
PREMIADOS



 ONDE? Palmas (TO)

Estudantes do 1°, do 2° e do 3° anos do ensino 
médio da Escola Estadual Frederico José 
Pedreira Neto

Depressão, ansiedade, automutilação, solidão e tentativas de suicídio com-
põe uma triste realidade dos jovens; realidade que sensibilizou um grupo de 
nove alunas do ensino médio. Elas procuraram a coordenação pedagógica 
da escola para desenvolver uma iniciativa que distribua carinhos, e gentile-
zas e melhore a autoestima dos estudantes. 

A partir da campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, surgiu, 
então, a ideia de realizar ações estruturadas para um melhor atendimento 
aos seus colegas que precisam de ajuda durante todos os meses do ano.

 Quem?

Guarda-chuvas amarelos

Carinhos e gentilezas são fundamentais

Acolher, proteger e cuidar!

As jovens se reuniram para traçar os objetivos e iniciaram o projeto Guarda-Chuvas 
Amarelos, com o slogan “Seja um guarda-chuva na vida de alguém”. A escolha do 
guarda-chuva como símbolo, de acordo com o grupo, se justifica pelo significado 
do objeto: acolher, proteger e cuidar. 

Professores, funcionários da escola, famílias e alunos aderiram à iniciativa de forma 
espontânea. As jovens se dividiram em diversas ações de acolhimento, inicialmen-
te na escola: criação de um “correio amarelo” com cartas e bilhetes com mensagens 
positivas; montagem de uma árvore com recados pendurados em seus galhos; or-
ganização de um concurso de poesia com foco na valorização da vida; realização 
de um cine-debate com a colaboração de orientadores pedagógicos, psicólogos e 
professores; distribuição de abraços grátis (que ocorria também fora do colégio); e 
apresentações de música e dança.

Depois deste conjunto de ações, as jovens decidiram fazer um evento de celebra-

projeto
premiado



Tendo como objetivo primeiro apenas a realização de uma ação pontual, o proje-
to ganhou notoriedade e repercussão depois que as alunas organizaram o grande 
evento na praça da cidade. A partir daí, receberam convites para replicar as ações em 
outras escolas e em um hospital. 

Motivados, o grupo busca atualmente novos estudantes para continuar a iniciativa, 
pois a maioria dos integrantes é do 3° ano do ensino médio e irá sair da escola. E a 
resposta é positiva: alunos, professores e representantes da coordenação já demons-
tram interesse em continuar com os guarda-chuvas amarelos abertos pelas meninas. 

Todo mundo pode seguir junto

ção na praça próxima à escola espalhando as mensagens e contagiando a comuni-
dade! E aí convites vieram para que as gentilezas se repetissem mais e mais. 

A partir do projeto, foi criado um ambiente em que os estudantes se sentissem à 
vontade para compartilhar tristezas, mágoas e perdas e, assim, quebrar barreiras e 
criar novas amizades não só entre alunos, mas também entre alunos e professores!

O projeto se inspirou na 
campanha de prevenção 

ao suicídio chamada 
Setembro Amarelo

Os jovens realizaram intervenções 
pela escola e pelo território.

O guarda-chuva 
é o símbolo do 

projeto porque é um 
objeto que acolhe e 

protege.



realização

iniciativa

parcerias institucionais

movimento global

https://criativosdaescola.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC3wQsMqjYmqS5_lcoE1K_5w
https://www.instagram.com/criativosdaescola/
https://www.facebook.com/criativosdaescola
https://criativosdaescola.com.br/
https://alana.org.br/
http://www.dfcworld.com/
http://undime.org.br/
http://www.institutovotorantim.org.br/

