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Palavras da Diretora Presidente
É com muita alegria e satisfação que estamos apresentando os resultados de 2012. Este é
um ano muito especial,

pois tratamos do aniversário de uma década da existência do

Projeto Colorir em Serra e juntamente toda sua história de expansão para outros municípios
e conquistas de novas e sempre bem vindas parcerias.
Este ano o nosso carro chefe de trabalho, após a aplicação da 1ª etapa – implantação nas
escolas integradas 2011, foi o de dar continuidade a 2ª etapa – manutenção através de um
programa específico de combate ao Bullying. Problema este que através de pesquisa
apresentada pelo Jornal A Gazeta em março deste ano, aponta a capital Vitória como a 4ª
cidade onde se tem mais casos de bullying entre seus habitantes. Achamos que levar uma
proposta de sensibilização apenas não seria suficiente. Criamos então a partir da
metodologia COLORIR, e em concordância com os 4 (quatro) pilares da educação prevista
na LDB: Aprender a Ser, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Viver,
implementamos com o Aprender a Cuidar e Aprender a Realizar, contribuindo na melhoria
das relações nas escolas, nas comunidades do entorno expandindo para toda sociedade.
Neste período lançamos com o apoio da empresa ArcelorMittal o Livro: “Todos contra o
Bullying”, agregando a referida empresa aos lindos trabalhos realizados pela Empresa Elkem
desde o ano de 2003, ainda conquistamos mais uma parceria a Empresa Marca Ambiental –
através de seu Instituto Imadesa, adotando uma escola em Cariacica-ES.
Gostaríamos que apreciassem este relatório, que registra o trabalho realizado por muitas
mãos: as empresas patrocinadoras, os professores, técnicos pedagógicos, diretores das
escolas, pais, alunos, comunidade do entorno que nos ajudam a colorir porque acreditam
na causa e percebem no decorrer da implantação do programa os benefícios não somente
para a escola, mas para a sociedade como um todo.
Aproveitamos para agradecer mais uma vez a confiança depositada em nosso trabalho, o
qual se tornou nossa missão de vida. Esperamos estar dando uma devolutiva. desejando que
a “empresa” se sinta cada dia mais orgulhosa por manter e inspirar a continuidade,
ampliando este trabalho de PAZ!
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Diretora de Relações Institucionais
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Identificação

NOME DO PROJETO: Projeto Colorir
AÇÃO: Cuida de Mim – Enfrentamento ao Bullying Escolar
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Organização Favorecida

Razão Social: COLORIR CRIANDO VALORES
Nome Fantasia: PROJETO COLORIR
CNPJ: 11.103.816/0001-67
Endereço Escritório: Avenida Adalberto Simão Nader 387/201
CEP: 29066-370
Cidade: VITÓRIA - ES
Telefone: (27) 8844 1179
Email: projetocolorir@projetocolorir.com
Site: www.projetocolorir.org
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Dados do representante legal

Nome: Rita de Cássia Castro Fernandes dos Santos
Endereço: Rua Dionísio Abaurre nº45 apto 603 – Jd Camburi – Vitória – ES
Telefones: 27 – 3337 3562 e ou 9265 3292
Email: rita.santos@projetocolorir.com
CPF: 044042598-08
RG: 10411532 SSP SP

4-

Descrição da Instituição Favorecida

COLORIR – CRIANDO VALORES é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) também designada pelo acróstico COLORIR (cooperar, organizar, limpar, orientar,
reciclar, influenciar e reciclar).
Suas ações tem como objetivo contribuir para a redução da violência, do vandalismo e da
depredação do patrimônio público. Buscando fortalecer a cultura local respeitando as
diversidades e resgatando a auto-estima de todos os atores envolvidos.
As ações são inspiradas na educação de Valores Humanos do Educador japonês
Tsunessaburo Makiguti, onde ele propõe que: “O objetivo da educação é preparar as crianças
para se tornarem células responsáveis e saudáveis no organismo social, a fim de
contribuirem para a felicidade da sociedade, e com isto, encontrarem sentido, propósito e
felicidade em suas vidas”.

