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INTRODUÇÃO 

 

Diante da extrema importância da vida animal e vegetal, assim como dos 

recursos naturais oferecidos gratuitamente ao homem, a sociedade está sempre em 

busca de uma sadia qualidade de vida, item que consta no artigo 225 da 

Constituição Federal: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras 
gerações (BRASIL, 1988). 

 
 

Desta maneira, é imprescindível que os indivíduos tenham consciência da 

importância da preservação dos recursos naturais de maneira a mudar hábitos e 

atitudes. Nesse caso a Educação Ambiental pode ser considerada um instrumento 

significativo na tomada de consciência ambiental de maneira a promover reflexões a 

respeito do homem e sua relação com o meio. 

Um dos objetivos da Educação Ambiental é informar e sensibilizar as 

pessoas para a compreensão da complexa temática ambiental e para o 

envolvimento em ações que promovam hábitos sustentáveis de uso dos recursos 

naturais. 

A Educação Ambiental pode aproximar os indivíduos da natureza propiciando 

uma experiência enriquecedora aos indivíduos desde que as ações sejam 

planejadas, colocadas em prática. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Assis, através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SMMA tem como uma de suas metas promover a 

Educação Ambiental através do desenvolvimento de conhecimento, habilidades e 

atitudes que visam a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida 

aos cidadãos. 

Um dos objetivos da Secretaria no segmento da Educação Ambiental em 

parceria com a Secretaria Municipal da Educação é oferecer uma capacitação aos 

professores da rede municipal de ensino com conteúdos que possam ilustrar as 

características ambientais da região. Desta forma os alunos terão conhecimento do 
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ambiente em que vivem podendo discernir características gerais de fauna, flora, 

água, entre outros.  

Paralelamente à capacitação o Projeto terá continuidade através da 

elaboração de um material didático a ser produzido por um grupo de professores 

participantes da capacitação. O material será utilizado pelos alunos do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino, ou seja, 1o a 5o ano. 

Ainda no âmbito da Educação Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, em 

conjunto com a Secretaria de Educação do município de Assis, buscará a 

identificação, recuperação e preservação das nascentes urbanas próximas as 

escolas de tempo integral (inicialmente), levando à comunidade escolar (corpo 

técnico, professores, alunos e pais) a proximidade com os recursos naturais 

(principalmente hídricos) com a finalidade de gerar empatia e uma ligação de 

responsabilidade com o equilíbrio com o meio ambiente. 
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1 A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E A CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES 
 

1.1 CONCEITO 

 

Todo material didático tem o objetivo de auxiliar e promover a aprendizagem. 

No caso do Ensino Infantil e Fundamental, a diversidade é crucial nos materiais 

didáticos incluindo jogos, filmes, músicas, materiais impressos, entre outros. No 

Ensino Médio geralmente o livro ainda é a ferramenta didática mais utilizada, 

associada a aulas práticas, mesmo sendo essas em quantidades bem abaixo do 

esperado. Um material didático ainda tem a função de viabilizar as experiências de 

conceitos quase sempre vistos somente na teoria (MATURANA, 2001). 

 Já a capacitação para professores na área de Educação Ambiental tem o 

objetivo de promover o conhecimento, além de fomentar novas atitudes críticas e a 

prática da ética. A intenção é contribuir para uma mudança duradoura do ambiente 

por meio das ações organizadas e planejadas pelos participantes, demonstrando a 

eficácia da capacitação, portanto, atingindo o seu objetivo. 

 Nas capacitações de Educação Ambiental não basta apenas que os 

professores adquiram conhecimentos teóricos. É necessária a aplicação dos 

saberes e ainda entender os momentos e situações para isso. Segundo Fontes 

(2001, p. 359), “desenvolve-se competência de vida, vivendo; competências sociais, 

agindo em grupo e competências ambientais, participando na construção do meio 

ambiente em que se vive”.  

Entendemos que a aplicação dos saberes, principalmente através das 

vivências, não é tarefa fácil, já que depende de recursos tais como financeiros, 

físicos, burocracia, entre outros. Porém, ainda é necessário enfatizar a questão do 

interesse e a busca por alternativas que possam facilitar e permitir o trabalho do 

professor no que diz respeito ao meio ambiente. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O meio ambiente tem passado por mudanças significativas de modo a atingir 

a vida como um todo. Nesse contexto, incluem-se os diversos biomas e realidades 
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locais devendo, assim, a população ter conhecimento das características do meio 

ambiente que a circunda. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Proporcionar formação continuada aos professores da rede municipal de 

ensino no segmento da Educação Ambiental visando a produção de um material 

didático para a rede municipal de ensino.  

