SWU Kids promove em julho atividades gratuitas
no Parque Ibirapuera
Plataforma que promove diversão e conscientização pela sustentabilidade
também tem programação na Livraria da Vila
São Paulo, julho de 2011 – O SWU (Starts With You – Começa Com
Você), movimento de conscientização pela sustentabilidade, programou
uma série de atividades gratuitas para as crianças durante o mês de julho
na cidade de São Paulo. É a plataforma SWU Kids, que vai levar, além de
diversão, atividades lúdicas que têm como objetivo despertar a criança
para as questões envolvendo a sustentabilidade.
Para as atividades da plataforma SWU Kids será trabalhado o conteúdo do
livro “5Rs por um Mundo Melhor”, de autoria da publicitária Rony Fischer e
da antropóloga Simone Vale, com ilustrações de Félix Reiners. O livro
apresenta de uma forma simples e direta os conceitos da sustentabilidade
e acrescenta aos 3Rs (Redução, Reutilização e Reciclagem) outros dois:
Respeito e Responsabilidade.
O conteúdo vai dar suporte para as “Oficinas dos 5Rs” no Parque
Ibirapuera, em São Paulo, durante o mês de julho, e para os “Dedoches
na Livraria da Vila”, encontros que serão realizados em três unidades da
livraria.
As oficinas que acontecem no Parque Ibirapuera serão realizadas em uma
tenda de 100 metros quadrados. Com uma cenografia atraente, baseada
nas ilustrações de Félix Reiners, as crianças vão aprender brincando os
conceitos da sustentabilidade com a ajuda de educadores. O espaço
estará dividido em cinco estações de atividades: Respeito; Redução,
Reutilização; Reciclar; e Responsabilidade.
A primeira estação representa o Respeito, na qual será ministrada a
oficina “Plantando Respeito”. Nela, será apresentada uma introdução aos
conceitos da sustentabilidade com projeções e apresentação do livro. Na
segunda, será feita uma atividade corporal para trabalhar a Redução.
Em Reutilização, as crianças participam de um ateliê de artes, no qual vão
construir brinquedos com material reciclável. No R4, o Reciclar, os
participantes farão uma pescaria do lixo. Numa cenografia que lembra a
praia, todos aprenderão como triar o lixo e a depositá-lo nas lixeiras
corretas. Por último, as crianças participam da estação Responsabilidade,
que tem como tema “regando o futuro”. Lá elas aprenderão que todos os

nossos atos têm conseqüências e terão sua própria experiência de cuidar
da natureza.
As crianças permanecem por cerca de 15 minutos em cada uma das
estações. Podem participar das oficinas crianças entre 4 e 13 anos, desde
que estejam acompanhadas por um responsável.
Contação de história – O SWU Kids também vai promover neste mês
“Dedoches na Livraria da Vila”. Respeito, Redução, Reutilização,
Reciclagem e Responsabilidade são os personagens da contação de
história desenvolvida por Márcia Brito. Com enredo baseado no livro, cada
R leva a criança a uma reflexão sobre conceitos da sustentabilidade, com
histórias engraçadas e leves. A atividade é gratuita e está aberta a
crianças de todas as idades.

Serviço:
Oficinas dos 5Rs
Parque do Ibirapuera
Dias 23, 24 de julho, 30 e 31 de julho
Horário: das 9h às 15h
Endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 10 (área do
playground)

Dedoches na Livraria da Vila
15 de julho
Loja Moema: avenida Moema, 493
Horário: 16h às 17h
Local: piso superior
27 de julho
Loja Lorena: alameda Lorena, 1.731 – Jardim Paulista
Horário: 16h às 17h
Local: auditório
29 de julho
Loja Shopping Cidade Jardim: avenida Magalhães de Castro, 12.000 –
Butantã
Horário: 16h às 17h
Local: auditório infantil

Informações para a imprensa
SWU Institucional e Movimento SWU de sustentabilidade
MVL Comunicação
E-mail: equipeswu@mvl.com.br
Telefones: 55 11 3594-0326 / 3594-0338 / 3594-0308
Website: www.mvl.com.br
SWU Music and Arts Festival
Media Mania Comunicação & Imagem
E-mail geral: mediabox@mediamania.com.br
Telefone: 55 21 2497-1779
Website: www.midiorama.com.br

SWU na internet e nas redes sociais
Website: www.swu.com.br
Twitter: www.twitter.com/swubrasil
Facebook: www.facebook.com/SWUBrasil
Orkut: www.orkut.com.br/Community?cmm=102758132
Flickr: www.flickr.com/photos/swubrasil
Youtube: www.youtube.com/swubrasil