MISSÃO:
Desenvolver a Consciência Social disseminando a Cultura de Paz, a Educação de Valores nas
relações de qualquer natureza, atuando no aprimoramento de pessoas e organizações
nacionais e internacionais.

VISÃO:
Ser uma instituição referência, por sua atuação ética, transparente e eficiente na aplicação da
tecnologia social de criação de Valores Humanos. Ampliando sua atuação e parcerias.

5-

Público atendido pelo projeto

Crianças e adolescentes regularmente matriculados no ensino fundamental (1º a 9º
ano), equipe escolar, pais e ou responsáveis da comunidade do entorno escolar.
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Escolas Integradas

a) EMEF ANTÔNIO VIEIRA DE REZENDE – CENTRAL CARAPINA – SERRA

b) EMEF CIDADE POMAR – CIDADE POMAR – SERRA

c) UMEF DARCY RIBEIRO – MORADA DA BARRA – VILA VELHA

d) EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA – NOVA ROSA DA PENHA – CARIACICA
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Escolas/Instituições – atendimentos pontuais

* EEEFM Profª Maria Olinda de O. Menezes – Cidade Continental – Serra/ES(180 alunos)
* EEEF Elice Baptista Gáudio – Serra Dourada II – Serra/ES(120 alunos)
* Lar Semente do AMOR– Balneário de Carapebus – Serra/ES (70 alunos + 15 profissionais)
* EMEF Valéria Maria Miranda –Vila Nova de Colares- Serra- ES(65 prof. +63 alunos + 360
pais)
* EMEF Professor Ernesto Nascimento – Fundão – ES( 10 sec.educação/prof + 75 alunos)
* EMEF São Vicente de Paulo – Vitória – ES (105 alunos)
* EMEF Jorge Amado – Nova Carapina – Serra – ES (70 alunos)
* Instituição Pestalozzi – Jacaraípe – Serra – ES (10 prof. + 40 alunos)
* EEEF Vila Nova de Colares – Feu Rosa – Serra – ES (83 alunos + 4 professores)
* CDI – Centro de Desenvolvimento de Informática (42 profissionais)
* Palestra “Subsidios para professores- Bullying o que fazer?” – Lar Semente do Amor (média
63 participantes)
* Obra Social “Nossa Senhora das Graças” – Vitória – ES (12 professores e 130 alunos)
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Participações Seminários, Comissões e Redes

* Seminário A GAZETA em Sala de Aula – Vila Velha – ES (média 700 participantes)
* Seminário Estadual de Segurança Pública- Centro de Conv. VV (média 800 participantes)
* Comissão Anti-drogas / Assembléia Legislativa – Vitória – ES (20 participantes)
* 3º Setor Conectado / Inst. João XXIII – Vitória – ES (50 participantes)
* Rede de Atenção à Infância e Adolescência – Serra – ES (média de 70 part. em dois
momentos total 140)
* SESI – Prêmio Const. A Nação – Avaliação dos Trabalhos feita pela equipe do COLORIR
(média de 80 part.)
* ASPE – Construção material

“Uso consciente de energia”(envolvendo + ou – 30

profissionais)
* Seminário Responsabilidade Social – IMADESA – Cariacica (média 70 participantes)
* Seminário “Gênero, Éticas Raciais e Diversidade Sexual na vida das crianças – Lar Semente
do AMOR (média 130 participantes)
* 3º Setor Conectado / ArcelorMittal – ES (180 participantes)
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Empresas Patrocinadoras

a) ELKEM Participação Industria e Comérico Ltda
b) ARCELORMITTAL
c) INSTITUTO IMADESA – MARCA AMBIENTAL

10- Apoio Institucional
a) Secretaria de Educação da Serra
b) Secretaria de Educação de Vila Velha
c) Secretaria de Educação do Estado

