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“O CISV educa e inspira
 ações 

     
    p

ara um mundo mais justo e pacífic
o.”

SOBRE O CISV

SOBRE O MOSAIC O MOSAIC EM 2013
editorial

O ano de 2013 passou. Passou, mas deixou sua marca.

Este foi um ano excelente para o Mosaic Brasil. Foi um ano 
intenso, agitado, cheio de conquistas, experiências e 
aprendizados. Foi em 2013, que pela primeira vez, fizemos um 
projeto nacional envolvendo vários chapters, alguns deles 
estreando no Mosaic. Também pela primeira vez, fizemos um 
projeto para os participantes do AIM, o encontro internacional 
do CISV.

Nunca fizemos tantos projetos, onze no total, envolvendo mais 
de 800 participantes em nossos chapters. O tema do ano do 
CISV, Direitos Humanos recebeu muita atenção e foi trabalhado 
na grande maioria dos projetos. Ainda assim, sobrou energia 
para fazer outros, de Diversidade e Desenvolvimento 
Sustentável.

Também foi um ano de muito reconhecimento. Mais chapters 
passaram a se interessar pelo programa, pedindo treinamento 
e planejando projetos. Tudo isso graças ao trabalho incansável 
de nossos coordenadores locais. Uma delas, a nossa querida 
Cláudia Boim de Salvador, sendo inclusive premiada como 
voluntária do ano. Parabéns, Claudinha!

Pois é, 2013 passou. E com o apoio de todos, o ano de 2014 
passará tão memorável como este para o Mosaic Brasil.
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BECAUSE DIGNITY IS
A HUMAN RIGHT

O CISV educa e inspira ações para um mundo mais justo e 
pacífico. Será que ambas as coisas podem acontecer 
simultaneamente, ou seja, podemos causar um impacto 
comunitário enquanto educamos nossos participantes? E será 
que isto é possível além dos programas, também em encontros 
e reuniões?

Em agosto de 2013, o CISV Brasil teve a honra de hospedar o 
AIM, encontro internacional do CISV, em Salvador. Inspirados 
por uma sugestão da presidente do CISV Canadá, Blair 
Lockhart, nos questionamos como poderíamos aproveitar a 
presença de quase 300 CISVianos, cidadãos engajados por 
natureza, e impactar positivamente a comunidade próxima 
ao evento.

Criamos, então, uma campanha de doações para o Centro 
Comunitário da Pituba, parceiro de vários projetos de Mosaic 
do CISV Salvador. Divulgamos meses antes, permitindo que os 
participantes do AIM realizassem arrecadações em seus 
chapters e trouxessem malas cheias. Conseguimos arrecadar 
muitos itens – enchemos um pequeno caminhão com as 
doações – e que foram destinados aos diversos projetos da 
nossa organização parceira.

Além disso, durante o AIM foi realizada uma oficina de livrinhos 
infantis feitos com CDs usados e brilhantemente facilitada pela 
Cláudia Boim, coordenadora de Mosaic do chapter Salvador. Os 

livrinhos confeccionados também foram doados.

Mais do que tudo, este projeto foi uma ótima experiência que 
mostrou que é possível aumentar nossa interação com a 
comunidade. Vamos levar este aprendizado e nos inspirar para, 
cada vez mais, demonstrar os valores do CISV em qualquer 
situação e causar um impacto positivo.

brasil

MAURICIO HIRDES
coordenador mosaic brasil

Área educacional Direitos Humanos
Tema Direitos Humanos e comunidade

Organização parceira Centro Comunitário da Pituba
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FLORA GURGEL
staff do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Direitos Humanos e comunidade

DIREITOS HUMANOS
EM FOCO

brasil

Um projeto para ser realizado em todos os chapters do Brasil 
que relaciona a temática do ano, Direitos Humanos, a um tema 
que interessa CISVianos de diversas idades - a fotografia. 

“DH em Foco” foi planejado para que pudesse ser aplicado em 
diferentes cidades convidando os participantes a descobrir e 
entender as violações e o respeito aos direitos humanos no 
âmbito local, criando, a partir dessa percepção, um registro 
fotográfico.