Estimular a didática ambiental dentro das salas de aula do município de Assis 

por meio da valorização do professor, orientando os profissionais envolvidos para a 

elaboração do material didático a ser usado pelos mesmos e seus pares de acordo 

com a realidade e particularidade do espaço geográfico, político e social no qual 

desenvolvem seu trabalho diário. 

 

1.4 META 

 

 - Permitir que professores/alunos adquiram o conhecimento das 

características ambientais da região e a formação cidadã; 

 -    Elaborar o material didático da temática ambiental por meio dos próprios 

profissionais que o desenvolverão em sala, visando a valorização dos professores e 

a transposição dos problemas e particularidades cotidianas dentro do conteúdo a 

ser ministrado aos seus alunos. 
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2 DADOS DO CURSO 
 
 
2.1 PÚBLICO ALVO 
 
 Professores da rede municipal de ensino de Assis. 
 
 
2.2 CARGA HORÁRIA 
 
 Total de 180 horas sendo 36 horas de encontros presenciais, 30 horas 

referentes ás Visitas Tècnicas e 114 horas de atividade de elaboração e edição do 

material (encontros entre os grupos responsáveis por cada Módulo, pesquisa, leitura, 

participação em oficinas e workshops, etc).  

 Quanto aos encontros, os professores deverão formar os grupos de trabalho 

referentes a cada Módulo para fomentar a discussão e elaboração do material. 

Serão formados 10 Grupos de Trabalho (um para cada Módulo da Capacitação), 

sendo que será dividido o número total de participantes equitativamente entre os 

Grupos de Trabalho. 

 

2.3 LOCAL DO CURSO 
 
 Sala de reuniões da Secretaria Municipal da Educação 
 
 
2.4 NÚMERO DE VAGAS 
 
 Mínimo 20 e máximo 50. 
 
 
2.5 PERÍODO 
 
 As quarta-feira das 18 às 20 a partir de 09/03 até 26/11/2016 totalizando 18 

encontros e 10 Visitas Técnicas, além do encontro dos Grupos de Trabalho de 

Cada Módulo. 

 
2.6 FORMADORES 
 
 Profissionais nas áreas de conhecimentos afins tais como Biologia, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Matemática, 

Veterinária, Geologia, entre outras. 
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2.7 PARCERIAS 
 
 Instituições de Ensino Técnico e Superior (Públicas ou Privadas); Órgãos 
Ambientais Federais, Estaduais e Municipais; Concessionárias de prestação de 
serviço à Prefeitura Municipal de Assis; empresas privadas; ONG´s e profissionais 
liberais.  
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3 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Módulo I - Introdução à Educação Ambiental 

Módulo II - Resíduos Sólidos 

Módulo III – Biodiversidade - Água e Recursos Hídricos 

Módulo IV – Biodiversidade - Flora 

Módulo V – Biodiversidade - Fauna 

Módulo VI – Biodiversidade – Vigilância Sanitária e o Meio Ambiente 

Módulo VII – Consumo Sustentável  

Módulo VIII – Educação Trânsito  

Módulo IX – Cidadania  

Módulo X – Mapas/Georreferenciamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de aulas: 

 

 

09/03 - Introdução à Educação Ambiental  

23/03 - Resíduos Sólidos  

06/04 - Resíduos Sólidos  

20/04 – Consumo Sustentável 

04/05 – Consumo Sustentável 

18/05 - Biodiversidade -Fauna 

01/06 - Biodiversidade -Fauna  

15/06 - Biodiversidade – Flora 

29/06 - Biodiversidade -Flora  

06/08 - Biodiversidade Vigilância Sanitária 

17/08 - Biodiversidade - Água e Recursos Hídricos 

31/08 - Biodiversidade – Agua e Recursos Hídricos 

14/09 - Educação no Trânsito 

28/09 – Educação no Trânsito 

05/10 - Cidadania 

19/10 - Cidadania 

09/11 - Mapas/Georreferenciamento 

23/11 - Mapas/Georreferenciamento 
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4 CRONOGRAMA 

Programação do Programa de Educação Ambiental 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2016                          

2017                         

 

