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Editorial
Queridos amigos sejam bem-vindos à segunda edi-
ção do Bassoli em Foco de 2019. Ficamos honrados 
em compartilhar com vocês um pouco de tudo o que 
movimentou a nossa região nesse semestre e que com 
certeza fará você se emocionar. Dando inicio aos con-
teúdos, uma parceria já antiga do Progen esse ano traz 
os Jovens Conectados, projeto está inscrito dentro do 
Programa Juventudes da Fundação Feac e envolve ado-
lescentes das 3 unidades de proteção básica em diversas 
atividades. Uma atitude em prol do meio ambiente, traz 
conscientização sobre a proliferação da dengue, cami-
nhada no bairro e criação de maquetes onde o senti-
mento de pertença se solidifica. Ação de férias, leva as 
crianças do Serviço de Convivência e fortalecimento de 
vínculos de 06 a 14 anos para a Cidade dos Infláveis no 

Shopping Parque Dom Pedro, um dia repleto de diver-
são nos circuitos que levaram inclusive as crianças nas 
alturas. O Progen em parceria com a Fundação Feac, 
revitalizaram a Praça da Amizade, local onde algumas 
das atividades socioeducativas acontecem, o mutirão 
contou com a participação também de moradores do 
bairro que se sensibilizaram com a causa e com a ação. 
Uma mobilização do condomínio R, animou a festa do 
dia das crianças com a participação de moradores do 
Jardim Bassoli e contou também com a participação de 
vários equipamentos da região.  Para finalizar, o Sarau 
Bassoli dos Nossos Sonhos “Bassoli Resiste” contou 
com muita reflexão, música e poesia em uma tarde para 
lá de especial.

Destaque!

Grupo de Percussão do Progen Bassoli no 
Festival de Música e Poesia que ocorreu 
em Setembro.

E  X  P  E  D  I  E  N  T  E

Uma publicação semestral do Projeto Gente Nova 

Izabel Almeida
Coordenadora Geral

Alann Oliveira
Coordenador Técnico

PROGEN: R. Salvador dos santos, 157 - Parque Floresta - Campinas/SP Fone: 19 3221-2334

1.200 Exemplares
TIRAGEM

jornal@progen.org.br
Sugestões e Dúvidas

ProjetoGenteNova
@projetogentenova

Fernando Pompeo 
Relações Públicas Responsável - CONRERP 4003

Leticia Xavier
Jornalista

Lucas Florentino
Pedagogo

Rodrigo Xavier
Vitoria Oliveira

Educadores

www.progen.org.br

S



3                                                                                           Campinas - Novembro/Dezembro de 2019   _______________________________________________________________________________________

O programa Juventudes da Fundação FEAC em par-
ceria com o Progen iniciou o Jovens Conectados, 

um projeto que proporciona formações para os partici-
pantes a fim de que tenham um protagonismo para com-
preensão e atuação no território, contribuindo para seu 
desenvolvimento, aproximação e conexão com os jovens 
da região e coletivos além de garantir que estes jovens 
acessem pontos de cultura, ainda não explorados, como  
por exemplo, Museu Catavento e Instituto Maurício de 
Souza em São Paulo.

 O projeto promoveu uma semana de formação e tro-
ca de saberes na unidade do Progen Satélite Íris com os 
adolescentes e jovens das unidades (Vila Bela, Satélite 
Íris e Jardim Bassoli), visando a formação através da edu-
cação por projetos e uma capacitação sobre protagonis-
mo juvenil, possibilitando que atuem em seus territórios, 
criem e participem de coletivos, identifiquem quais as 
necessidades de suas regiões e comunidades, promoven-
do a cidadania, vivência e fortalecimento dos vínculos 
para que reconheçam a capacidade que têm de prover 
mudanças significativas através da plena participação.

 No mês de Agosto, ocorreu a Semana da Juventude 
com várias ações espalhadas por Campinas, no Progen 
Vila Bela um evento foi realizada com total participa-
ção dos Jovens Conectados, que planejaram e desen-
volveram as atividades esportivas e grafite, fortalecendo 

assim, o objetivo do projeto, aproximando, vinculando 
e conectando estes jovens, favorecendo a ampliação do 
capital cultural, da formação crítica-reflexiva e da par-
ticipação cidadã. Proporcionar para esses jovens e ado-
lescentes que reconheçam as questões envolvidas em ser 
um cidadão participativo, estabeleçam uma rede socio-
comunitária, exerçam práticas e vivências de escolhas e 
responsabilidades através de ações socioculturais traz a 
percepção de liderança à eles.

