Fio D’oro e a escolha de uso dos cartões em papel semente

Sobre o Papel Semente.

Papel produzido de forma artesanal, material ecológico e reciclado que recebe sementes de
flores, hortaliças e temperos durante seu processo de fabricação. Um papel que gera vida ao
invés de lixo. Do papel que se planta nascem lindas flores e verduras deliciosas .
A nossa escolha.
Pelo papel gerar vida tal como as mulheres ao ficarem grávidas, surgiu a ideia de ter o papel
semente como um complemento da linha de produtos Baby e Mamã da Fio D'ro. Sentimos uma
forte ligação com a natureza nesse momento. Pensamos nos vários estágios do processo de
plantar, cuidar e preservar que nos remete exatamente ao mesmo cuidado que se tem com
um bebe/ criança. E um papel amigo da natureza e do meio ambiente, queremos contribuir de
alguma forma para um mundo mais verde melhor.

Presente cheio de amor e significado para gestantes, mamãs e crianças, sim, sem sombra de
dúvida. Mas, pensamos mais além, olhamos para o papel semente também como uma
ferramenta para o desenvolvimento e cuidado humano e, nada como duas áreas chaves como
a educação e a saúde.
Na educação: Aprender sobre a importância da natureza, respeitar a natureza, que nada se
desperdiça, aprender a cuidar, despertar a curiosidade, criatividade e imaginação e
responsabilidade. A experiência de ter o contacto com a terra, desenvolvimento de raciocínio
e a interação com os demais, o trabalho de equipa. Julgamos ser aspectos que agregam valor
a todo o ser humano e se ensinados cedo melhor. Para as crianças mais pequenas, ainda temos
a ajuda que a actividade de plantar da no desenvolvimento motor infantil.
Na saúde: Elegemos a área de saúde de crianças e adolescentes por ser o ponto de partida.
Pensamos em como um pequeno pedaço de papel pode ensinar, gerar vida, roubar sorrisos,
resgatar esperança. Como este papel pode ser dado como lembrança/ presente após um
internamento, após um tratamento, sessões de tratamento, em processos de
acompanhamento contínuo, tratamentos que precisem de actividades para o desenvolvimento
motor infantil e de raciocínio.

Áreas de interesse:
Na educação: Creches/ Jardins de infancia e escolas.
Na saúde: Neonatal e pediatria na sua ampla atuação.