  Capacitações/Desenvolvimento do Material  Dias de Encontros Presenciais 

  Revisão  Dias de Visitas Técnicas 

  Início da utilização do Material 

 

MARÇO 

 D S T Q Q S S 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
   

MAIO 

D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
     

AGOSTO 

D S T Q Q S S 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
    

ABRIL 

D S T Q Q S S 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

JUNHO 

D S T Q Q S S 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
  

SETEMBRO 

 D S T Q Q S S 

      
 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
 

OUTUBRO 

 D S T Q Q S S 

      
   

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
     

NOVEMBRO 

 D S T Q Q S S 

     1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
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Visitas técnicas (aulas práticas)1 
 
12/03 – Visita a COOCASSIS; 
02/04 – Aterro Sanitário de Quatá; 
09/04 – Ao Aterro de Inertes e a Estação de Transbordo; 
21/05 – Visita a APASS 
04/06 – Visita ao viveiro Municipal; 
18/06 – Visita ao Horto de Assis (Instituto Florestal); 
20/08 – Visita às nascentes localizadas no perímetro urbano; 
03/09 – Visita as Estações de Tratamento de Esgoto e de Água da Sabesp; 
15/10 – Visita Instituto Agronômico – APTA; 
26/11 – Trekking ambiental (UNESP). 
 
 
 
 

                                                 
1
 Visitas Técnicas sujeitas a alterações de data e local. 
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ANEXO 01 - EMENTAS 
 

Objetivo do Projeto 

Capacitar os Professores da Rede Municipal de Educação, ensino fundamental I (1º ao 

5º ano e 6 a 10 anos de idade), para que os mesmos confeccionem apostilas 

pedagógicas para utilização das oficinas de Educação Ambiental e Cidadania, bem 

como das aulas das salas regulares. 

 

Módulo I - Introdução à Educação Ambiental 

Objetivo: Inserir a questão ambiental na formação dos alunos, demonstrar a importância 

da transformação do conteúdo técnico pedagógico para a formação da consciência 

ambiental e cidadã. 

Conteúdos:  

- Justificativa da Educação Ambiental 

- Valores éticos da Educação Ambiental 

- Breve histórico da Educação Ambiental no Brasil 

- Importância da formação ambiental-cidadã, para o uso adequado e a boa 

convivência na cidade; 

Sugestão de práticas e atividades:  

- Questionário; 

- Relatório das atividades de educação ambiental hoje; 

- Visão cidadã em relação a cidade. 

 

Módulo II - Resíduos Sólidos 

Objetivo: Identificar os tipos de resíduos sólidos, origem, transporte e destinações 

ambientalmente adequados. 

Conteúdos:  

– Introdução a Gestão de Resíduos Sólidos; 

– Classificação dos Resíduos Sólidos (natureza, composição e riscos); 

– Origem dos Resíduos (Domiciliares, Comerciais e Recicláveis, Públicos, 

Volumosos, Construção e Demolição, Especiais, Serviço de Saúde, Perigosos, 

Agrícolas); 

– Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

– Transporte, acondicionamento e destinação final dos resíduos; 

– Gestão dos resíduos e o manejo inadequado; 

– Gestão dos Resíduos x Direito e Dever do munícipe; 

– Gestão dos Resíduos x Direito e Dever do Poder Público; 

Serão abordados nos temas, Histórico, Definição, Origem, Importância, 

Reciclagem, Outras Características Específicas, formas de acondicionamento, transporte, 

destinação ambientalmente adequada e compostagem dos resíduos sólidos. 

Sugestão de práticas e atividades:  

- Visita ao Aterro Municipal  

- Confecção de composteira 

- Coleta Seletiva na Escola 

- PEVs nas Escolas 

- Gravimetria dos Resíduos 

- Conscientização da população do entorno das escolas quanto à limpeza 

pública; 

                                                             



   

Rua Orozimbo Leão de Carvalho s/n, Centro – Fone (18) 3324 3355 

smma@assis.sp.gov.br   pmva@assis.sp.gov.br 

 

Módulo III – Biodiversidade - Água e Recursos Hídricos 

Objetivo: Informar sobre a importância da preservação das águas, assim como 

contextualizar os alunos sobre a situação regional e local, rios, córregos, nascentes de 

Assis, bem como as bacias de captação de água superficial e subterrânea. 

