
DATA E LOCAL

SOBRE

INSCRIÇÕES GRATUITAS

26 e 27 de Novembro
Parque das Dunas de Natal
Av. Alexandrino de Alencar, S.N. - Natal/RN
8h30 às 17h

Vagas limitadas:
http://bit.ly/InscricoesCeN-NE

www.criancaenatureza.org.br

O Instituto Alana e o Instituto Casadágua, em parceria com 
o Governo do Estado do RN e do IDEMA, apoio do Parque das 

Dunas de Natal e do Departamento de Arquitetura - UFRN, irão 
promover o Encontro Criança e Natureza Nordeste, para juntos 

refletirem sobre os benefícios que o contato com a natureza 
oferece para o desenvolvimento integral da criança. O tema será 

abordado por diferentes perspectivas: educação, psicologia, 
direito, cidades e meio ambiente.



PROGRAMAÇÃO

8h30 Credenciamento

9h Oficinas:
• Criando Mundos com Manoel 
de Barros - Michelle Ferret
• O som de encantar – Bianca 
Maggi
• Percussão corporal – Caio Higor
• Criando com Elementos da 
Natureza - Mazinho Viana e 
Regina Casa Forte
• De Fora Adentro – o Mapa 
Gigante de Natal - Paulo Nobre 
/ Verônica Lima
• Brincadeiras, Brinquedos e 
Cantigas – Instituto Casa dágua 
e Secretaria de Educação

11h Vídeos do Projeto 
“Território do Brincar”

Exposições:
8h30 às 17h30 Pé de Memórias 
– O Mapa Gigante de Natal

14h às 17h30 Mostra de Sons e 
Sentidos da Natureza

8h30 Credenciamento

9h Abertura

9h30 Apresentação do projeto Criança e 
Natureza por Laís Fleury

10h Roda de Conversa 1 – Escolas Sensíveis com 
Gleice Elali e Lenira Haddad

10h40 Roda de Conversa 2 – Cidade, espaços 
naturais e arte urbana com Ruth Ataide e 
Projeto: INarte Urbana

14h Apresentação de resultados do projeto De 
Fora Adentro do Instituto Casadágua

14h30 Roda de Conversa 3 – Educação e Meio 
Ambiente com ONG Oceânica e Caravana Ecológica

15h Roda de Conversa 4 – Direito de Brincar 
e Espaços Públicos com Fernanda Santos e 
Geraldo Gondin

15h45 Palestra com Gandhy Piorski

16h Apresentação Cultural e Lançamento de livros

Exposições:
9h às 17h30 Pé de Memórias – O Mapa Gigante 
de Natal

SÁBADO, 26/11 DOMINGO, 27/11



Fernanda Santos é psicóloga e professora, mestre em filosofia e diplo-
mada em Estudos Avanzados em Filosofia (Universidade de Granada - Es-

panha). Psicóloga da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - 
Natal/RN. É coordenadora do Projeto Tutelar para o Futuro, que oferece formação 
em Direitos da Criança e do Adolescente a agentes da Rede de Proteção. 

Gandhy Piorski é bacharel em Teologia e mestre em Ciências das Religiões. Pes-
quisador das práticas da criança na área de antropologia do imaginário e produções 
simbólicas. Artista plástico. Lançou recentemente o livro “Brinquedos do Chão a na-
tureza, o imaginário e o brincar” que será lançado durante o Encontro.

Geraldo Gondim é produtor cultural, compositor, agricultor urbano e permacultor. 
Idealizador do projeto cultural e ecológico Ecopraça. Trabalha pela melhora das 
relações nas praças, para que deixem de ser apenas lugares de passagem e 
passem a integrar o dia a dia das comunidades.

Gleice Elali é professora, graduada em Arquitetura e Urbanismo e em Psicologia, com 
mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Mantém atividades em Psicologia 
Ambiental e Projeto Arquitetônico. Desenvolve pesquisas relacionadas aos temas: 
relações pessoa-ambiente como subsídio à projetação arquitetônica, avaliação do 
ambiente construído, percepção ambiental.

Laís Fleury é empreendedora social reconhecida pela Ashoka Empreendedores 
Sociais, fundadora da Associação Vaga Lume, diretora do Instituto Alana no Rio de 
Janeiro e coordenadora do Criança e Natureza.

Lenira Haddad é psicóloga e professora, mestre em Psicologia 
Escolar e Pós-doutora em Psicologia Social. Atuando nos 

temas: educação infantil, abordagem educativa High/
Scope, profissionalismo em educação infantil, políticas 

integradas de cuidado, pesquisa com crianças, 
cultura de pares e representações sociais.

Maurício Panella é o fundador do Instituto Casadágua, 
sociólogo e antropólogo, doutor em Bellas Artes. 
Coordenador do “Encontros de Rua: a cidade como 
laboratório de experiências sensoriais”, do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo/UFRN. Pesquisador do 
Núcleo de Estética e Semiótica do PPG/FAU/UNB.

PALESTRANTES



Bianca Maggi é professora de artes na rede municipal de Parnamirim, 
RN. Licenciada no curso de música.

Caio Higor é professor da rede municipal de Natal, graduado em 
Licenciatura em Música com Especialização no Ensino de Música 
na Educação Básica

Mazinho Viana é músico profissional, participou de eventos regionais e 
internacionais. Como artista plástico, trabalha há 15 anos com esculturas 
realizadas com elementos naturais.

Michelle Ferret é jornalista, mestre e doutora em Ciências Sociais. Poetisa, 
desenvolve oficinas trazendo referências da poesia brasileira para a construção de 
processos criativos coletivos.

Paulo Nobre é professor, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo.

Regina Casa Forte é Artista Plástica, Arte Educadora, Cantora e percursionista. 
Atualmente pertence ao SEAC Serviço de Arte e Cultura do Colégio Marista de Natal.

Verônica Lima é professora, graduada em Arquitetura e Urbanismo, doutora em 
Desenvolvimento Urbano.

OFICINEIROS

ONG Oceânica foi fundada em 2002 com o objetivo de fomentar o uso sustentável 
dos recursos marinhos, integrando pesquisa científica, educação e práticas de 
conservação, respeitando as culturas locais e promovendo o bem estar humano. 
Sua principal área de atuação é a costa do Rio Grande do Norte.

Projeto: INarte Urbana é um projeto sociocultural e interdisciplinar de valorização 
da arte urbana como instrumento facilitador de diálogo entre instituições culturais e a 
população, na perspectiva de ocupação e (re)apropriação do espaço público à partir do 
(re)conhecimento e leitura dos próprios moradores da comunidade.

Ruth Ataíde é professora, arquiteta e urbanista, com Mestrado em Ciências 
Sociais e Mestrado e Doutorado em Pensamiento Geografico y Organización del 
Territorio (Universidade de Barcelona). Tem experiência na área de Arquitetura e 
Urbanismo, com ênfase em planejamento ambiental e projeto urbano e territorial.


