
Cuide!  
este material 
foi feito para 

CirCular. 
É um bem 
Coletivo.



Desde 20021, pelas páginas do livro 

infantojuvenil Amiga Lata, Amigo Rio², 

o nosso valente peixe cascudo Doura-

dinho visita escolas de todo o Brasil, 

despertando as novas gerações para 

a urgência na preservação e recupe-

ração dos rios e matas ciliares.

Mesmo vivenciando de perto de-

sastres ambientais terríveis, que ma-

tam ou torturam os rios diariamente, 

e conscientes dos enormes³ desafios 

que a humanidade enfrentará no 

futuro quanto ao abastecimento das 

cidades com água doce, a equipe 

do projeto trabalha com esperança 

e alegria, pois contamos com a 

parceria das mais comprometidas e 

apaixonadas agentes de regeneração 

do mundo: as professoras!

Educadora amiga, sim, nós não só 

acreditamos como já vimos muitas 

vezes o imenso poder transformador 

que você e tantas outras corajosas pro-

fessoras dedicam a suas crianças dia 

após dia. Esse poder é o amor em ação.

Esta cartilha pedagógica é um con-

vite para que a gente sonhe, planeje 

e realize ações transformadoras em 

defesa dos rios e das culturas4 que se 

formaram em suas margens – e que 

são nutridas por eles até hoje. Como 

companhia teremos a boa literatura5 e 

uns aos outros. Quer aventura melhor?

No fim desta jornada, com certeza 

vamos celebrar as enormes conquis-

tas que alcançamos nos divertindo e 

aprendendo muito juntos.

Bem-vinda ao Projeto Douradinho!

aCreditamos no poder das pessoas para regenerar 
os rios e matas Ciliares. somos uma Corrente 
imensa de leitores agentes de transformação  
dos nossos territórios. una-se a nós!

nosso sonho  
Comum*

1) Conheça nosso histórico lá no site!

2) baixe pelo site nosso livro em 
português, suas traduções ou o 
audiolivro em mp3.

3) veja o artigo “o cenário da água”  
e saiba onde estamos pisando.

4) reconhecemos os rios como base 
formadora da identidade cultural das 
cidades. leia mais no artigo  
“nosso rio”, no site.

5) mergulhe em nosso “guia de leitura” 
lá no site, com textos de apoio 
incríveis!

*Referência ao relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum”.



Educadora, você tem em mãos a 

semente mais valiosa do Projeto 

Douradinho: o livro Amiga Lata, Amigo 

Rio. Unindo nossas forças podemos 

semeá-la, primeiro dentro de você 

mesma, depois em suas turmas, vê-la 

crescer, florescer e colher seus frutos.

Em primeiro lugar, convidamos você 

a se conectar com o livro Amiga Lata, 

Amigo Rio. O que você sente ao ler 

a história do peixe cascudo Dou-

radinho? Quais outras narrativas, 

personagens e referências vieram a 

sua cabeça com esta leitura? Pense 

também nos rios que se cruzam com 

a sua história de vida, que abastecem 

a sua cidade… Quais lembranças 

você consegue puxar da memória a 

respeito deles? Olhando agora para o 

presente, como estão estes rios? Se 

eles fossem pessoas, que aparência 

teriam? Se tivessem voz, o que você 

Agora, que tal compartilhar a história 

do Douradinho? Em sala de aula, sala 

de leitura ou qualquer outro espaço 

que seja confortável e convidativo, 

mostre o livro Amiga Lata, Amigo 

Rio às crianças! Leiam todos juntos, 

ou em duplas, trios, em roda, façam 

leitura dramatizada, em voz alta ou 

em silêncio… Utilizem o audiolivro 

em MP3 disponível no site…Leiam 

tudo de uma vez ou dividam em vários 

dias. Só você, educadora, para saber a 

melhor forma e aproveitar ao máximo 

este momento tão prazeroso.

Depois da leitura, não deixe a 

oportunidade passar: converse com 

as crianças. O que elas acharam da 

história e dos personagens? O que 

sentiram? Quais os momentos que 

mais interessaram? Trazendo para 

a realidade do seu território, quais 

são os rios que os alunos conhecem 

o amor em ação

semear 
transformando a si 

germinar 
transformando as pessoas

imagina que lhe diriam? E você, o 

que diria a eles? Seria maravilhoso 

saber um pouco do que surgiu em 

você durante esse processo. Esse 

pode ser um ótimo momento para 

um primeiro contato com a nossa 

equipe, hein?

