DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE – dia 05 de junho 2013
Atividades das escolas participantes

DIA
5 de junho

ESCOLA
EE Jd. Vista Linda

5 de junho

EM Jd. Vista Linda

5 de junho

EE Armando Belegarde

ATIVIDADES
- customização
- brechó (feira de trocas)
- inauguração da horta
- oficina de reciclagem de papel
- culinária sustentável
- oficina artesanato com lata
- oficina artesanato porta-papel higiênico
- oficina de sabão
- lançamento do projeto escola limpa
- expedição e exposição fotográfica sobre o ma do bairro
Noite: festival de música sobre o meio ambiente
Mostra de vídeo
Ação praia limpa
no dia 05 de junho de 2013, dia do meio ambiente, os alunos da
e.m. jardim vista farão uma ação de cidadania com objetivo de
chamar a atenção quanto aos resíduos sólidos que são deixados na
areia da praia pelos banhistas.
a área ser explorada é a do bairro: vista linda.
os alunos serão divididos por setor e percorrerão toda faixa de
areia realizando coleta minuciosa de quaisquer resíduos sólidos.
no dia seguinte, todos os resíduos sólidos serão separados e
contados para que sejam montados panfletos e cartazes com os
gráficos a serem divulgar a população.
- Confecção e revoada de pipas na praia
- caminhada com distribuição de mensagens ecológicas + mudas
- oficina de detergente biodegradável
- oficina de repelente de insetos

5 de junho

EE Maria. Celeste

5 de junho

EMEIF Mário Covas

5 de junho

EMEIF Caiubura

5 de junho

EMEF Giusfredo Santini

- mostra de vídeos
- mural/painel
Luisa – oficina de sacolas com jornal
Francisco – experimentos com co2
Simone – exposição de terrario
Vídeo sobre o meio ambiente feito por alunos eja
Fátima – oficina de artesanato com jornal
Ana aparecida – passeio ciclístico para observação da natureza
(saída às 9:30 h)
Del carmen – decorarção de vidros usados – eja
Exposição de vídeos com tema meio ambiente
Grêmio – feira de trocas
Noite – a partir das 19 h
Palestra sobre lixo – cristina sobloco – eja
Mostra de vídeos
- Oficina de blocos de recados
- bilboquê
- vídeos
- sucos
- jogos cooperativos
- culinária
Palestra sobre lixo – cristina peres
Mostra de vídeos
Caminhada em torno da escola a fim de observar a natureza!
Sendo que do 1º ao 3º - vão pesquisar e registrar os benefícios das
plantas e ervas medicinais: pitanga, erva-cidreira, boldo, goiabeira e
outros.
E o 4º/5º ano irão tirar fotos de flores e frutos, nomeando-os.
O infantil fará um pequeno passeio e confeccionará um mural com
colagens e desenhos.
Oficinas: de fabricação de sabão, mosquitérica e repelente natural.
Receitas e orientações de aproveitamento integral dos alimentos
com degustação.

Revitalização do jardim usando pneus velhos.
Exposição de vasinhos de girassol, plantados pelos alunos, e
distribuição de sementes com orientações sobre o plantio.
Exposição de tapetes feitos pelos alunos, com retalhos de tecido.
Exposição de sacolas retornáveis, para conscientização do uso
racional das sacolas plasticas.

5 de junho

5 de junho

EE jd. Vicente de Carvalho

EMEIF BUZINARO

Durante a feira será feita a distribuição dos seguintes itens:
* barras de sabão feita com óleo usado e a receita.
* passo a passo do mosquitérica.
* receita do repelente natural.
* passo a passo do tapete de retalhos.
Períodos manhã e tarde
1) feira de mudas (precisamos de mudas)
2) reciclagem de roupas (agulhas/ linhas e retalhos)
3) sala do plástico - produção de fantasias, tapetes de sacolas e
reciclagem de pet
4) sala do papel- papelão - produções de reciclagem e artesanato
5) sala da reutilização de alimentos (copos de café)
6) pátio musical (concurso de rap ambiental e concurso de fantasia)
Programação do noturno
- festival de vídeos de 2 minutos com temas ambientais
( todos as turmas do período, foram divididos em 4 grupos e todos
deverão apresentar um vídeo de 2 minutos)
- Corrida ecológica
- torneio de atletismo (na praia);

EMEIF BUZINARO

Na escola
-apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos e - premiação
pela participação na corrida ecológica.
Apresentações:
Infantil v e vi: exposição dos brinquedos da “oficina ecológica”.

2º ano a- paródia do meio ambiente;
2º ano b- jogral- planeta amigo;
4º ano a- recital de poesia/ teatro;
- preparação de um canteiro de flores com mudas trazidas pelos
alunos e plantaremos uma muda de pitangueira que nos foi
presenteada pelo viveiro de plantas "seo leo".
1ºs anos - tema: “lixo não é lixo”
- roda de conversa para introdução ao tema;
- pesquisa feita pelos alunos junto aos familiares sobre quais os
materiais que poderiam ser reaproveitados na confecção de
brinquedos;
- apresentação de ideias e sugestões para a escolha dos brinquedos
a serem confeccionados;
- confecção dos brinquedos;
- exposição no dia 05/06/2013.
3ºs anos – tema: “ervas medicinais
Iniciar as pesquisas a partir das famílias dos alunos.
- (folhas individuais com questões relacionadas ao conhecimento e
ao uso dos “chás”, por exemplo)
- trazer mudas para o plantio na escola.
No dia:
- servir os chás com as folhas informativas a respeitode cada um dos
chás.
- fotografias das atividades.

- exposição do início da confecção do livro sobre ervas dos 3ºs anos.
5ºs anos – tema: “consciência ambiental”
objetivo: conscientizar a importância do meio
ambiente às pessoas.
1º momento – passeio ecológico: caminhada pelo bairro, chamando
atenção de todos para a importância do dia e do tema.
2º momento – feira de livros usados:
objetivo: trocar livros esquecidos por livros interessantes e
proporcionar o contato com diversos livros e incentivar a leitura.
desenvolvimento: no dia 05 de junho será
organizada a troca de livros usados entre os alunos e a comunidade
presente.
serão registrados e apresentados no dia 05/06/2013.
5 de junho

EMEIF São Lourenço

5 de junho

EE Praia de Boracéia

•
•
•
•

Entrega da semente de girassol;
Confecção de prendedor de saco com garrafa pet;
Plantio da pitanga - corrente verde;
Teatro sobre o meio ambiente - sesc.

- Plantio de árvores nativas frutíferas e floríferas
- Posse da aluna eleita “delegada ambiental da escola”

