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   Introdução: Denominado “Máscaras do bem”, o projeto iniciado no final de Outubro 

de 2019, iniciado pela aluna Ibiany Villanova e Júlia de Abreu conta com o 

envolvimento dos alunos citados, pais dos mesmo e acompanhamento da professora 

coordenadora Leonora Rodrigues e Nádia Baricchelo. O projeto é a atuação da 

instituição escolar na sociedade, levando a diante os preceitos de um aluno Tiradentes. 

Além de aprender a costurar, conscientiza sobre a importância da  ação social, pois o 

projeto auxilia instituições onde frequentam indivíduos que precisam de cuidado e 

proteção especial sendo imprescindível a utilização de máscaras.  

   Objetivos: O protejo tem como objetivo a confecção de máscaras de tecido pelas 

alunas responsáveis e demais voluntários para doar a instituições que necessitam deste 

objeto. Devido ao momento pandêmico que a população enfrenta, o projeto de auxilio a 

crianças com câncer, seguiu outros rumos atuando em beneficio a moradores com 

precária condições financeiras. A iniciativa socio-cultural possibilita não só a fabricação 

de máscaras, mas também incentiva os jovens voluntários a exercerem uma 

responsabilização social e um sentimento de cooperação.  

   Metodologia: Confecção de máscaras de tecido para doação, confeccionados pelas 

alunas Villanova e Abreu, com a supervisão da coordenadora Leonora Rodrigues e 

apoio da professora Nádia Barichelo. Para a confecção das máscaras é utilizado tecido 

preferencialmente colorido/estampado fabricado com 100% algodão, linha de costura, 

máquina de costura, agulha de costura e elástico preferencial fino.  

   Resultados: Em dezembro de 2019, ocorreu a primeira atuação na sociedade, foi 

entregue ao Centro de Atendimento a criança com câncer (CACC) localizado em Santa 

Maria 62 máscaras confeccionadas pelas alunas. Em 29 de maio de 2020, foi realizada a 

segunda atuação com a entrega de 56 máscaras confeccionadas em tecidos estampados e 

doadas à moradores do “Beco da Tela” na Vila Schirmer, região nordeste de Santa 

Maria/RS.  

   Conclusão: Portanto, tratamos o projeto Máscaras do bem como uma importante ação 

social, que atua de forma positiva na sociedade, mantendo a igualdade entre os 

participantes, que trás ao aluno aprendizados de grande relevância para ele. Além de 

incentivar a solidariedade e a coletividade entre estudantes e professores do Colégio 

Tiradentes da Brigada Militar, proporcionou às alunas integrantes o aprendizado de 

costura e a ida ao local da doação, possibilitando uma oportunidade de aprendizagem 

fora dos padrões curriculares. 


