


PORQUE O PROJETO FOI CONSTRUIDO?

Muita gente já ouviu falar da importância da preservação do meio ambiente
e dos esforços dos ambientalistas para reduzir o impacto do homem no
planeta. Mas essa atitude não deve partir apenas de determinados grupos
e nem depender apenas de políticas ambientais. Afinal, a Terra tem mais
de sete bilhões de habitantes e a colaboração de cada um é essencial.

O consumo consciente de água e energia elétrica e a separação de lixos
recicláveis e orgânicos são pilares para a preservação, que começa dentro
de casa. Consumir de marcas e empresas ecologicamente responsáveis,
que possuam uma cadeia de produção sustentável, é uma maneira de
demonstrar apoio a quem se preocupa com a preservação do meio
ambiente, podendo influenciar outros produtores.



Pretendemos levar para as cidades, um conhecimento mais amplo sobre as temáticas 
ambientais, através de: Oficinas em formato de circuito , peça de teatro, exposição e 
workshop para os Professores.

Com este projeto, alcançaremos um atendimento de mais de 13 mil alunos da rede
pública , considerando as três cidades atendidas; em até 2 meses de execução.

O projeto está fundamentado em:

• Diálogo com a comunidade ao entorno;

• Capacitação dos professores de rede pública com os workshops;

• Formação de alunos comprometido com a sociedade, despertando em cada 
participante do projeto o interesse na preservação ambiental;

• Exposição de materiais reciclados. 

OBJETIVO



• Abordar questões ambientais que tangem, energia elétrica, resíduos, consumo 
consciente e preservação da água em nossa sociedade e que também, estejam 
relacionados ao ambiente das comunidades escolares.

• Entender o professor como agente facilitador da aprendizagem, por isso, os 
professores indicadores serão capacitados no tema: PEA (Programa de Educação 
Ambiental) para depois serem agentes multiplicadores. 

• Para os alunos , trabalharemos oficinas (5) Em formato de Circuito, estimulando o 
senso de pertencimento como agente ativo no processo de transformação e 
protagonista onde está inserido, trabalho em equipe, respeito ao outro e o 
entendimento sobre as temáticas ambientais. Além disso, uma estação da oficina terá 
uma estação com a uma peça de teatro sobre a temática.

• A exposição feita com materiais reciclados, ficará na escola como forma de inspiração 
para novos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelos professores , agora 
capacitados  para isso.

O QUE QUEREMOS?



O QUE O PROJETO CONTEMPLA

1. Atendimento a todas as escolas municipais e estaduais das três cidades, em torno de

13 mil alunos;

2. Diagnóstico Sócio Ambiental pré e pós projeto;

3. Entrega de materiais norteadores do projeto para os professores e coordenadores;

4. Entrega de passaporte em formato de cartilha para os alunos;

5. Circuito de (5) Oficinas montados no ginásio da escola;

6. Duas apresentações teatrais por dia;

7. Curso de formação / Workshop para professores e coordenadores;

8. Exposição feita com materiais reciclados que ficará exposto na escola;

9. Montagem do circuito na praça ou espaço público no final de semana (1 por cidade) 

com as temáticas abordadas aberto para a população.

10.Entrega de relatório final com indicadores medidos durante a execução do projeto.





CIRCUITO DE ATIVIDADES

ESTAÇÃO 1 – EXPOSIÇÃO DIALOGADA
Após o cadastro, as pessoas serão recebidas por uma Educadora Ambiental, onde fará uma

explanação sobre o projeto, os 5R’s, unidades de conservação, e outros temas ambientais.

Após isso, irá explicar sobre o circuito de atividades que irão começar.

ESTAÇÃO 2 – RESSIGNIFICAR
As pessoas serão convidadas a Ressiginificar objetos para transformar em brinquedos como
porta lápis, cofre, e um foguete, todos os itens feitos a partir de garrafas pet e materiais
reciclados.

Duas grandes tendas serão montadas no ginásio das escolas. Os alunos serão
convidados a participar de todas as atividades em formato de circuito, para isso,
receberão na primeira estação um passaporte que irá guiá-los passo a passo. Os
agentes educadores, antes de cada atividade, terão um papel de abordar as
temáticas e orientar os alunos na confecção de cada objeto que poderá ser levado
para casa.

Atenderemos por dia cerca de 400 alunos.



CIRCUITO DE ATIVIDADES

ESTAÇÃO 4 – JOGO DA RECICLAGEM
Jogo da reciclagem onde montamos um grande tabuleiro e os alunos participantes irão
ser as peças. O jogo envolve temas sobre os 5r’s, reciclagem e o vencedor ganha um
kit. Abordaremos as temáticas dos 5R’s da reciclagem, água, meio ambiente,
queimadas e unidades de conservação.

ESTAÇÃO 5 – PEÇA DE TEATRO
Após as oficinas e o jogo da reciclagem, os alunos serão convidados a assistir uma 
peça de teatro toda voltada à temática dos 5R’s. Além disso, a peça foi levantado 
temas como as queimadas, consumo consciente e energia.

AÇÃO EXTRA – TEMÁTICA ”CÁPSULA DO TEMPO”
Antes da peça de teatro, as crianças que forem terminando as oficinas, serão 
convidadas a deixar sua mensagem em uma cápsula que será aberta daqui a 10 anos. 
Pediiremos para que coloquem suas idéias de como seria sua cidade e sobre o que 
poderia ser feito para tornar sua cidade sustentável nos próximos anos.

ESTAÇÃO 3 – OBRA DE ARTE / TAG DE MALA
Tag de mala serão construidos com resíduos das garrafas pets e
lacre de latinhas. Poderão confeccionar também obras de arte em
azulejos.



EXPOSIÇÃO

Uma estação extra será montada, e uma artista plástica irá desenvolver
quadros e itens feitos com tampas de garrafa PET e itens recicláveis. Os
itens produzidos no decorrer do dia, ficarão posteriormente na escola
como forma de incentivo as praticas sustentáveis.

Todos os alunos após o termino do circuito poderão participar da criação
dos itens junto com a artística plástica.



WORKSHOP PARA OS PROFESSORES

OBJETIVO

No final do expediente os professores e coordenadores serão convidados a participarem de uma
Formação em Programa de Educação Ambiental, selecionados para atuação como agentes
multiplicadores.

Serão: 4 horas de capacitação.

O curso será certificado por um mestre em educação ambiental da PUC que serão os responsáveis
por toda a formação.

A meta do curso será a apresentação de uma agenda sustentável para que o professor continue a
replicar atividades como as que passaram pela escola no decorrer do ano escolar.

Serão mostrados também portais de atividades a distancia para que os professores, se atualizem
das temáticas.





O PROJETO FOI PENSADO EM PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS

O Programa de Educação  foi concebido levando a sério a compensação de carbono 
(calculamos o consumo de co2 e plantamos a quantidade necessário de árvores para 
neutralização). 

Procuramos realizar o plantio e a ação durante a itinerância em alguma das escolas 
participantes.

Dessa forma fazemos nossa parte!!



Aplicaremos um Diagnóstico Sócio Ambiental de seis perguntas préprojeto, onde as perguntas serãp
baseadas em um conhecimento prévioda temática, mostrado abaixo nos gráficos. 

Os resultados obtidos referem-se a mídia de todos as pessoas participantes do projeto.
* Modelo abaixo de indicadores demonstrados 

PÚBLICO DO PROJETO PERGUNTA 1 | 5R’s DA RECICLAGEM PERGUNTA 2 | BRINQUEDO RECICLÁVEL

INDICADORES DO PROJETO



Contato
(51) 3737.0809

contato@vrprojetos.com.br


