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Filme documentário, com 52 minutos de duração, para exibição em exposição 
audiovisual itinerante, destinada a crianças, jovens e estudantes. De forma didática, 
o filme documentário ambiental abordará as principais questões de sustentabilidade, 
como: preservação ambiental, reciclagem, coleta e separação seletiva de lixo, 
preservação dos recursos hídricos, consumo consciente de energia e demais
assuntos pertinentes ao universo do meio ambiente e sustentabilidade.

O filme percorrerá um circuito de exibição itinerante destinado a crianças, jovens, 
estudantes das escolas municipais e estaduais das comunidades paulista e gaúcha, 
abrangendo 30 cidades, sendo 20 cidades no estado de São Paulo e 10 cidades no 
estado do Rio Grande do Sul, projetado dentro de um ônibus adaptado como cinema 
para cerca de 32 espectadores por sessão.

A entrada do ônibus será uma grande casa do João de Barro, onde os espectadores 
além de assistirem ao documentário, farão parte de várias atividades e ações: palestra 
de apresentação do tema, do personagem João Ambiente e o porquê da escolha do 
João de Barro como inspirador do personagem, valorização de ações ambientais 
e dos locais onde foi filmado, exibição do filme documentário, distribuição de 
material gráfico, adesivos “João Ambiente Eu Sou” e de uma completa plataforma na 
internet composta de site, perfil nas principais redes sociais como Facebook, Twitter, 
Instagram e You Tube proporcionando nesse ambiente uma convivência
entre diferentes gerações que poderão interagir junto aos inúmeros atrativos.

No material gráfico as pessoas encontrarão dicas de meio ambiente, caça palavras, 
palavras cruzadas e histórias em quadrinhos do João Ambiente. No site, serão 
abordadas dicas de preservação, galeria de fotos, tabela de decomposição de 
detritos, exemplos pessoais de responsabilidade ambiental, legislação ambiental, 
políticas de educação ambiental, cursos e faculdades de educação ambiental 
(profissões ambien-tais), artigos, re-edição do filme em 12 programas de até 03 
minutos cada, portal com vídeos de oficinas de reciclagens, links interessantes e 
contatos.

O PROJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

EMEIEF PROFESSORA ELAINE CENA CHAVES MAIA

ENDEREÇO: RUA PETROGRADO, S/N – JD SANTO ALBERTO – TEL: 3356-8002

E-MAIL: SALBERTO@SANTOANDRE.sp.gov.br

Santo André, 22 de novembro de 2018.

Recebemos, nos dias 25 e 26 de outubro, em nossa escola, a visita do ônibus “JOÃO AMBIEN-
TE”, TRABALHANDO A SUSTENTABILIDADE DO PLANETA. Temos 19 salas de Ensino Funda-
mental I e 11 de Educação Infantil. Todas foram contempladas com a visita. 

Conversamos com os professores na reunião pedagógica semanal seguinte e pedimos uma 
avaliação do projeto. Todos elogiaram o vídeo, destacando as informações sobre o desperdí-
cio e as dicas para economizar água e energia elétrica. Também mencionaram o comprometi-
mento dos responsáveis pelo projeto.

As professoras de Educação Infantil sugeriram um layout diferente para as suas turmas: um 
ônibus sem as poltronas convencionais, mas com almofadas no chão para os pequenos se 
acomodarem (é só uma sugestão).

Concluímos, reiterando a aprovação dos professores quanto ao projeto e agradecendo a visita 
que trouxe contribuições muito úteis para os nossos alunos no tocante à sustentabilidade.

Atenciosamente, 
Alessandra Siqueira – assistente pedagógica 
Denise Mansi – assistente pedagógica 
EMEIEF Profª Elaine Cena Chaves Maia – Santo André -SP
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QUALITATIVO



RESULTADO
QUALITATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CLARA CAMARÃO

ALFAMA – MONTENEGRO

AVALIAÇÃO PROJETO JOÃO AMBIENTE

          A visita ao ônibus do João Ambiente veio a agregar ao nosso trabalho, plantamos sementi-
nhas no dia a dia mas sabemos do valor do lúdico, principalmente na Educação Infantil e Anos 
Iniciais e acreditamos que a transmissão de conhecimentos é via de mão dupla: ensinamos e 
aprendemos todos os dias e, nessa perspectiva, as crianças levam o conhecimento para dentro 
de suas casas. Esse projeto nos leva a pensar no futuro de nossos alunos e a conscientização 
dos mesmos para viverem melhor em um futuro bem próximo. Cabe a nós fazer um pouquinho 
e o ônibus do João Ambiente ensinou ludicamente, tornando significativa a aprendizagem.