11- Plano de Ação - Cuida de MIM/2012
Bullying é uma violência velada, representada por

comportamentos cruéis, intimidadores

repetitivos contra uma mesma vitima, podendo muitas gerar uma violência explicita
causando ainda danos individuais e sociais.
Os estudos mostram claramente as consequências do Bullying no decorrer da vida da vítima:
sofrimento intenso, com sintomas de depressão, baixos níveis

de bem – estar e

ajustamento social, evasão escolar,angústia, aflição e sintomas físicos diversos, etc.
O programa Cuida de Mim através de estratégias Psicopedagógicas e Socioeducacionais tem
como objetivo reduzir a violência escolar com foco específico na

redução ou no

impedimento do Bullying, com ações que envolvem: os professores, os alunos, a família e o
ambiente. Tendo em vista a gravidade dos danos a saúde mental e o futuro das vítimas,
procuramos conscientizar e capacitar todos os envolvidos no processo, para que saibam
identificar e agir e assim possamos reduzir esta atitude violenta, tornando a escola e a
comunidade em lugares mais seguros e saudáveis para as crianças e adolescentes.
Acontecerão no decorrer do ano,

03 encontros por turma de alunos das quatro escolas

integradas. Serão realizados 03 encontros por escola com a equipe escolar (matutino e
vespertino)sendo para capacitação e avaliação. Duas palestras interativas por escola para as
famílias.
turnos.

Encontros mensais com os líderes auditores das escolas integradas nos dois
Curso

de

Aprimoramento

e

Assessoria

mensal

para

os

coordenadores

disciplinares/Disciplina Colorida. Acontecerá nas escolas o dia “DIA C”, em três momentos,
com o envolvimento de todos os professores e alunos, para apresentações artísticas e
culturais, sendo no último momento realizado uma grande culminância com todos os
trabalhos construídos pelos envolvidos. O acompanhamento da placa termometro é diária,
bem como as auditorias que são feitas pelos alunos/líderes-auditores e coordenadores
disciplinares.

12- Ações Desenvolvidas
Execução e acompanhamento da Metodologia COLORIR;
Implementação e acompanhamento do projeto Cuida de Mim;
Palestras, Seminários, Cursos e oficinas;
Capacitação para equipe escolar;
Palestras interativas para as famílias;
Entrevistas com os profissionais;
Entrevistas com alunos;
Oficinas criativas para alunos;
Contação de história;
Festa comemoração “Dia das Crianças”;
Lançamento do livro a turma do Colorido em “Todos contra as Drogas”;
Festa dos 10 anos do Projeto Colorir;
Culminância.

13- Colorir em números
ESCOLAS INTEGRADAS
ESCOLA

LOCAL

Nº PROFESSORES

NºALUNOS

ANTONIO V. REZENDE

SERRA

32

550/18 turmas

CIDADE POMAR

SERRA

36

298/12 turmas

DARCY RIBEIRO

VILA VELHA

42

621/18 turmas

TEOTÔNIO B.VILELA

CARIACICA

34

375/13 turmas

144

1844

TOTAL
ATENDIMENTOS ESCOLAS INTEGRADAS e ATIV. PONTUAIS
AÇÃO

PROFESSORES/FUNC.

ALUNOS

PAIS

SENSIBILIZAÇÃO

144

1844

532

CAPRI-LÍDERES AUDITORES

4

122x7=854

-

1º CAPRI/dir.ped.coord

20

-

-

1º CAPRI/PROF.

144

-

-

1º MÓD. Cuida de Mim

-

1844

-

2º MÓD. Cuida de Mim

-

1844

-

3º MOD.Cuida de Mim

-

1844

-

ESCOLA DE PAIS

-

-

1748

CONTAÇÃO DE HIST.

85

160

-

PALEST/SEMIN/COM/REDE

2327

1066

360

2º CAPRI/PROF.