Compreendendo isso os jovens desenvolveram um 
teatro sobre a atuação e a violência policial que ocorre 
intensamente na região, este teatro foi apresentado no 
Progen Bassoli para os próprios educandos. O grupo que 
apresentou reuniu-se diversas vezes para elaborarem a 
proposta, planejando e discutindo sobre quais seriam as 
problemáticas que mais aparecem na região para serem 
retratadas, culminando no tema escolhido que subsidiou 
a realização de debates para pensarem sobre o papel do 
Estado, o surgimento da polícia militar e sua função na 
relação com o Estado, os Direitos da Criança e do Ado-
lescente e o Código Penal. O que resultou num entendi-
mento de não existe apenas a Violência Policial nessa si-
tuação, mas também uma Violência de Estado. Essa ação 
gerou uma apresentação sobre as experiências que  os 
jovens tiveram em abordagens e o que entendem sobre 
este tipo de violência.

 Projeto Jovens Conectados cria uma rede de 
protagonismo juvenil nas unidades do Progen

Rodrigo Xavier - Educador Social 
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 Ação conscientiza a população sobre o 
acúmulo de lixo e descarte indevido

Rodrigo Xavier - Educador Social 

No começo do semestre uma equipe de Ajudan-
tes de Controle Ambiental trouxe uma ação 

com o intuito de esclarecer e conscientizar a impor-
tância de entender o ciclo do mosquito Aedes Aegyp-
ti, bem como o de outros transmissores de doenças 
como ratos e morcegos, que foram apresentados em 
frascos com alcool facilitando o aprendizado. 

Realizaram também, uma visita ao Progen Bassoli 
com duas vans adaptadas para ensinarem o processo 
que acontece com a água após uma descarga, qual ca-
minho ela faz ao ligarmos a torneira ou qual o cami-
nho que a chuva deve percorrer chegando no telhado. 

Uma ação coletiva com as crianças e adolescentes 

do Progen foi proposta com a confecção de uma ma-
quete para que percebessem na prática a organização 
do bairro com estes desafios. Foram construídas duas 
maquetes após algumas caminhadas pela região, ob-
servando os locais de coleta, descarte de matérias, 
onde existem áreas de risco para a população e possí-
veis locais de proliferação de pragas. 

A confecção das maquetes foram realizadas em dois 
dias, trazendo para as crianças e adolescentes a im-
portância de compreendermos que temos responsa-
bilidade com nosso bairro e região, que existem locais 
adequados para o descarte de lixo e o impacto que é 
gerado ao deixarmos este lixo em qualquer lugar. 
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Parceria proporciona dia repleto de alegria e
 diversão para atendidos do Progen Bassoli

Vitória Oliveira  - Educadora

No mês de julho para se concretizar o perío-
do de férias, realizamos uma atividade em 

parceria com a Cidade dos Infláveis, proporcio-
nando aos usuários do Serviço de Conviência e 
Fortalecimento de Vínculos, de 06 a 14 anos uma 
atividade externa no espaço do Shopping Dom 
Pedro, para se divertir e conhecer novos lugares 
de Campinas
Para melhor organização do dia foram separa-

dos grupos por faixa etárias cada um com sua cor 
de pulseira,  podendo usufruir do circuito inflá-
vel, Bunjee Jumping além de dar uma volta den-
tro do shopping.  Depois de brincarem muito as 
crianças fizeram um lanche na praça de alimen-
tção no  Habib’s que presenteou as crianças com 
esfihas e suco após uma manhã cheia de aventura. 
O Progen também agradeceu a ação dos trabalha-
dores do estabelecimento e presenteou a equipe 
com um pouco dos nossos artesanatos feitos por 
nossos educadores Zeila e Rodrigo.
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Não se esqueça de acompanhar nossas 
redes sociais

Facebook - ProjetoGenteNova
Instagram - @projetogentenova

A Praça da Amizade, no Parque São Bento passou por 
uma revitalização com a ajuda do MUVO-    Multi-

rão Voluntário, Ação desenvolvida pela Fundação FEAC 
e que conta com ajuda de diversos voluntários a fim de 
contribuir com a comunidade.  Nesse Multirão comu-
nitário, recebemos todos no espaço do Progen, com um 
café da manhã para dar forças e energias aos voluntários. 

Para o trabalho ficar ainda mais divertido todos ganha-
ram aventais e luvas personalizados para realizarem essa 
atividade, recebendo também mesas, bancos, lixeiras, 
novas mudas de árvores frutíferas, materiais de pintura, 
jardinagem e tintas diversas. Todos participaram de cada 
processo desde uma pintura nova aos objetos da praça até 
ao plantio de uma árvore. 