          Os alunos ficaram encantados com o ônibus ao avistarem de fora. Quando puderam 
entrar, viram as tvs e o conteúdo mostrado na atividade, realmente adoraram e voltaram com 
o gostinho de quero mais. Pensamos que a atividade do projeto poderia ter tido mais tempo 
para que as crianças fizessem um melhor aproveitamento, uma vez que foram somente vinte 
minutos por turma. 

Professoras Elizandra W. Pereira e Jaine T. da Silva

Montenegro, 20/08/2018



RESULTADO
QUALITATIVO

EMEI  EMMA RAMOS DE MORAES 

Relato sobre o projeto João Ambiente

 Nossa escola foicontemplada com a visita do ônibus João Ambiente. Desde o início vale 
ressaltar a alegria de ter a oportunidade em proporcionar aos alunos essa vivência e o quanto 
as parcerias são importantes e agregam ao currículo das nossas instituições. 

 O vídeo foi voltado às questões ambientais tão significativas nos dias de hoje e vem ao 
encontro do trabalho iniciado este ano no mesmo segmento com a Estação de Reciclagem e 
também com os Tribeirinhos que optaram por desenvolver seu projeto no eixo ambiental. A 
Educação Infantil, o começo da vida escolar, é um período rico em que se aprendem conceitos 
e valores, os quais são levados para toda vida, portanto refletir sobre a realidade e avaliar os 
impactos que estamos causando ao nosso ambiente possibilita criar situações para pensar e 
possivelmente ser um agente transformador através de ações de cuidado e conscientização.

 O desemparedamento da aprendizagem vem se fortificando no decorrer desse ano em 
nossa escola e essa proposta veio a agregar e trazer mais uma possibilidade aos alunos. Vê-los 
saindo da escola empolgados e contando aos responsáveis sobre o que aprenderam com o 
vídeo passado no ônibus certifica que a ideia foi sustentada e a euforia exposta pelas crianças 
evidencia que além do aprendizado, o encantamento e a brincadeira se fizeram presentes.

Montenegro, 20/08/2018
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Pedro Zimmermann 

Passo da Serra – Montenegro – RS 

Email:emef.hpzimmermann@montenegro.rs.gov.br 

Fone: (51) 3649 -5273

AVALIAÇÃO PROJETO JOÃO AMBIENTE

NO DIA 7 DE AGOSTO RECEBEMOS EM NOSSA ESCOLA O ÔNIBUS JOÃO AMBIENTE, ONDE 
AS CRIANÇAS DE UMA MANEIRA LÚDICA E DIVERTIDA PUDERAM PERCEBER A NECESSIDA-
DE DA VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DE UM VÍDEO REPRODUZIDO DENTRO 
DO ÔNIBUS. ESTE VÍDEO ESCLARECEU MUITAS DÚVIDAS SOBRE COMO ECONOMIZAR E 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E SEUS ELEMENTOS, COMO ÁGUA, ENERGIA, LIXO, SOLO, 
VERDE, ENTRE OUTROS. AS CRIANÇAS E EDUCADORAS FICARAM ENCANTADAS COM A TEC-
NOLOGIA E DIVERSIDADE DA ATIVIDADE, ONDE DENTRO DE UM MEIO TRANSPORTE MUITO 
BEM ADEQUADO SE TEVE INFORMAÇÕES TÃO PERTINENTES AO NOSSO DIA A DIA. 

AGRADECEMOS A PARCERIA NA ATIVIDADE E SOLICITAMOS QUE SEMPRE TENHAMOS A 
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES COMO ESSA, TÃO RICAS E IMPORTANTES 
AOS ALUNOS E EDUCADORAS, NÃO SOMENTE NA PARTE DE CONHECIMENTO, MAS TAM-
BÉM NA FORMA DIVERSIDADE DE COMO A ATIVIDADE FOI REALIZADA.

MONTENEGRO 20 DE AGOSTO DE 2018.

Andréa Rosa 

Diretora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSORA MARIA JOSEPHA ALVES DE OLIVEIRA| FONE: 3632 1156

AVALIAÇÃO SOBRE O PROJETO JOÃO AMBIENTE

O tema meio ambiente sempre é abordado nas reflexões escolares e pensamos em inúmeras 
ações que sejam significativas para nossos alunos. O ônibus João Ambiente, através de seu 
desenho animado, cativou os alunos com sua história lúdica e informativa.   A história apresen-
tada, nos faz rerfletir sobre nossas ações  e nossa responsabilidade com o futuro do planeta. 
Com o auxílio do dvd, doado para a Escola, foi possível cada professor retomar em sala de 
aula o vídeo, fazendo uma análise de cada informação. De maneira divertida e significativa, 
cada aluno avaliou suas atitudes em relação ao meio ambiente, comprometendo-se com a 
exploração do mesmo. Outra análise positiva, se refere ao projeto anual da escola, que dentro 
do nosso território educativo, nos propusemos a trabalhar sobre a questão das marcenarias 
e exploração da madeira, também dentro do aspecto ecológico, sendo assim, contemplado 
nesta reflexão.  Enfim, foi uma atividade dinâmica, onde os alunos apreciaram bastante e agra-
decemos à empresa Braskem e ao supervisor da Smec, Sr. Cristiano Barreto Kochenborger, 
pela oportunidade. 