Conteúdos: – Importância dos Recursos Hídricos; 

 – Água Subterrânea e águas superficiais; 

 – Conceito de nascente, olho d´água, riacho, ribeirão, córrego e rio; 

 – Recursos Hídricos no Vale do Paranapanema, importância e contribuição em 

seus afluentes; 

– Recursos Hídricos do Município de Assis, importância e contribuição para o 

Vale do Paranapanema; 

 – Córregos Urbanos e rurais de Assis, 

 – Ciclo Hidrológico; 

 – Drenagem pluvial x Córregos Urbanos; 

 – Conservação/uso do solo e sua interferência nos recursos hídricos; 

 – Importância da cobrança da água; 

– Saneamento Básico. 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Visita em nascente Urbanas; 

– Visita em diferentes tipos de afloramento de água; 

– Quebra gelo, formação de córrego e suas ocupações; 

 

 

Módulo IV – Biodiversidade - Flora 

Objetivo: Fornecer informações sobre a flora regional e local, importância de sua 

preservação e conservação, legislações vigentes e orientar sobre procedimentos técnicos 

e órgãos responsáveis técnicos responsáveis pela fiscalização/orientação. 

Conteúdos: 

 – Importância da Flora; 

 – Introdução ao Novo Código Florestal; 

 – Biomas do Estado de São Paulo e Vale do Paranapanema; 

 – Bioma do Município de Assis (Cerrado, Cerradão e Mata Atlântica); 

 – Estação Ecológica e Zona de Amortecimento; 

 – Tipo/ Qualidade do Solo x Flora; 

 – Flora x Fauna; 

 – Flora x Recursos Hídricos; 

 – Instituições, fiscalização/orientação; 

 – Importância da Arborização Urbana; 

 – Benefícios da Arborização Urbana; 

 – Arborização Urbana e o manejo inadequado; 

 – Arborização Urbana x Ciclo de Vida da árvore; 

 – Arborização Urbana x Direito e Dever do munícipe; 

 – Arborização Urbana x Direito e Dever do Poder Público; 

Sugestão de práticas e atividades:  

 – Visita aos Biomas Locais; 

 – Visita a Viveiro; 

 

Módulo V – Biodiversidade - Fauna 

Objetivo: Mostrar a importância da Fauna regional e local, a importância de sua 

preservação e conservação e os problemas enfrentados por seu desequilíbrio, na área 
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urbana e rural.  Legislações vigentes e orientar sobre procedimentos técnicos e órgãos 

responsáveis técnicos responsáveis pela fiscalização/orientação.  

Conteúdos:  

– Importância da Fauna; 

– Legislações Vigentes; 

– Criadouro, Centro de Recuperação de Animais Silvestres, Mantenedor, 

Zoológico, e outros; 

– A Fauna do Estado de São Paulo e Região Vale do Paranapanema; 

– Fauna do Município de Assis; 

– Conceitos de biodiversidade; 

– Ameaças à biodiversidade; 

– Classificação taxonômica; 

– Atividade antrópica e zoonoses ligadas à vida selvagem;  

– Identificação de animais peçonhentos; 

– Procedimentos de captura de animais peçonhentos; 

– Destinação da Fauna Silvestre; 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Visita à Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis – APASS; 

– Realização de mini inventário de fauna; 

– Observação da fauna no campo; 

 

Módulo VI – Biodiversidade – Vigilância Sanitária e o Meio Ambiente 

Objetivo: Contribuir para que o processo de descentralização das ações em 

Vigilância Sanitária seja mais efetivo, Introduzir os fundamentos da epidemiologia e 

da vigilância em saúde relacionando-os de maneira a integrar com a,  
Conteúdos: 

– Conceito Saúde Pública e Ambiente; 

– Vigilância sanitária e ambiental e sua importância para a saúde pública; 

– Noções de vigilância sanitária; 

– Noções de vigilância epidemiológica; 

– Vigilância Sanitária x Vigilância Epidemiológica; 

– Conceitos básicos sobre hospedeiro e doenças transmissíveis; 

– Saneamento Básico; 

– Zoonoses;  

– Vigilância Ambiental na Secretaria Municipal de Saúde; 

– Procedimento para realização de uma investigação epidemiológica; 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Estudo de Caso; 

– Acompanhamento das equipes de campo. 