A atividade deixou o local limpo e renovado com mui-
tas cores, chamando assim a  atenção da comunidade que 
logo se juntou para a renovação do espaço. 

Essa ação executada  pelas mãos do animado grupo de 
pessoas que doou tempo e disposição para participar do 
“Mutirão Voluntário”, não só deixou um ambiente mais 
agradavél aos moradores, como também uniu cada um 
fazendo com que todos cuidem daquele espaço como se 
fosse um pedaço de cada quintal esperando sempre para 
ser conservado. 

Após essa renovação a praça é bastante utilizada para 
brincadeiras e atividades, fazendo também com que to-
dos se concientizem e sempre cuidem pra que se perma-
neça sempre agradável par o uso de todos.

MUVO, Progen e comunidade revitalizam 
e dão cor em praça da Amizade

Vitória Oliveira  - Educadora
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Condomínio R e rede se unem em 
celebração ao dia das Crianças no Bassoli
O condominio R, que pertence ao conjunto re-

sisdencial de apartamentos no Jardim Bassoli, 
realizou no mês de outubro em parceria com Progen e 
demais serviços uma ação para toda a comunidade do 
Jardim Bassoli, em comemoração ao dia das crianças.

A ação proporcionou brinquedos infláveis, sorvete, 
algodão doce, pipoca, cachorro quente, guaraná, água e 
saquinho surpresa.

Através da parceria com Progen foi possível outras 
atrações como um cortejo até o local, realizado pelos 
educandos do Seriviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos junto ao educador Daniel. 

Durante a festa ocorreram apresentaçôes de canto, 
música e uma roda aberta para que todos pudessem par-
ticipar e mostrar seus talentos, houve também uma ba-
talha de rima que chamou bastante atenção dos jovens 
que participaram e colaboraram junto, fazendo com que 
muitos mostrassem seus talentos e habilidades dentro da 
música. 

Esse movimento fortaleceu os vínculos entre os mo-
radores do bairro,  sobre a importância do convívio e a 
alegria de festejar todos juntos.

Elisangela de Cassia Brasiliano da Costa 43 anos, Sín-
dica do condominio R, foi quem planejou e buscou par-
ceiros para tornar possível a ação dentro de seu bairro 
trazendo sorissos e diversão a todos presentes.

Vitória Oliveira - Agente educadora



8                                                                                     Campinas - Novembro/Dezembro de 2019 ___________________________________________________________________________________

Coletivo Bassoli realiza o primeiro Sarau Bassoli 
dos nossos Sonhos com tema Bassoli Resiste!

No mês de setembro, foi realizado o primeiro 
sarau do coletivo Bassoli dos Nossos Sonhos, 

com diversas atrações, mostrando arte, música, poe-
sia, grafite e uma pequena horta. Chamado de o Pri-
meiro Sarau Bassoli Resiste, o bonde que não dá mole, 
trouxe para a região uma mostra de que a comunida-
de é organizada e capaz de mostrar sua voz através da 
arte, cultura e educação.

Este evento foi realizado para transformar e dar voz 
à comunidade, pois são ferramentas poderosas para a 
autonomia dos usuários, capacitando todos para te-
rem a sua expressão manifestada, tornando o espaço 
comunitário um local amplo e de difusão cultural. 

Houveram apresentações como o grupo Dustin 
Maia e Nyak, dança e teatro origem afro brasileiro e 
uma grafitagem com a  frase: “Cuide bem das Raízes 
para colher bons Frutos”. A organização e realização 
do sarau foi realizada com a composição de um gru-
po independente de moradores da comunidade do 

Jardim Bassoli e mais três coletivos: Casa de Cultu-
ra “Maloca Arte e Cultura” (localizada no bairro Vila 
União), Coletivo Dona Maria (localizado no Jardim 
Santo Antônio) e Coletivo Flor de Maio (localizado 
em Hortolândia), sendo de bairros periféricos e au-
tônomos têm como objetivo a liberdade em todos os 
sentidos, na forma de pensar, agir, compreender e atu-
ar como um ser-humano na sociedade.Pode se dizer 
que a arte é uma alternativa para este objetivo, pois 
através dela podemos expressar nossos sentimentos, 
objetivos e ações.

O Sarau contribuiu para a população da periferia 
perceber sua força de organização, sua autonomia e 
grandeza cultural expressa neste dia e que ecoa no 
muro grafitado, na horta plantada e nas pessoas que 
participaram e contribuíram com a ação, mostrando 
a dimensão que podemos alcançar sem a necessidade 
de participação de grandes equipamentos e serviços  
para proporcionar estes espaços culturais.

Rodrigo Xavier -  Educador Social 


