
Parque de Capim Macio 

RAF do Projeto Educacional 

Projeto “Espírito do Parque” 

Temos um cronograma. 

Temos objetivos claros? 

Temos planos de execução (TEvPS)?  

O que estamos irradiando? 

O que estamos aprendendo? 

O que estamos articulando? 

Semana do meio ambiente 

Macro-Projeto 

Justificativa , Objetivos,  Estratégias, Prodiços, Orçamento 

Justificativa: atenção, design, ação consciente, qualidade de vida 

Estratégias: Interação educação + arte + permacultura (design) 

Prodiços: revelam públicos (lista de públicos) 

Serviços: cursos, biblioteca, oficinas,  

Produtos: feira, aluguel da quadra, artesanato, húmus, mudas, camisas, sementes, 

restaurante, 

Projeto Arquitetônico 

Intervenções 

Listar, caracterizar por 3 funções e matérias primas (eco indicadores) 

1. Teatro de arena 

2. Espaço fechado para 100 pessoas 

3. Paredes (hortas verticais, arte, fertilizantes orgânicos, Emater) 

4. Feira 

5.  Área de recepção 

6. Área de recepção, triagem e recepção de lx comunitário (economia 

de serviço e fluxo – resíduos se transformam em recursos. Empregos. 

Revitalização)  

7. Quadra poliesportiva 

8. Ciclovia 

9. Lanchonete (mesas, cadeiras, filosofia do cardápio, sazonalidade) 

10. Laboratórios (2) 

11. Lojinha 

12. Sistemas passivos de condicionamento térmico 

13. Banheiros (secos e molhados) 

14. Biblioteca (ponto e biblioteca virtual, consultoria permanente) 

15. Via de pedestres 

 Relacionar com Per-Projeto de Educação 

Projeto Educativo 

Tripé irradiar, aprender, articular 

Irradiar: amorcura, atenção (contemplação), informação, experiência (significado) e 

possibilidades 

Aprender: a ser, a conviver, a fazer, a aprender 



Articular: pessoas, organizações, idéias, práticas, visões 

                   Campanha Amigos do Parque 

                   Cultura de Aprendizado (o que queremos aprender?) 

Educação em cada infra (aprendização) 

                  Listar 3 funções para cada infra 

                  Relacionar com Per-Projeto 

                                     Definir linhas de aprendização 

                                    Per-Projeto: Oficina Aberta + Aprendização Voluntária + Artistas 

                                     Aprendização: valorização da posse da vivência, através da práxis 

Mobilização social 

                  História (testemunhos) 

                                       Irradiar aprendizados 

                  Organização da sociedade civil (OSCIP) 

                                       Objetivos 

                                       Meios 

                                       Transparência 

                                       Tecnologia (fluxo livre de informação) 

                                       Auto-gestão 

                                                 Gestão de conflitos 

                                                 Auto-poiesis 

                                                 Empresa Jr de Administração da UFRN 

                                                            Uma boa solução resolve mais de um problema e não cria         

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnovos problemas. E satisfaz toda uma série de critérios. 

Projeto edital Terra-Una (residência + pluriprotagonismo + ponto de cultura) 

Arte 

Pirlimpimpim 

Nó em rede 

                    Comunicação 

                                         Site 

                                                   Divulgado na muro 

                                          Indentidade visual 

                                                    Concurso 

Biblioteca 

Programa de residência (pesquisadores, praticantes) 

Parque Sem Fio (Wireless) 

Permacultura (aka sustentabilidade, auto-) 

Educação contemplativa 

Documentação 

                   Multiplicação 

                   Linha do tempo (dados, sensações, significados) 

Urgências? 

Artigos e ensaios de cada frente 

Auto-poiesis 

Cronogramas com prazos e responsáveis  


