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Desenvolvimento do projeto:
Parceria entre a Secretaria Municipal

de Educação e consórcio PCJ.
Foco do Consórcio PCJ:

Desenvolvimento de propostas visando
solucionar problemas estruturais e ambientais

nas bacias hidrográficas, incentivando os
agentes locais a refletirem e tomarem
consciência dos problemas do meio

em que vivem.



14 escolas de 
educação infantil

e 13 escolas de
ensino fundamental

participaram do 
projeto. 



Objetivos principais:

1º Conscientizar o aluno sobre o uso
racional da água e a preservação do

meio ambiente.

2º Fazê-lo entender que a 
preservação do

meio ambiente deve fazer parte da 
rotina

diária de cada um.



Para a realização e o sucesso do projeto, foi feito um trabalho interdisciplinar
(envolvendo todas as disciplinas), pensado desde o início do ano letivo, não se 

tornando um mero projeto de curta duração.



Para o desenvolvimento das várias atividades realizadas, algumas parcerias 
foram feitas pela Secretaria de Educação:

• Parceira com a concessionária Renovias, utilizando a Lei Federal de 
incentivo a cultura – Lei Rouanet. Foram desenvolvidas, pela companhia 

de teatro Parafernália, as peças teatrais:
“Ir e vir sem colidir – Educação no trânsito”

“Batalhão da reciclagem”



• Parceria com a Empresa Farmabase, utilizando a Lei Federal de 
incentivo a cultura – Lei Rouanet. Foi desenvolvida, pela companhia de 

teatro Komedi, a peça teatral
“Uli Luli e os guardiões da natureza”. Após a apresentação todos os 

alunos receberam um livro com o título do teatro.



Parceria com a empresa HM:

• Em parceira com a empresa HM, os alunos da

EM Prefeito Francisco Xavier Santiago

realizaram o plantio de árvores, visando a

recuperação de área ambiental degradada

e da mata ciliar



Projeto cineasta do futuro:
• Teve como principal objetivo canalizar recursos audiovisuais 

presentes na via cotidiana dos estudantes, desenvolvendo
talentos e colocando em foco a questão do Meio Ambiente.

Os alunos participantes produziram vídeos a fim de estimular
debates e reflexões sobre os cuidados  e a atual situação do

nosso meio ambiente. Resultado:
• Produção de 15 vídeos em diferentes linguagens áudio-

visuais, passando por stop motion, clip musical, dramatização,
entre outros.





Capacitações:
• Todos os coordenadores da rede foram capacitados durante

reunião pedagógica sobre as questões ambientais. Foram
qualificados para o trabalho relacionado à temática e receberam

material de apoio (CD / DVD) com vídeos e textos formativos,
apresentados pelo Consórcio PCJ. Após capacitação, os
coordenadores levaram para as escolas o material e as

discussões feitas no curso.

• Os coordenadores também receberam a capacitação sobre
reciclagem e coleta seletiva, em parceira com a tetra pack.

Esse conhecimento também foi levado às escolas como forma
de aprendizado.





Atividades:
Várias outras atividades foram desenvolvidas na escolas,
tais como:
• Oficinas de sucata
• Floreiras confeccionadas com garrafas pet
• Produção de sabão em pedra, a partir da reutilização do 

óleo vegetal
• Confecção de livros de receita com reutilização de 

alimentos
• Distribuição de mudas para o plantio
• Confecção de maquetes
• Desfile de roupas confeccionadas com materiais recicláveis
• Campanha de arrecadação de lacres de latinhas
(devido a quantidade de lacres arrecadados, a Secretaria
de Educação recebeu uma cadeira de rodas e a doou para 
a 3ª idade da cidade.
• Entre Outros...