Composto por três etapas - duas atividades e uma saída 
fotográfica - a ideia era não só proporcionar um contato com 
um projeto relacionado ao tema do ano em todos os chapters, 
mas também fortalecer a comunicação entre o comitê Mosaic 
e o Junior Branch - que em muitos chapters ficou responsável 
pela aplicação das atividades.

O projeto foi desenvolvido em 6 cidades: Brasília, Campinas, 
Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos e Vitória. Em 
algumas cidades, a participação dos pais juntamente a JBers 
promoveu uma troca muito interessante para as atividades, 
explorando de uma forma diferente a interação entre 
CISVianos.
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CLÁUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Mulheres em situação de risco

Organização parceira Ambulatório Paulo Estevão

MANDALA
salvador

O ato de criar mandalas é um passatempo prazeroso. Mas os 
benefícios vão além do divertimento: colorir implica 
concentração, foco mental e é uma espécie de meditação ativa. 
O processo causa naturalmente um silêncio mental, que 
acalma o diálogo interior e é uma oportunidade inconsciente 
de dar atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Você 
percebe seus problemas e descobre caminhos para 
enfrentá-los.

Nosso projeto propôs explorar o uso da arteterapia, 
representado na criação de mandalas, como uma alternativa 
para mulheres de uma comunidade vulnerável de Salvador 
poderem refletir e comunicar seus sentimentos. Ele surgiu de 
um outro projeto, realizado em 2012 com a mesma organização 
parceira, e que devido ao seu sucesso permitiu a continuidade 
do trabalho, agora com um outro grupo.

O projeto “Mandala” mostrou-se importante para as mulheres 
participantes, muitas com histórico de violência doméstica e 
depressão. Elas puderam aproveitar de um ambiente seguro 
para compartilhar suas histórias com um grupo que as apoia e 
refletir sobre como querem seguir com suas vidas daqui para 
frente, perseguindo seus sonhos.

Facilitar a independência do feminino e a reflexão do que se 
pode fazer acontecer no mundo é algo que felicita qualquer ser 
humano.
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CLÁUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Educação e promoção da leitura

Organização parceira Creche São Pedro Nolasco

ONCE UPON A TIME
salvador

A leitura representa a maior forma de incentivo à 
aprendizagem que pode ser dada aos nossos jovens. O contato 
com os livros desperta na criança o desejo e a capacidade para 
a alfabetização e estimula a imaginação e a criatividade.

Partindo desta premissa, criamos o projeto “Once Upon a 
Time”, em parceria com a Creche São Pedro Nolasco, com o 
objetivo de oferecer a crianças de uma comunidade vulnerável 
de Salvador a possibilidade de criar gosto pela leitura. Por meio 
de atividades de contação de histórias e a criação de uma 
biblioteca comunitária, facilitamos o acesso destas crianças a 
livros de seu interesse e despertamos a imaginação delas.

O projeto foi realizado com os participantes do Interchange 
Brasil – Colômbia do chapter Salvador, provando que é possível 
utilizar o Mosaic para maximizar o aprendizado de outros 
programas do CISV. Os jovens e as famílias ficaram muito 
satisfeitos com a experiência, principalmente com a 
arrecadação de mais de 2.500 livros para a montagem da 
biblioteca comunitária.

Ler é a maior oportunidade de sonhar de uma criança. O “Once 
Upon a Time” ofereceu esta possibilidade e estamos muito 
felizes de ter feito parte dessa história.
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MARIA FERNANDA TONCHIS
staff do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Direitos da Criança

Organização parceira Lar da Criança Luz Renascer

DIREITO SOLIDÁRIO
araraquara

Buscando despertar o interesse no voluntariado nos jovens, foi 
proposto, durante um Youth Meeting 16-18, um projeto de 
Mosaic a ser desenvolvido com os jovens participantes. A ideia 
inicial era combinar uma ação comunitária com o tema do 
acampamento (“Yes, You Can!”), que propunha despertar 
discussões e aprendizado acerca da necessidade e capacidade 
de se fazer a diferença dentro da sua comunidade.