 

 

 

 

Módulo VII – Consumo Sustentável 

Objetivo: Servir como um manual orientador sobre a produção + limpa e dar 

conhecimento sobre a análise do ciclo de vida dos produtos, assim como buscar a 

alteração do estilo de vida da comunidade; 

Conteúdos:  

– Cidadania e o Consumo Sustentável 

– Os Padrões de Consumo 
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– Consumo x Consumismo, 

– Tipos de Comportamento, 

– Grupos de Consumidores; 

– A Análise do Ciclo de Vida; 

– As Compras Públicas e o Papel do Governo; 

– Certificação Florestal; 

– Produtos Orgânicos; 

– Consumidor x Empresas;  

– Da  Consciência à Prática; 

– Reflexões sobre o Consumo; 

– Estilos de Consumidor; 

– Análise da Pegada Ecológica; 

– Atitudes que fazem a diferença; 

– 5 R´s (Reduzir, Reutilizar, Recuperar, Renovar e Reciclar); 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Horta (técnicas e manejo) 

– Criação de soluções para redução do consumo; 

– Análise de ciclo de vida de produto (conforme Norma NBR) 

Fonte:  
CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 

2005. 160 p. 

São Paulo (Estado) Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Consumo 
Sustentável. Cavalcanti, Denize Coelho. – São Paulo : SMA/CPLA, 2011 

 

Módulo VIII – Educação no Trânsito  

Objetivo: Informar e orientar sobre as noções segurança no trânsito, e a 

responsabilidade/direitos e deveres dos usuários. 

Conteúdos:  

– Educação para a Segurança no Trânsito 

– O Trânsito na vida do Homem; 

– O Trânsito na cidade de Assis; 

– Estatística do trânsito; 

– O olhar do pedestre, e demais condutores X Trânsito; 

– Noções de sinalização; 

– Atenção no Trânsito;  

– Tipos de Infrações no Trânsito; 

– Direitos e deveres no trânsito (pedestre, ciclista, motociclista, demais 

condutores); 

– O Trânsito e a cidadania; 

– O Trânsito e a criança; 

– Legislações de Trânsito; 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Auxiliar pessoas idosas e/ou com deficiência frente as sinalizações; 

– Criação de campanhas nas escolas; 

 

Módulo IX – Cidadania  

Objetivo: Buscar a orientação e a formação cidadã, informando os direitos e deveres do 

cidadão, além de buscar uma consciência voltada ao novo olhar do sujeito quanto a vida 

na cidade, na busca de aumentar a estima da população. 

Conteúdos:  

– O que é Cidadania? 
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– Educação política enquanto prática de cidadania ativa (formação de cidadão 

atuantes); 

– O respeito às leis, legitimadas pela aprovação soberana do povo e acima das 

vontades particulares; 

– O respeito ao bem público, acima de interesse privado; 

– Direito e Dever do cidadão; 

– O cidadão como agente público; 

– Direito e Dever do Poder Público; 

– O novo olhar do Cidadão e autoestima; 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Designar um líder de classe e delegar funções e responsabilidades; 

– Mostrar a corrupção nos pequenos atos (furar fila, sonegar impostos,...). 

 

Módulo X – Mapas/Georreferenciamento 

Objetivo: Demonstrar a importância das ferramentas tecnológicas, como mapas 

(altimétricos e planialtimétricos), Imagens de satélite, fotografias aéreas, drones, frente 

às diversas possibilidades de aplicações ambientais e demais aplicações; 

Conteúdos:  

– Introdução a Cartografia; 

– Os diferentes tipos e usos de mapas; 

– Mapeamento – ferramenta de planejamento; 

– Geoprocessamento aplicado ao meio ambiente; 

Sugestão de práticas e atividades:  

– Uso de estereoscópios para visualização de fotos aéreas com perfis em 3D. 

– Navegação com receptores de sinal GPS pela cidade de Assis a pontos 

turísticos. 

– Uso do Google Earth como ferramenta na captura de imagens aéreas. 

 

36 horas teóricas = 2 horas/aula, com 18 encontros. 

30 horas relativas às Visitas Técnicas, totalizando 10 Visitas. 

