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ÁGUA E BANHEIROS NAS ESCOLAS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

A iniciativa faz parte do projeto “Vim para UNICEF” desenvolvido pela Unilever e UNICEF. O Instituto Trata

Brasil é parte integrante sendo responsável pelo desenvolvimento de ações no semiárido e que vão desde a

coordenação da construção de banheiros, reforma das cozinhas e provimento da água, assim como trabalhos de

conscientização sobre a importância do acesso à água e ao saneamento básico para alunos, professores e

autoridades locais. O projeto beneficiou 1.600 crianças em 3 escolas reformadas pelo projeto e em outras 39

reformadas por prefeituras envolvidas na ação.



ÁGUA E BANHEIROS NAS ESCOLAS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

PRINCIPAIS RESULTADOS

 Diminuição da evasão escolar;

 Elevação do desempenho escolar;

 Diminuição dos casos de doenças contraídas do contato direto com a água poluída.



ÁGUA NA ESCOLA – GOTAS DE FUTURO

No Ano 2017, o Instituto Trata Brasil lançou um novo projeto em

parceria com a Atleta Daiane dos Santos. O Piloto aconteceu em

escolas de Paraisópolis em São Paulo. A parceria com Daiane dos

Santos foi natural, uma vez que a atleta já era Embaixadora do

Instituto Trata Brasil e muito ligada às causas ambientais. O projeto

objetiva, através de palestras recreativas e atividades lúdicas,

conscientizar alunos, professores, funcionários e pais sobre a

importância do uso racional da água e coleta e tratamento de esgoto, a

importância de se conectar na rede de esgoto e de preservar os rios,

mares e praias.



ÁGUA NA ESCOLA – GOTAS DE FUTURO

+ 20 mil
alunos 

alcançadas

o Apresentações de 2018

o Cidades: 13
Cidades em 

um ano 

Paço do Lumiar

São José do Ribamar

Paraisópolis

Sumaré

Porto Ferreira

Limeira

Cordeirópolis 

Rio de Janeiro

Niterói

Macaé

Rio Verde

Jataí 

Aparecida de Goiânia



ÁGUA NA ESCOLA – GOTAS DE FUTURO



TRATA CITY – PARCERIA DO TRATA BRASIL COM ALUNOS CURSO  
DE DESIGN DE GAMES DA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI.

Trata City é um jogo baseado na realidade da vida das pessoas na comunidade Seringueira, localizada no Itaim

Paulista (SP). Para construção do jogo, os universitários observaram a vida dos moradores desta área irregular,

que não possui serviços adequados de saneamento básico, de forma a tornar o game ainda mais próximo da

realidade de milhões de brasileiros que vivem nesses locais. O jogador percorre um cenário virtual da comunidade

e deve executar ações que conscientizem as pessoas para o problema.



TRATA CITY – PARCERIA DO TRATA BRASIL COM ALUNOS CURSO  
DE DESIGN DE GAMES DA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI.

Trata City - teste na comunidade



PATÓGENOS EM JOGO – PARCERIA DO INSTITUTO TRATA BRASIL 
X UNIFESP

Patógenos em Jogo, é um projeto de extensão universitária da Escola Paulista de Medicina - Universidade

Federal de São Paulo (UNIFESP). Acreditamos que a união de conhecimentos sobre patógenos com a diversão

gerada por jogos e brincadeiras pode ser uma forma efetiva e divertida de promoção da saúde, visando a

fixação do conhecimento adquirido nas aulas de Ciências e Biologia nos Ensinos Fundamental e Médio.

Acreditamos também que a transmissão desse aprendizado para os familiares e a comunidade resultará na

prevenção contra as mais diversas doenças infecciosas. Participaram dos testes: coordenadores, professores e

alunos das Escolas Estaduais .
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