A partir daí o projeto se desenvolveu em parceria com o Lar da 
Criança Luz Renascer, que fica na cidade de Araraquara. A 
proposta de aparência simples foi que os participantes 
conhecessem os Direitos Universais da Criança (UNICEF) e 
dedicassem um pouco de seu tempo e carinho a crianças que 

se encontram em contexto de vulnerabilidade social.

Os participantes realizaram um dia de atividades com as 
crianças deste orfanato e discutiram sobre a situação em que 
se encontram e como eles, cidadãos globais participativos e 
agentes de mudança, poderiam causar um impacto positivo em 
suas comunidades.

O projeto conseguiu uma grande e entusiasmada participação 
do grupo, que, durante e após a visita, se mostrou solidário 
com a situação das crianças e disposto a dar continuidade a 
trabalhos similares em seus chapters.
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VESTINDO A CAMISA
salvador

CLAUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Direitos Humanos

O CISV Salvador desenvolveu ao longo dos anos diversos 
projetos de Mosaic. Ainda assim, o número de pessoas que 
participam é baixo.

Como uma iniciativa para promover o programa e inspirar mais 
CISVianos a fazer parte dos projetos, criamos o “Vestindo a 
Camisa” e convidamos os líderes do chapter Salvador para 
refletir sobre o tema do ano do CISV – Direitos Humanos – e 
como promove-lo na comunidade.

Depois de uma discussão muito produtiva, os participantes 
criaram uma mensagem gráfica para ser usada nas camisetas 
da delegação do chapter no Encontro Nacional deste ano em 
Araraquara.

Além disso, os líderes nos surpreenderam com a ideia de criar 
um fundo no chapter para incentivar a realização de mais 
projetos de Mosaic. Este fundo será alimentado com a venda de 
camisetas marcadas com o Selo Mosaic. Genial, adoramos!

O “Vestindo a Camisa” foi um projeto simples mas que trouxe 
ótimos resultados para o chapter. Os líderes se empolgaram 
com o programa e agora participam do comitê local de Mosaic. 
Esperamos ouvir em breve sobre os novos projetos deste 
grupo!
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CLÁUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Educação infantil e jogos lúdicos

Organização parceira Creche São Pedro Nolasco

UM, DOIS FEIJÃO
COM ARROZ

salvador

Brincar é essencial para a saúde física, emocional e intelectual 
do ser humano. Ao brincar, o indivíduo desenvolve as 
habilidades afetivas, sociais, morais, cognitivas, motoras e 
conceituais. O jogo exerce, então, um papel fundamental na 
educação infantil.

O projeto “Um, Dois, Feijão com Arroz” trabalhou justamente a 
promoção do uso de jogos na aprendizagem, sendo sua maior 
contribuição a capacitação dos educadores da organização 
parceira, a Creche São Pedro Nolasco. Durante as atividades, 
mostramos a importância do lúdico e praticamos com os 
professores a participação e o planejamento de jogos 
educativos.

Todos ficaram muito contentes com o projeto. Para os 
educadores, os novos conhecimentos adquiridos foram um 
estímulo para seu trabalho. As crianças adoraram os novos 
jogos que foram doados. E ainda conseguimos 110 cestas 
básicas para ajudar a creche. Acreditamos que este projeto 
continuará a causar impacto por muito tempo, agora que os 
educadores têm o conhecimento, habilidades e atitudes para 
aproveitar efetivamente de jogos no processo de 
aprendizagem das crianças.

Oportunizar a ludicidade em uma escola carente é perseverar 
no processo de alegria e leveza em uma nova caminhada de 
aprendizagem.
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promoção do uso de jogos na aprendizagem, sendo sua maior 
contribuição a capacitação dos educadores da organização 
parceira, a Creche São Pedro Nolasco. Durante as atividades, 
mostramos a importância do lúdico e praticamos com os 
professores a participação e o planejamento de jogos 
educativos.

Todos ficaram muito contentes com o projeto. Para os 
educadores, os novos conhecimentos adquiridos foram um 
estímulo para seu trabalho. As crianças adoraram os novos 
jogos que foram doados. E ainda conseguimos 110 cestas 
básicas para ajudar a creche. Acreditamos que este projeto 
continuará a causar impacto por muito tempo, agora que os 
educadores têm o conhecimento, habilidades e atitudes para 
aproveitar efetivamente de jogos no processo de 
aprendizagem das crianças.