114 horas de atividade para elaboração do material e revisão (encontros dos Grupos de 

Trabalho, revisões bibliográficas, pesquisas de campo e entrevistas, etc). 
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ANEXO 02 – CUSTOS 

 
Material Permanente Qtd R$/Uni Sub Total 

Tablet 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 

GPS 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

  
Total R$ 2.700,00 

    

    Serviços Qtd R$/Uni Sub Total 

CoffeeBreak 18 R$200,00 R$3.600,00 

Palestrantes2 5 R$ 1.500,00 R$7.500,00 

  
Total R$11.100,00 

      Material Permanente R$2.700,00 
 Serviços R$11.100,00 
 TOTAL R$13.800.00  
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 O valor para 5 palestrantes é referente aos seguintes Módulos: Biodiversidade – Águas e Recursos 

Hídricos, Flora e Vigilância Sanitária, Cidadania, Mapas e Georreferenciamento. 
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EA3b – Ações vinculadas ao Programa de Educação Formal e Não Formal: 

 

1 - Relatório de atividade de plantio de mudas na Academia da Saúde em comemoração 

ao Dia da Água: 

POLO – VILA PROGRESSO – ASSIS/SP 
 Rua Pompéia, 305 
 Fone: 33222643 

Relatório de Atividades 
Assis, 30 de agosto de 2016. 

A Secretaria de Meio Ambiente. 
A/C: Cledir. 
Atividade: Plantio de árvores ao redor do Polo Academia da Saúde. 
Data da atividade: 22/03/2016 – Dia Mundial da Água. 
Descrição: Após previa articulação entre os serviços envolvidos foi executada 
atividade de educação ambiental e plantio de árvores, frutíferas e não 
frutíferas, ao redor do Polo Academia da Saúde, serviço este que visa a 
promoção de saúde e produção de cuidados, e atende a população dos do 
território da Vl. Progresso, Jd. Alvorada e Jd. Paraná. Na ocasião, as mudas 
foram trazidas pelo Projeto Broto Verde, assim como o projeto em questão 
trouxe seus participantes para compor a atividade proposta juntamente com os 
usuários do Polo Academia da saúde. Contamos com a presença e 
colaboração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os participantes 
receberam orientações e puderam participar de todo o processo de plantio de 
árvores desde molhar a terra, abrir os buracos, colocar as mudas e tratar a 
terra. 
Objetivos: Esta atividade teve como objetivos a educação em meio ambiente, 
a co-responsabilização da população, a interação entre participantes, estimulo 
ao cuidado e ao trabalho com o meio ambiente e a aquisição de árvores que 
gerarão sombra, frutas e melhorias ao meio ambiente e ao Polo Academia da 
Saúde. 
Quantidade de Pessoas Participantes: 40 pessoas entre crianças, 
adolescentes e adultos. 
Parcerias com a Rede: Estiveram envolvidas nesta atividade o Polo Academia 
da Saúde, o Projeto Broto Verde e a Secretaria do Meio Ambiente. 
Fotos do plantio: 
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Atenciosamente. 
Tânia Tanus Salvadori. 
Gerente da Academia da Saúde de Assis/SP 
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2 – Palestras informativas aos alunos da EMEF Thomas Menk a respeito do 

gerenciamento e destinação do resíduo no Município de Assis: 

 
 

 

EMEF “Lucas Thomaz Menk” 
Rua General Osorio, 431 – Vila Boa Vista -  Assis/SP - Fone:18  3325 – 1689/3321-0516 

     Secretaria Municipal da Educação 

 

 

 

 
       PREFEITURA  MUNICIPAL DE ASSIS 

                 

RELATÓRIO 

Vimos por meio deste, primeiramente agradecer pela 

recepção das cinco salas de 5º ano, desta unidade escolar, que tiveram a 

oportunidade de serem recepcionados pelo responsável, Cledir Mendes, 

que afetuosamente apresentou aos alunos informações importantes 

para ampliar o universo cultural dos nossos alunos em relação ao meio 

ambiente. 

Os alunos e professores aproveitaram para sugerir que em 

momentos vindouros, a dinâmica seja de incluir um pequeno passeio 

dentro do próprio parque para observação da flora, fauna, destinação 

do lixo, conservação do local etc. Ao meu ver essa sugestão é 

interessante, tendo em vista que para essa faixa etária (10 anos) os 

alunos são bastante curiosos e tem dificuldade em manter a atenção por 

muito tempo. No retorno para a escola os alunos e professores foram 

unanimes em enaltecer a competência do anfitrião em passar 

informações valiosíssimas sobre o destino do lixo em nossa cidade. 

Mais uma vez elogio o trabalho realizado na esperança de 

podermos contar com vocês em outros momentos. Reitero que quando 

tiverem outras informações como (catalogação dos animais presentes 

no local) gostaríamos de ser informados. Sem mais, elevamos nosso 

apreço. 

 

Assis, 01 de setembro de 2016 
 

 

 