Em nosso site você encontra muito 

material para se alimentar nesta 

aventura do Douradinho: um blog 

recheado e o Guia de Leitura com 

textos extras legais e objetivos. Com 

eles você poderá mergulhar ainda 

mais fundo neste rio… Ops!, livro… 

Enfim, você me entendeu! :)

e como eles estão? Para aquecer a 

conversa, você pode trazer as refe-

rências dos artigos que estão no site 

do Projeto Douradinho ou outros con-

teúdos que achar interessante. Saiba 

que estamos aqui para contribuir no 

que for necessário, é só falar!

O livro Amiga Lata, Amigo Rio já 

traz um montão de conceitos (mata 

ciliar, erosão do solo, nascente, foz 

e afluente etc.) que são legais para 

serem apresentados e discutidos com 

os alunos. Mas salientamos que o 

sentimento que a narrativa desperta, 

e não os conteúdos que ela apresenta, 

seja o mais relevante.

É pelo sentir que as crianças se 

apaixonam pela leitura, e é também 

por ele que elas vão passar a olhar 

para seus rios de forma diferente. 

Afinal, agora sabem que o cascudo 

Douradinho mora lá.

estamos de mãos dadas 
Com voCê. aCreditamos 
que a potênCia do projeto 
douradinho está na 
Cooperação, na esCuta  
ativa e no diálogo.



Ler o livro Amiga Lata, Amigo Rio 

transforma por dentro. Agora, acre-

ditamos que todos que entraram em 

contato com essa história estão mais 

que preparados e cheios de vontade 

para arregaçar as mangas e agir 

pelos rios! Você, educadora, que co-

nhece bem a sua cidade, a sua escola 

e seus alunos, certamente saberá 

também quais ações de transfor-

mação podem ser feitas e quais são 

mais necessárias para seu território. 

Já vimos diversos tipos de ações se-

rem realizadas em todo o Brasil com 

a bandeira do Projeto Douradinho. Se 

quiser sugestões para se inspirar, 

entre em contato com a gente.

Você semeou, viu nossa semente 

germinar, se transformar em árvore e 

florescer. Agora é a hora da colheita, 

momento de compartilhar o fruto com 

o outro e celebrar o trabalho realizado! 

Ao inscrever a sua ação, você receberá 

por e-mail um certificado de participa-

ção personalizado, e poderemos divul-

gar seu trabalho em nosso site e mídias 

sociais, junto com os de tantas outras 

educadoras e crianças Brasil afora.

Ajude-nos também na divulgação, 

espalhe seus feitos aos quatro can-

tos, para suas redes de contato e em 

CresCer e floresCer 
transformando os espaços

Colher 
Celebrar e compartilhar

importante: lembre-se de que 
o mais importante não é a ação 

ser grande, nem que sejam 
feitas várias, mas fazer sentido 
para você e todos os envolvidos.

para que sua ação faça 
parte ofiCialmente do 
projeto douradinho, 
Convidamos voCê a entrar 
no link “insCreva sua 
ação” lá em nosso site e 
preenCher um Curtíssimo 
formulário, relatando  
o que foi feito.

suas mídias sociais, com a hashtag 

#ProjetoDouradinho. Ao longo do 

ano pesquisaremos fotos, vídeos e 

depoimentos compartilhados com 

a nossa hashtag e selecionaremos 

algumas para compartilhar em 

nossas páginas.

O Projeto Douradinho reconhece 

a importância do seu trabalho, 

educadora, e temos certeza de que 

ele vai inspirar outras pessoas pelo 

mundo. Lembre-se de que os frutos 

colhidos hoje carregam as sementes 

que poderão ser semeadas amanhã.



quando

quem É quem

professoras
Educadoras, vocês em primeiro 

lugar! As professoras são as 

guardiãs do Projeto Douradinho, 

que conduzem a leitura e as 

conversas sobre o livro Amiga Lata, 

Amigo Rio e também as ações de 

transformação com os alunos.

direção e Coordenação
A direção é responsável por 

zelar pelos materiais recebidos, 

compartilhando-os com outras 

escolas depois. É quem, junto às 

educadoras, cuida da agenda e 

do alcance do projeto e convida a 

comunidade escolar para contribuir. 