Oportunizar a ludicidade em uma escola carente é perseverar 
no processo de alegria e leveza em uma nova caminhada de 
aprendizagem.



CANTINHO DA
LEITURA

campinas

EDILENE ROPOLI
coordenadora do projeto

Área educacional Direitos Humanos
Tema Educação e promoção da leitura

Organização parceira Rede Intersetorial São Quirino e EMDEC

O “Cantinho da Leitura” foi realizado em parceria com a Rede 
Intersetorial São Quirino, composta por unidades públicas, 
ONGs e associações num evento chamado Tarde da Alegria, 
que tem como proposta integrar os usuários e profissionais da 
rede com a oferta de vários serviços e ações voltadas para a 
comunidade. 

No projeto trabalhamos com os Direitos Humanos relacionados 
ao lazer, à educação e à participação da vida cultural da cidade. 
O projeto contou com a doação de mais de 500 livros, revistas 
e gibis da comunidade CISViana e da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas S/A. Além dos materiais de 
leitura que poderiam ser emprestados aos interessados, neste 
espaço contamos com contadores de histórias e orientadores. 
Participaram da oficina em torno de 300 crianças, 
adolescentes, jovens e adultos e contamos com a participação 
de 14 CISVianos durante o evento e muitos outros que doaram. 
Posteriormente, serão realizadas oficinas com uma das 
instituições da Rede para motivar o gosto pela leitura e 
torná-los usuários dos pontos públicos de trocas de livros 
distribuídos pela cidade.

Presenciamos inúmeras cenas que nos deixaram certos de 
termos atingido os objetivos, como os meninos que se 
interessaram por uma coleção de gibis infanto-juvenis e 
negociavam como seria o rodízio entre eles. Outra jovem ficou 
encantada por poder levar alguns materiais em inglês para ler 

e estudar. Também teve o menino que levou dez gibis que iriam 
dobrar a sua coleção e o adolescente que levou uma pilha de 
livros muito bem escolhidos (Machado de Assis, Agatha 
Christie, Jorge Amado), ambos muito felizes! Crianças de todas 
as idades pedindo para nossos CISVianos lerem histórias, 
dedinhos apontando imagens... Em nossas mentes ficaram os 
sorrisos de todos que saíram com os livros sob os braços, 
felizes, com a promessa de que seriam lidos e cuidados!
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CLÁUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Diversidade
Tema Identidade e cultura regional

Organização parceira Colégio Oficina

MOSAIC CLICK
salvador

A cultura de uma cidade é formada pelo contraste do velho e 
do novo, do antigo que permitiu-se ser conservado e do atual 
criativo e dinâmico. Esta sobreposição cria um conjunto rico de 
características e tradições, mas por vezes também perpetua 
problemas e falhas crônicas de uma sociedade.

Este projeto foi uma parceria com o Colégio Oficina de 
Salvador e desenvolveu com os participantes uma discussão 
sobre a cultura e a identidade local e como isso se reflete na 
garantia dos direitos humanos na comunidade. Os jovens 
tiveram contato com histórias locais e contos africanos, 
discutiram aspectos culturais e, utilizando a fotografia como 
ferramenta para a reflexão e expressão, foram incentivados a 
buscar elementos que representassem a cultura de Salvador e 
as contradições sociais associadas a ela.

O trabalho com direitos humanos e diversidade cultural aliado 
à fotografia foi maravilhoso. Embora o colégio tenha pedido 
para não divulgarmos as fotos, ainda assim podemos afirmar 
que elas foram excelentes para auxiliar os jovens a refletir e se 
expressar sobre o tema.
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ETIENNE FEIJÓ
coordenadora do projeto

Área educacional Desenvolvimento Sustentável
Tema Lixo e meio ambiente

PRAIA LIMPA
rio de janeiro

Lixo em áreas públicas e de uso comum. Como muitos cariocas 
desejamos usufruir praias mais limpas e despertar no cidadão 
um sentimento de respeito e maior cuidado com o bem 
coletivo. 

