Esclarecimentos sobre a Coleção Verde Amarelo
O que é a Coleção Verde Amarelo?
A Coleção Verde Amarelo é composta por material institucional de apoio
pedagógico, elaborado na forma de HQ – Histórias em Quadrinhos coloridos,
para serem trabalhados em atendimento a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional do Ministério da Educação, especificamente nos Temas
Transversais (Cidadania, Meio Ambiente, Ética, Pluralidade Cultura, Saúde e
Educação Sexual).
A coleção está fundamentada em uma visão sociointeracional do processo de
aprendizagem, ou seja, aprender é um fenômeno que se realiza na interação
com o outro dentro de um contexto histórico, cultural e social.
Objetivos Gerais
O objetivo principal é promover um debate educacional que envolva escola,
pais, governos e toda a sociedade, e contribuir para a formação de cidadãos
comprometidos com seu papel social de agentes transformadores de sua
realidade. A obra se propõe também a trabalhar com valores e princípios
individuais e coletivos ao tratar de questões cotidianas relevantes e
indispensáveis para uma convivência saudável e harmônica entre o homem e a
natureza, estimulando a reflexão e expressão de ideias e ações do indivíduo,
levando-o a uma atitude responsável e consciente de seus direitos e deveres,
contribuindo na formação de cidadãos comprometidos com seu papel social de
agentes transformadores de sua realidade e no desenvolvimento de uma
sociedade mais justa.
Atenção à Realidade Histórica
Os temas da coleção tratam de questões da atualidade, de interesse social e
com linguagem adequada a cada faixa etária.
Autonomia Responsável
O trabalho pedagógico desenvolvido com os quadrinhos estimula à reflexão e
expressão de ideias e ações do indivíduo e sua relação com o outro e com o
mundo.
Formação Integral
Os temas abordados desempenham um papel fundamental na formação
intelectual, emocional e sociocultural do indivíduo.
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Atividades e Projetos
O trabalho com os quadrinhos tem se mostrado eficiente quando associado a
campanhas de conscientização social. Dentro deste contexto, sugerimos
algumas atividades que possam envolver a sociedade com um todo, escola,
família e instituições governamentais e não governamentais, tais como:
concursos de melhor redação, poesia, música, desenho entre outros. Também
poderão ser desenvolvidos projetos escolares envolvendo várias disciplinas e
utilizando diferentes linguagens, criando blogs, fóruns de discussão,
apresentações em Power Point, Webquests, entre outros.
Trabalhos em grupo, encenações teatrais e outras atividades extraclasses
como gincanas e maratonas, também são muito produtivas. Contudo, um dos
principais pontos é o total envolvimento dos educadores, esclarecendo as
dúvidas, completando as informações, incitando o debate e a conscientização.
Como os Quadrinhos são desenvolvidos e quais são os mais utilizados?
Nossa tônica é buscar a perfeição através do profissionalismo, não concluindo
cada trabalho sem as orientações e a palavra final, dos técnicos mais afins com
cada temática.
O quadrinho sobre Água é Vida foi aprovado pela SABESP – CIA de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o da Dengue foi aprovado pela
FUNASA - Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, pela SUCEN
– Superintendência de Controle de Endemias da Secretaria Estadual da Saúde,
pelo Comitê Civil Contra a Dengue da Câmara Municipal de São Paulo, e
pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o sobre a prevenção às
DROGAS foi aprovado pelo DENARC, o sobre a Segurança no Trânsito foi
desenvolvido em parceria com o Departamento de Educação no Trânsito da
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET/CETET e o IHTT – Instituto de
Humanização do Trânsito e Transporte, o da Cidadania, em parceria com o
Instituto da Cidadania; o da Saúde dos Dentes teve a aprovação do PSF –
Programa de Saúde na Família da Secretaria de Saúde do Município de São
Paulo, o do Lixo Reciclar e Brincar foi desenvolvido em conjunto com a
LIMPURB e pela Secretaria da Educação e do Meio Ambiente do Município
de São Paulo, o da Boa Vista Reciclada foi desenvolvida em parceria com
ONG Ação Local e a LIMPURB; o de Economia de Energia foi desenvolvido
com a assessoria dos técnicos da Agência para a Aplicação de Energia da
Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, o da Pirataria foi desenvolvido
em parceria com o ETCO – Instituto Brasileiro da Ética Concorrencial e o
IMEDES - Instituto do Movimento Empresarial de Desenvolvimento Sustentado
do Grande ABC, o de Segurança na Prática de Esportes com a Associação
Férias Viva, e o da Inclusão Social e Bullying com a ONG Ritmos do
Coração.
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Os quadrinhos pedagógicos da Coleção Verde Amarelo foram desenvolvidos
para atender o PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.Os
temas desenvolvidos tem o objetivo de engajar não só a criança, mas também,
as famílias, levando os temas para debate e discussão nos lares em um
formato de fácil compreensão, em consonância com o descrito no item 3.1 que
fala sobre os Princípios. Neste item destaca-se o trabalho com a formação de
valores, ética e cidadania: “Valores, cidadania, garantia de direitos, inclusão,
diversidade, respeito e valorização da diferença, autonomia, participação,
envolvimento das famílias, cooperação – para a educação de qualidades
social”.
Além desses, estamos preparados para desenvolver quadrinhos pedagógicos
sobre todos os assuntos que se relacionem ou não com os Temas
Transversais / Sustentabilidade baseados no tripé Social, Ambiental e Saúde.
Todo material desenvolvido é elaborado sob medida para o interessado,
podendo receber inserções ou exclusões, visando atender a necessidade de
cada cliente e ou demanda específica.

Walid Haddad
Diretoria de Projetos / Parcerias / Comercialização

colecaoverdeamarelo@uol.com.br / skype: walidhaddad7 / cel.: 11 99106.9009
http://www.aapsa.com.br/index.php/grupo-de-responsabilidade-social-esustentabilidade?id=634