Crianças
Os alunos e alunas são a alma do 

projeto. Afinal, é pelo futuro deles 

que trabalhamos! Eles devem se 

divertir e ter espaço seguro para 

expressar seus sentimentos e 

criatividade. 

equipe douradinho
Nós estaremos de mãos dadas 

com as educadoras durante toda 

a jornada do projeto. Criamos e 

monitoramos ambientes de interação 

entre os participantes, como grupos 

de troca e mídias sociais. E, claro, 

divulgamos os resultados!

seCretaria de eduCação 
ou Cultura

Apoiar as escolas participantes no 

transporte das crianças, com espaço 

para realização de atividades e 

materiais de apoio, caso necessário. 

Ajudar na divulgação do projeto para 

a imprensa local.

Comunidade esColar
Pais, vizinhos, amigos e 

funcionários da escola que se 

voluntariam para ajudar no que 

for possível. Com a comunidade 

escolar o projeto cresce e fica 

muito mais divertido!

Antes de começar a brincar, que tal conhe-

cer as peças deste nosso tabuleiro? Afinal, 

quem é quem no Projeto Douradinho?

O Projeto Douradinho é anual. A partir do 

dia internacional da água, 22 de março, 

qualquer pessoa pode baixar material 

gratuito pelo site, realizar o projeto com 

seus alunos e nos enviar também pelo site 

uma solicitação para o recebimento de 

certificado de participação. Depois do dia 

5 de novembro, data em que aconteceu o 

desastre da Samarco em Mariana (MG), 

em 2015, nós fechamos para avaliação e 

divulgação de resultados.



O Projeto Douradinho é um progra-

ma cultural de incentivo à leitura e 

educação ambiental em ação desde 

2002 que deseja a preservação e re-

cuperação dos rios e matas ciliares. 

Seu embaixador é o peixe cascudo 

Douradinho, personagem do livro 

infantojuvenil Amiga Lata, Amigo 

Rio, de Thiago Cascabulho. Por 

meio desta leitura e da realização 

de ações transformadoras, incentiva 

educadoras, crianças e comunidades 

escolares a cuidarem dos rios, valori-

zando-os como elementos formado-

res de sua identidade.

Qualquer educadora pode realizar o 

Projeto Douradinho com suas turmas. 

Basta baixar nosso material pelo site, 

fazer a leitura da obra Amiga Lata, 

Amigo Rio e uma ação transforma-

dora com seus alunos.  Para receber 

certificado de participação por e-mail 

é só nos enviar um retorno pelo site, 

clicando no botão “Inscreva sua ação” 

e preenchendo um curto formulário.

Todos os anos buscamos apoio 

para que escolas de alguns municí-

pios recebam produtos e atividades 

presenciais, como:

1) uma caixa com exemplares  
do livro amiga lata, amigo rio  
e projeto pedagógico.
2) encontro com o autor  
thiago Cascabulho.
3) oficina com educadoras. 
 
A equipe do Projeto Douradinho 

está sempre à disposição para ajudar, 

trocar ideias e solucionar dúvidas. 

Basta entrar em contato!

Telefone: (11) 96285-5952

E-mail: contato@projetodouradinho.com

 /projetodouradinho

 /projeto_douradinho

A metodologia do Projeto Douradinho 

é viva, está em constante aprimora-

mento. Nossas principais referências 

vêm das centenas de educadoras 

participantes, que sempre nos 

presenteiam com sugestões maravi-

lhosas para que o projeto seja ainda 

mais divertido e transformador. Mas 

em nosso DNA você pode encontrar 

também muitos elementos da Pe-

dagogia Waldorf e Antroposofia, do 

Dragon Dreaming, do Play the Call e 

várias outras metodologias superin-

teressantes que podem ser melhor 

compreendidas por conteúdos no 

nosso site.

O Projeto Douradinho acredita que é 

por meio de produtos e atividades do 

campo da cultura, somada à trans-

versalidade da educação ambiental, 

que será possível formar cidadãos 

responsáveis e engajados na cons-

trução de uma sociedade mais justa 

e em harmonia com o meio ambiente. 

resumão metodologiaCultural + 
ambiental + 
eduCaCional

douradinho 
aberto para 
o mundo



PATROCÍNIO ReAlIzAçãO