Assim nasceu o Projeto Praia Limpa. Nossa missão era abordar  
os banhistas do  Posto 8, em Ipanema, conscientizando e 
motivando-os sobre os cuidados necessários com os resíduos 
(lixo) produzidos durante o período que aproveitaram a praia. A 
receptividade das pessoas abordadas surpreendeu, o grupo do 
Mosaic teve a oportunidade trocar muitas idéias e deixar o seu 
recado. Nas conversas reforçamos informações importantes 

como: O resíduo deixado na praia atrai insetos, pombos e 
roedores que contaminam a areia. 

Nosso projeto teve uma identidade, bem como sinalização para 
nosso ponto de encontro na areia (uma banner). Através de 
doações, conseguimos água, camisas personalizadas e  
adesivos para quantificar o número de pessoas abordadas.  
Acreditamos que os maiores empecilhos para que o Rio alcance 
esse objetivo esteja na falta de conscientização quanto aos 
impactos do mau descarte do lixo e na ausência de uma maior 
proatividade individual para a resolução do problema. A 
principal estratégia do projeto foi o uso do raciocínio crítico e 
de conhecimento para desenvolvermos essas duas áreas com o 
público-alvo. 
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CLÁUDIA BOIM
coordenadora do projeto

Área educacional Desenvolvimento Sustentável
Tema Sustentabilidade e reutilização de materiais

VILLAGE +20
salvador

É no Village que se inicia a jornada do jovem no mundo 
CISViano e acreditamos que desde este momento já é preciso 
incentivá-los a pensar e agir de uma maneira mais consciente e 
de acordo com os propósitos e valores do CISV.

Inspirados pela RIO+20, evento global sobre o meio ambiente e 
que ocorreu recentemente no Brasil, decidimos trabalhar 
sustentabilidade com a delegação do Village do chapter 
Salvador já em sua preparação para o programa e adicionar 
atividades relacionadas ao tema às tarefas que já deveriam ser 
executadas nesta etapa por eles.

Oferemos aos jovens uma sessão de filmes temáticos e 
realizamos discussões sobre identidade e sustentabilidade. A 

confecção dos albinhos que deveriam levar para o Village foi 
feita com CDs usados e técnicas de scrapbooking, promovendo 
assim a reflexão sobre lixo, reciclagem e reutilização de 
materiais. Estes albinhos confeccionados foram distribuídos 
pelos jovens durante o Open Day do programa e todos 
elogiaram o resultado.

Este projeto só foi possível graças ao enorme suporte da 
coordenadora local de Village, Consuelo, que incentivou a 
participação das famílias. Acreditamos que esta experiência 
evidencia a possibilidade de parcerias entre diferentes 
programas. Esperamos inspirar mais gente a querer fazer 
Mosaic. É mais fácil do que parece.
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PROJETOS TREINAMENTOS PESSOAS 
TREINADAS

TREINAMENTOS

SAIBA MAIS...

ENCONTRO NACIONAL 
DE MOSAIC

O comitê nacional de Mosaic realizou quatro treinamentos 
locais este ano: Araraquara, Campinas, São Paulo e Vitória.

Durante dois dias, os interessados dos chapters puderam 
conhecer melhor o programa, seus objetivos e características, 
e começar a planejar seus próprios projetos de Mosaic. Foram 
30 pessoas treinadas no total.

O treinamento local é a melhor maneira de promover o Mosaic. 
Se você acha que seu chapter poderia se beneficiar de um 
treinamento, converse com a sua diretoria local e entre em 
contato conosco.

Em abril, realizamos em São José dos Campos o nosso 
encontro nacional de comitê. Foi um encontro muito 
produtivo, onde trocamos experiências e alinhamos nosso 
trabalho para o ano.

Contamos com a presença de representantes de seis 
chapters e a participação do Daniel Avelar, um dos 
representantes júniores nacionais. Esperamos que em 2014, 
possamos contar com a presença de todos os chapters.

Agora os relatórios de todos os projetos realizados vão para 
a biblioteca do CISV Brasil. Leia, entenda, se inspire! 

http://biblioteca.cisv.org.br 

A nossa fanpage continua bombando, e já temos quase 300 
seguidores no Facebook. Seja o primeiro a saber das últimas 
notícias do Mosaic Brasil!

www.facebook.com/mosaic.brasil
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