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Introdução

As formas de brincadeiras tem se modificado com o tempo. A mudança nas relações
sociais geram riscos que tem afastado as crianças das ruas e da convivência familiar e
social.
Em Jundiaí, no bairro Jardim Novo Horizonte I, uma pesquisa realizada por alunos do
Curso de Agente de Desenvolvimento Local, oferecido pelo SENAC a moradores locais,
inclusive 2 Agentes Comunitárias da UBS Novo Horizonte, constatou que 30% da
população sente-se excluída e não dispõe de áreas de lazer.
Diante da situação foi criado o Projeto Vielas Culturais, que visa fortalecer os laços da
comunidade de modo a criar vínculos e resgatar a crença de que, juntos, somos todos
capazes de melhorar o mundo em que vivemos.

Objetivos
 Resgatar, na comunidade local, o prazer do convívio social gerado pelas brincadeiras
lúdicas em grupos;
 Criar situações que estimulem as lembranças dos bons momentos vividos em família e
com a comunidade, de modo a fortalecer as relações entre pais, filhos, familiares e
vizinhos;
 Elevar a auto-estima da comunidade local ao proporcionar momentos de integração e
descontração oferecidos pela programação das oficinas; e,

 Oferecer novos conhecimentos que auxiliem na conquista de melhores condições de
saúde para a comunidade.

Metodologia
 O projeto visa estimular e envolver a comunidade local utilizando o apoio de diversos
tipos de oficinas, como: Embelezamento (fornecimento de material para fazer unhas,
cabelos e pintura de rosto em crianças), Contos de Histórias (disponibilização de livros
de apresentação de depoimentos), Recreação (apresentação de coral, disponibilização
de bambolês, petecas, cordas, giz de cor, bolas, aparelhagem de som e CDs),
Artesanato (fornecimento de material para Patch Work, retalhos de tecidos, agulhas de
costura, linhas coloridas, camisetas lisas) e Oficina de Reciclagem (distribuição de
panfletos informativos, material de reciclagem, brinquedos de material reciclado, plantio
de mudas em vasos reciclados, cola, tesouras, barbantes, tintas e pincéis).
 Neste projeto foram previstas a inclusão de cinco vielas do bairro do Novo Horizonte I,
que poderão ser alteradas à medida em que as informações forem divulgadas e
conforme a adesão da própria população.
 A divulgação será feita em cada viela escolhida, com a orientação dos moradores
sobre o objetivo, data e hora do evento e fornecimento de convites impressos com
todas as informações pertinentes.
 As oficinas estão programadas para acontecer todo terceiro sábado, a cada dois
meses, das 14h às 17h, em uma das vielas escolhidas.
 Para o desenvolvimento do projeto é necessária a busca de parceiros na comunidade
local e mesmo em bairros ou cidades vizinhas.
 O sucesso do projeto depende da credibilidade, colaboração e participação tanto da
equipe de Agentes de Desenvolvimento Local como da população e dos parceiros
envolvidos.

Resultados
Aprovação da proposta de implantação do Projeto “Vielas Culturais”, comprovada pela
participação de mais de 200 pessoas da comunidade local que participaram do 1º evento,

realizado no dia 30 de julho de 2011, realizaremos analise no 2º evento através de
questionário de satisfação.

Conclusão

Na primeira amostra do evento observamos a satisfação dos moradores ao participarem
das atividades desenvolvidas.
A presença da população se envolvendo com os voluntários fizeram com que a viela
Dona Augusta ficasse com novo visual; resgatando momentos de felicidades trazendo
bem estar e alto estima.
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O projeto surgiu da iniciativa das alunas do curso de Agente de Desenvolvimento Local,
oferecido pelo SENAC, através da Rede Social, aos moradores do bairro do Jardim Novo
Horizonte, em Jundiaí.
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