento contou com a participação dos alunos das 
quatro áreas atendidas pelo projeto que participaram 
de vivências esportivas e campeonatos de futebol e 
vôlei. Fora da quadra, foram realizadas vivências de 
badminton, xadrez gigante e uma apresentação de 
capoeira.

O pessoal da Banca – Audácia Jovem com Ação, cui-
dou da discotecagem e das oficinas de improvisação 
e Freestyle com garotos do rap e funk. No evento tam-
bém fizemos uma oficina de fotografia em que os par-
ticipantes puderam produzir suas fotos inspiradas na 
frase “Eu exercito a paz quando...”. O resultado foi 
muito bacana e as fotos foram expostas junto com 
nossa exposição com 96 fotos dos educandos produ-
zidas nas oficinas de Fair Play e Cultura de Paz

No dia 1° de dezembro foi realizado no Jardim Olinda a atividade de 
encerramento do 1º ciclo do Projeto Festivais Esportivos.O evento contou 
com diversas ações de esporte, saúde e cidadania. Essa ação aconteceu 
em parceria com uma associação de moradores e duas UBS da região 
(Jardim Olinda e Campo Limpo). As UBS ofereceram diversas orientações 
como: alimentação saudável, reciclagem, saúde bucal, além de promo-
verem uma pequena feira do livro e massagem nas mãos. Para comple-
mentar essas ações alguns voluntários realizaram pinturas de rosto para 
as crianças.

Crianças e adolescentes puderam 
experimentar a prática do badminton 
no evento

Ao final do evento todos os times rece-
beram uma medalha de participação

Para ver mais fotos do evento acesse

/institutosoudapaz

Exposição fotográfica contou com 96 
fotos dos educandos. “Eu exercito a 
paz quando...”
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Oficina de Fair-play e Cultura de Paz

A atividade teve a intenção de mostrar que a paz é 
fruto de uma construção ativa e diária, que se dá a todo 
o momento em nosso cotidiano.

Intervenção lúdica  e cultural na quadra do Paraisópolis  
Graffite, Mc’s e fotografias

No dia 8 de dezembro realizamos na 
região do Paraisópolis nossa última in-
tervenção do ano - uma ação de graffite 
nos muros da quadra onde são realiza-
das as oficinas esportivas. Durante o 
período de 4 horas as crianças e ado-
lescentes das oficinas, juntamente com 
a comunidade local e educadores do 
projeto realizaram nos muros uma in-
tervenção que misturou o graffite com 
as fotos produzidas pelos garotos na 
oficina de Fair-play e Cultura de Paz. A 
ação teve a intenção de contribuir com 
o processo de apropriação da comuni-
dade local com aquele espaço público 
onde sempre costumamos encontrar 
uma grande quantidade de entulho e 
lixo doméstico.                     

No mês de dezembro realizamos 4 oficinas de 
fair-play e cultura de paz, promovendo com 
nossos alunos uma discussão a respeito do que 
pode ser considerado justo dentro e fora do es-
porte. Para abordar o tema de forma lúdica e 
dinâmica, após a discussão em círculo, nossas 
crianças e adolescentes deveriam produzir duas 
fotos que representassem o que pode ser consi-

A concentração de lixo e o aspecto 
degradado não vinham contribuin-
do para que a comunidade cuidasse 
desse espaço

derado justo, cordial, solidário e necessário 
dentro e fora dos jogos esportivos. As fotos 
foram reveladas e expostas no evento que 
envolveu as 4 áreas. 
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E muitas outras 
ações estão sendo 
programadas para 
2013. Acompanhe 
nossos eventos pelo 
Facebook e Twitter.

A ação contou com a partici-
pação de aproximadamente 
30 crianças

Novas ações de embe-
lezamento do espaço 
estão sendo planejadas 
para 2013

Fotos produzidas pelos 
garotos fizeram parte da 
intervenção no muro


