
 

 

Tramas 

 
“A POESIA ESTÁ NO AR” 

 
Em comemoração à Semana da Poesia, realizamos 

o evento “A Poesia Está No Ar” com o objetivo de 

fortalecer a cultura da arte, da leitura e da escrita 

de poesias. Foram expostos diversos trabalhos das 

crianças e adolescentes e também poesias de 

autores como Vinícius de Moraes, Cecília Meireles 

etc. No início dos trabalhos foram realizadas rodas 

de conversa onde todos puderam conhecer poemas 

dos autores brasileiros mais notórios. As crianças 

e adolescentes confeccionaram painéis e murais, 

que foram expostos por todo o CNG. Realizamos 

uma “caminhada poética” para apreciação e 

leitura dos trabalhos em exposição. 

Finalizamos a Semana com encenação do poema 

“A porta” de Vinícius de Moraes e o jogral da 

poesia “Leilão de Jardim” de Cecília Meireles, 

além das músicas “Coração Civil” (Milton 

Nascimento) e “Oração” (A Melhor Banda da 

Cidade) cantadas pelo coral do CNG, que arrasou 

em inovação. Ao final das apresentações todos 

realizaram a “colheita” do jardim de rosas de 

fuxico que foram confeccionadas na oficina de 

artesanato. 
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“ÁGUA FONTE DE VIDA” 
 

Crianças e adolescentes comemoraram, na última 
semana de março, o Dia Mundial da Água. O 
projeto trouxe como tema “Água, fonte de Vida” e 
o lema “Cuidar bem da água para não faltar 
depois”. Com o objetivo de chamar a atenção sobre 
a importância e preservação da água. Durante 
duas semanas trabalhamos com aulas expositivas, 
debates sobre as formas de economizar água em 

casa, confecção de cartazes e murais, 
apresentações de vídeos criados pelos educandos 
alertando contra o desperdício, e coreografias da 
música “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Foi 
intensa a dedicação e o envolvimento das crianças 
e adolescentes, e os trabalhos expostos mostraram 
o quanto elas estão por dentro do assunto.

 

 
  

Nosso dia-a-dia 
 

                    
Figura 1 Trabalho de artesanato com recicláveis                                            Figura 2 Formação acerca da campanha da fraternidade 

                      

 Parceiros 

 

 
        

 

 

 

 

CENTRO NOVA GERAÇÃO 
Diretor: Pe. José Maurício de Araújo, CSsR. 
Coordenador: Jovanir Poleze 
 
 
Endereço: Rua 97, nº 166, Nova Rosa da Penha, Cariacica – ES 
Telefone: (27) 3254 4696  Email: cng@provinciadorio.org.br 
Blog: blogdocng.wordpress.com 
Facebook: facebook.com/cngredentorista 
 
 
CRÉDITOS: 
Coordenação e Revisão: Jovanir Poleze 
Elaboração e Diagramação: Renato Terra 
Matérias do mês: Veronice Souza, Dacilene Thomes, Sônia Lisboa 
,Renato Terra,  