144

-

-

3º CAPRI/PROF

144

TOTAL

3012

9456

2640

TOTAL ATENDIMENTOS

15108

MATERIAL DE APOIO/PED.
LIVROS – Bullying

2727

LIVROS - Drogas

1480

FOLDERS

2154

PASTAS

266

PLACAS DE ACOMPANHAMENTO

02

APOSTILAS

144

CAMISAS

479

BLOCOS DISC.COLORIDA+AUDITORIA

20

14- Indicadores Quantitativos e Qualitativos

Escolas - Dias sem violência
75
198
76

EMEF Antônio Vieira de Rezende
UMEF Darcy Ribeiro

98

EMEEF Cidade Pomar
EEEFM Teotônio Brandão Vilela

Os índices são levantados por meios de pesquisas realizadas diariamente dentro da sala de
aula, por alunos representantes de turmas que foram capacitados para acompanhar os atos
de violência, utilizando gráficos para anotações. Além disso, é feito análise documental,
mensalmente, dos registros que os professores produzem em suas aulas. Neste ano de
2012, o índice de redução da violência chegou a 37% que corresponde um excelente
resultado.

Avaliação dos resultados do Projeto Cuida de Mim

Profissionais

Os profissionais participaram da pesquisa final de avaliação dos resultados do Projeto Cuida
de Mim. Foi unanimidade reconhecer que houve mudança no ambiente escolar, no
comportamento dos alunos e na postura dos profissionais. Boa parte identifica que o aluno
está mais ponderado na hora de agir, pensa antes de praticar atos violentos e quando sofre
ou está prestes acometer estas atitudes, procuram a intervenção do adulto para mediar os
conflitos. Outro dado importante mencionado por parte da equipe, é que agora ficou claro
para eles a diferença entre os tipos de violência e os danos causados no desenvolvimento da
criança e adolescente envolvidos nestes atos. E por fim, atribuem à redução da violência o
trabalho realizado em conjunto com a equipe do Programa Colorir/Cuida de MIM.

Alunos

Foi realizada uma pesquisa com os alunos com o intuito de verificar a contribuição que
projeto Cuida de Mim proporciou em suas vidas. Uma grande parte dos alunos (95%) relatou
que houveram mudanças significativas, desde a redução de atitudes violentas, como
também o aumento do interesse pela escola e a melhoria nas notas. Os dados colhidos
reforçam

a

premissa defendida Abramovay e Rua

que em 2002 fizeram uma série de

pesquisas sobre violências nas escolas realizadas e os resultados mostraram que o ambiente
hostil gera restrições para aprendizado satisfatório levando a falta de concentração, o
nervosismo e a falta de vontade de ir para escola.

15- Momentos Marcantes
*Evento Comemorativo 10 anos do Projeto Colorir

Diretora Presidente-instituto Marca

Representantes da Vale

Vereador Malini

Diretores das escolas

Diretor Financeiro ASPE

Coordenadora - RH ELKEM

Diretor Financeiro da FAESA

Alunos da escola de Circo

*Festas das Crianças/2012:

*Seminário “AGAZETA”
Palestra: “O Resgate da Ludicidade na escola – O valor das Histórias”

*Conquistado o Título de Utilidade Pública do Município de SERRA-ES

*COLORIR faz o lançamento do livro “Todos contra as Drogas” na TV

OBS.: FALANDO DO LANÇAMENTO DO LIVRO TODOS CONTRA O BULLYING
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498534730162738.131420.1000001864606
00&type=3

FOLHA VITÓRIA – TODOS CONTRA O BULLYING

LINK: http://www.projetocolorir.org/?p=ver_noticias&id=69

*DESTAQUE NO SITE DA PMS – SERRA

LINK: http://www.projetocolorir.org/?p=ver_noticias&id=67

* JORNAL A GAZETA

LINK: http://www.projetocolorir.org/?p=ver_noticias&id=63

* DESTAQUE NO SITE DA PMVV – VILA VELHA:

LINK: http://www.projetocolorir.org/?p=ver_noticias&id=60

*Reuniões de Pais:

*Palestras e Seminários

:

*Culminância:

OBS.: mais fotos em www.projetocolorir.org