Atenciosamente 

Juliane Maron 

Diretora                                                                                            Montenegro, 27/08/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

EMEF MILITÃO JOSÉ DE AZEREDO 

SERRA VELHA – MONTENEGRO

 

AVALIAÇÃO PROJETO JOÃO AMBIENTE

NOSSA ESCOLA PARTICIPOU DO PROJETO JOÃO AMBIENTE NA ESCOLA MANOEL JOSÉ DA 
MOTTA. NOSSOS ALUNOS GOSTARAM BASTANTE, POIS O PROJETO ENSINA MUITAS COISAS 
IMPORTANTES E UMA QUE ELES DESTACARAM A IMPORTÂNCIA DE ECONOMIZAR ENERGIA. 
O LOCAL MUITO BOM A IMAGEM BEM NITIDA. O PROJETO MUITO BOM. ESPERAMOS QUE 
VOCES CONTINUEM PASSANDO ESTA MENSAGEM AOS NOSSOS ALUNOS.

MONTENEGRO, 28 DE AGOSTO DE 2018.

DIREÇÃO DA ESCOLA
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ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL YARA FERRAZ GAIA 

Decreto de Denominação 19.784 de 30/7/1969 

Retif. Denominação Decreto 22.086 de 25/9/1972 

Port. Alt. Designação 00074/2001 – D.O.02/03/2001 

Rua Capitão Jacob Franzen, 61 – Fone (051) 3632-2555 –– Bairro Timbaúva 

CEP 95780-000 – Montenegro – RS 

Of nº 15/2018       Montenegro, 20 de agosto de 2018.

Secretaria de Educação de Montenegro:

Ao cumprimentá-los, encaminhamos uma breve avaliação do Projeto JoãoAmbiente, patro-
cinado pela empresa Braskem, que esteve com o ônibus itinerante em nossa escola no dia 
10/08/2018.

O momento cultural proporcionado foi rico em informações às quais os alunos poderão levar 
para suas vidas como: cuidados com o meio ambiente, economia de energia, dicas de preser-
vação do futuro no planeta, entre outros.

O recurso disponibilizado, os materiais didáticos e o próprio ônibus, apresentavam uma boa 
estrutura e a metodologia do trabalho contribui para o êxito da proposta.

Agradecemos a oportunidade oferecida e colocamo-nos a disposição para futuras parcerias.

Atenciosamente, 

A Direção
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MONTENEGRO – RS 

De: E. M. E. F. Jacob Haubert [mailto:emef.jacobhaubert@montenegro.rs.gov.br]  

Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2018 15:59 

Para: ‘Cristiano Barreto - SMEC Projetos’

Avaliação Projeto João Ambiente E.M.E.F. JACOB HAUBERT

 Boa Tarde.

       Para nossa turma multiseriada foi bastante proveitoso o projeto João Ambiente.

        Discutimos no dia seguindo sobre o filme. E os alunos nos relataram o que já praticam e o 
que aprenderam para colocar em prática na escola e em casa.

        Tanto sobre economia de água que já temos experiência, quanto na separação de lixo que 
iniciamos agora. Também iniciamos nossa horta orgânica cultivada no pátio da escola.

        Fizeram desenhos e textos sobre o projeto João Ambiente



MONTENEGRO

De: EMEF. MANOEL JOSE DA MOTTA  

Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2018 11:24 

Para: ‘Cristiano Barreto - SMEC Projetos’ 

Assunto: RES: Avaliação Projeto João Ambiente

Foi maravilhoso a presença do ônibus com o PROJETO JOÃO AMBIENTE, em nossa escola!

Os alunos adoraram o ônibus e puderam refletir a partir do vídeo sobre os assuntos traba-
lhados durante nosso projeto 2018 AGROECOLOGIA, onde abordamos questões de cuidados 
com o meio ambiente e sustentabilidade. A integração com as escolas também foi de grande 
importância para as crinças, visto que puderam interagir, trocar conhecimentos e brincar com 
colegas de outras escolas. Nossos alunos puderam mostrar nossas composteiras e como fa-
zem e descarte dos resíduos orgânicos produzidos durante a merenda escolar, pois eles foram 
encaminhados por nossos alunos a fazerem o descarte correto. Foi um momento muito diver-
tido e cheio de aprendizagens, onde o conhecimento e a socialização fizeram a aprendizagem 
divertida e significativa.....

