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ASSUNTO
Comitê Infanto Juvenil do Rio Jeniparana participa da

oficina criativa "Tô de Férias" 
Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa

 
“Vou usar na minha mochila”, disse o estudante Ronald Micael, que faz parte da iniciativa
Protetores Ambientais em Ação, ao mostrar o seu adereço que foi confeccionado a partir



de uma caixa de leite, em oficina criativa ministrada nesta sexta-feira, dia 21, na sede do
Fonasc.CBH, em São Luís. 

 
Além do Ronald, outras crianças e adolescentes que fazem parte do Comitê Infanto

Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana, através da iniciativa Protetores
Ambientais em Ação, participaram da Oficina Criativa “Tô de Férias”, que foi ministradas

pelo designer de produto Elí Guedêlha. 
 

O objetivo das oficinas foi de despertar o interesse em questões relacionadas ao Meio
Ambiente por intermédio de atividades lúdicas direcionadas à produção de acessórios
para livros, revistas em quadrinhos, agendas, diários, cadernos e similares, visando
estimular a imaginação dos participantes, compartilhar experiências, aprimorar as

habilidades manuais e promover o senso de equipe, aliados à reutilização de materiais e
à customização de objetos. 

 
A metodologia que o designer Elí Guedêlha utilizou durante a oficina incluiu a

apresentação de um vídeo de curta duração abordando o tema das caixas do tipo longa
vida, além de meio ambiente, reciclagem, reaproveitamento de resíduos e etc. Após este
momento, as crianças começaram a elaborar a partir das caixas de leite material como
chaveiro, marcador de livro e até como bijouteria, ou seja, cada criança e adolescente

usando de sua criatividade. 
 

O designer Elí Guedêlha é parceiro do Fonasc.CBH. Ele é designer graduado pela
Universidade Federal do Maranhão. Já realizou a roda de conversa “Moda & meio

ambiente” direcionada ao público infanto-juvenil. Ministrou a palestra “Ressignificando os
materiais” para os alunos do curso de Artes Visuais do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão. Participou também, da IV e V Mostras de Moda e

Design Sustentáveis no Paraty Eco Festival com a linha de acessórios “Vida longa” e as
biojoias “Pétalas”, respectivamente. Executou oficinas criativas para o público em geral

na elaboração de acessórios a partir da reutilização de embalagens cartonadas pós-
consumo. Tem mantido, desde 2012, o projeto Uma coisa noutra que propõe o

redirecionamento criativo de materiais, componentes e objetos do cotidiano para a
concepção de acessórios do vestuário.

Veja o que saiu na imprensa
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