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DATA E LOCAL
15 de Setembro

Escola Amigos do Verde
Rua Honório Silveira Dias, 1675
8h30 às 12h30

INSCRIÇÕES
Inscrições gratuitas, vagas limitadas:
secretaria2@amigosdoverde.com.br

10h Roda de conversa com

e feira de artesanato MbyáGuarani.

especialistas, com foco nos
principais fundamentos e
reflexões sobre o tema. Com
Silvia Lignon Carneiro,
Luciane Mendonça Ferreira,
Rodrigo Cybis Fontana e
Jaqueline Lessa.

9h Apresentação do Grupo de

11h Roda de Conversa com

PROGRAMAÇÃO
8h30 Recepção, credenciamento

Cantos e Danças de Crianças
Mbyá-Guarani.

participação dos palestrantes e
do público.

9h30 Apresentação do Projeto

12h Encerramento e

Criança e Natureza por Laís
Fleury, Instituto Alana.

Lançamento do Livro a Última
Criança na Natureza.

PALESTRANTES
Jaqueline Lessa é Coordenadora da

Educação Ambiental da SMAM-Porto Alegre/RS. Autora
do livro Trilhando os Parques de Porto Alegre - Educação
Ambiental: Interpretar e Sensibilizar para Transformar.

Minha primeira casa foi em cima de uma árvore. Lá de cima comecei as minhas primeiras observações, fiz amizades com seres diferentes, aprendi o poder do
silêncio e me conectei com uma natureza que pulsa. E é esta natureza que permanece a me inspirar e a me encantar...” Jaqueline Lessa

Laís Fleury é diretora do Criança e Natureza do Instituto Alana. Fundadora

da Associação Vaga Lume e empreendedora social reconhecida pela Ashoka
Empreendedores Sociais.
Vou à natureza para me acalmar, me curar e para que meus sentidos fiquem
sintonizados novamente.” John Burroughs

Luciane Mendonça Ferreira é médica psiquiatra,terapeuta de família, com

especialização em Psicologia Transpessoal.

Ainda se o mundo acabasse amanhã, hoje eu plantaria uma macieira.”
Martinho Lutero

Rodrigo Cybis Fontana é geólogo, desenvolvedor do projeto Laboratórios de

Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU) pela UFRGS. Autor do projeto Itinerários
Geológicos de Porto Alegre.
A natureza, o que seria senão essa totalidade formada por humanos-paisagens que, por tanta vontade de entendê-la, a compartimentamos e agora nos vemos
frente a necessidade de sermos uma vez mais apenas natureza?” Rodrigo Fontana

Silvia Lignon Carneiro é mestre em educação (PUCRS), diretora fundadora da Escola

Amigos do Verde; coordenadora do Curso Experiência Reflexiva na Escola Amigos do
Verde; diretora geral do Instituto Sementes ao Vento; autora do livro “Escola Amigos do
Verde: Resiliência, Amorosidade e Ciência para a Sustentabilidade” (Armazém Digital).
Quando criança lembro de correr para sentir o vento e me sentir voando...
ainda faço isso. E é nesse mundo de multiconexões que, na simplicidade, nos sentimos natureza , vivos e plenos.” Silvia Lignon Carneiro