Lilian 

Diretora
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RESULTADO
QUANTITATIVO

CIDADES ESPECTADORES ESCOLAS

01 - Campos Novos (SC) 672 06
02 - Abdom Batista (SC) 197 02
03 - Celso Ramos (SC) 168 03
04 - Anita Garibaldi (SC) 427 01
05 - Porto Alegre (RS) 1.864 07
06 - Canoas (RS) 799 05
07 - Montenegro (RS) 1.693 14
08 - Triunfo (RS) 594 05
09 - Rio Grande (RS) 612 04
10 - Caxias do Sul (RS) 1.105 05
11 - Mauá (SP) 1.029 03
12 - Ribeirão Pires (SP) 610 01
13 - Rio Grande da Serra (SP) 230 01
14 - São Bernardo (SP) 196 01
15 - Santo André (SP) 2.167 07

TOTAL RS 6.667 40
TOTAL SC 1.364 12
TOTAL SP 4.232 13

TOTAL GERAL 12.263 65

Obs.: Cálculo atualizado em 20 de Novembro de 2018.



CLIPPING
03 MAI/ 2018

Facebook - Bibo Nunes Show

Participação do Diretor Airton Soares nfalando sobre o Projeto João Ambiente

Link da notícia



CLIPPING
04 MAI/ 2018

Consumidor RS

Projeto itinerante levará cultura ambiental para escolas públicas

Link da notícia



CLIPPING
07 MAI/ 2018

Coletiva.net

Publicitário Gaúcho dirige projeto itinerante para educação ambiental

Link da notícia



CLIPPING
07 MAI/ 2018

Jornal do Comércio

Projeto João Ambiente

Link da notícia



CLIPPING
08 MAI/ 2018

Portal Making Of

Projeto itinerante levará cultura ambiental gratuitamente para escolas públicas

Link da notícia



CLIPPING
08 MAI/ 2018

Jornal O Sul

Projeto itinerante levará cultura ambiental gratuitamente para escolas públicas

Link da notícia



CLIPPING
08 MAI/ 2018

Rádio Bandeirantes

90 Minutos Com André Machado



CLIPPING
18 MAI/2018

Tua Rádio

Projeto itinerante desenvolve atividades de educação ambiental

Link da notícia



CLIPPING
09 AGO/2018

Prefeitura Municipal de Montenegro

Estação da Cultura recebe João Ambiente neste sábado

Link da notícia



CLIPPING
09 AGO/2018

Promoview

Estação da Cultura Braskem apresenta o “João Ambiente”

Link da notícia



CLIPPING
12 AGO/2018

Jornal Ibiá - Online

João Ambiente se despede com exibição na Estação

Link da notícia



CLIPPING
14 AGO/2018

TV Cultura do Vale

Projeto João Ambiente

Link da notícia



CLIPPING
20 AGO/2018

Prefeitura de Montenegro - Facebook

Projeto João Ambiente

Link da notícia



CLIPPING
10 SET/2018

O Sul

Comunidade de Rio Grande recebe iniciativa para conscientização ambiental

Link da notícia



CLIPPING
12 SET/2018

Jornal Cidades de Rio Grande - impresso

Comunidade recebe iniciativa para conscientização ambiental



CLIPPING
14 SET/2018

Folha de caxias - Online

MEIO AMBIENTE:Projeto educacional trabalha na conscientização dos jovens

Link da notícia



CLIPPING
14 SET/2018

Folha de Caxias - impresso

Projeto educacional trabalha na conscientização dos jovens



CLIPPING
17 SET/2018

Correio Riograndense

Caxias do Sul recebe projeto itinerante sobre cultura ambiental nas escolas

Link da notícia



CLIPPING
21 SET/2018

Capão Web Radio - Facebook

Projeto itinerante sobre educação ambiental segue rodando o estado

Link da notícia



CLIPPING
11 OUT/2018

Portal ABC do ABC

ABC Paulista recebe projeto itinerante sobre educação ambiental

Link da notícia



CLIPPING
11 OUT/2018

Repórter ABC

ABC Paulista recebe projeto itinerante sobre educação ambiental

Link da notícia



CLIPPING
12 OUT/2018

Morada Ecológica

ABC Paulista recebe projeto itinerante sobre educação ambiental

Link da notícia



CLIPPING
26 OUT/2018

O Sul - Online

João Ambiente: uma iniciativa eco sustentável nas escolas

Link da notícia



CLIPPING
17 OUT/2018

Agro Urbano

ABC Paulista recebe projeto itinerante sobre educação ambienta

Link da notícia



CLIPPING
17 NOV/2018

Diário do Grande ABC

Cinema itinerante ensina crianças sobre preservação do meio ambiente

Link da notícia


