CALENDÁRIO JUNHO VERDE 2018
Atividades abertas ao público
1. De 31/5 a 02/6 (quinta-feira a sábado) – Excursão Acaprena à RPPN Reserva Volta
Velha, Itapoá/SC. Excursão de caráter ecológico-cultural com atividades de canoagem no
Rio Saí-mirim, caminhada na trilha Apecatu, apresentação na oca Xingú, visita ao
sambaqui e apresentação do programa de educação ao ar livre. Mais informações e
inscrições pelo e-mail contato@acaprena.org.br.

2. Dia 5/6 (terça-feira) – Solenidade de abertura do Junho Verde seguido por ato ecológico
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente promovido pela Faema com apoio
Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local (GTEAL). Doação de mudas realizada
pela Faema e participação dos parceiros: BRK Ambiental, Faculdade Senac, Hotel Sesc,
Ipevi – Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí, Mais Bicicletas, MPB Engenharia,
Polícia Militar Ambiental, projeto “Conhecer pedalando”, projeto “Horta medicinal”,
projeto “Plantei um broto na casca”. Apresentação cultural da Banda Musical da EBM
Lúcio Esteves, com execução do hino nacional e do hino de Blumenau. Horário: das 9h às
12h. Local: Praça Vitor Konder e praça no entorno da Prefeitura. Evento gratuito, sem
necessidade de inscrição.

3. Dia 07/6 (quinta-feira) – Palestra sobre Serpentes Peçonhentas, ministrada pelo
professor e pesquisador Alessandher Piva, do Departamento de Medicina Veterinária da
UniSociesc. Local: auditório da UniSociesc. Horário: 19h15. Público-alvo: profissionais e

acadêmicos da área da Saúde e demais interessados. Evento gratuito, sem necessidade de
inscrição.

4. Dia 09/6 (sábado) – Exposição de artigos do curso de Engenharia Florestal da Furb, com
distribuição de mudas e treinamento de como plantar árvores. Local: Parque Ramiro
Ruediger. Horário: 9h às 17h. Evento gratuito, sem necessidade de inscrição.

5. Dia 09/6 (sábado) – Passeio ciclístico organizado pela EEB Emilio Baumgart. Horário:
16h. Saída das dependências da escola, Rua Dr. Pedro Zimmermann, 9611, Itoupava
Central. Evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia (somente no local).

6. Dia 10/6 (domingo) – O fantástico mundo da Biologia. Descrição de mudas nativas,
atividades lúdicas, jogos didáticos, experiências e divulgação dos 50 anos do curso de
Ciências Biológicas da Furb. Horário: 15h às 19h. Local: Parque Ramiro Ruediger. Evento
gratuito, sem necessidade de inscrição.

7. De 11 a 15/6 (segunda a sexta-feira) – Caixa interativa (Caixa e-água) do Laboratório
Interdisciplinar de Formação de Educadores da Furb. Local: Museu de Ecologia Fritz
Müller. Evento gratuito, sem necessidade de inscrição (inscrição somente para grupos
com formulário disponível em http://www.blumenau.sc.gov.br/governo/fundacao-domeio-ambiente/pagina/educacao-ambiental-faema). Mais informações pelo telefone
3222-0162.

8. Dia 14/6 (quinta-feira) – Distribuição de mudas pela Faema. Horário: 10h. Local: em
frente à sede da Faema, Rua XV de Novembro, 1505. Evento gratuito, sem necessidade de
inscrição.

9. Dia 15/6 (sexta-feira) – 2º Fórum Municipal de Políticas Públicas Voltadas ao Bem-Estar
Animal. Organizado pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (Semus) e o
Conselho Municipal do Bem-Estar Animal (Combea). Horário: das 9h às 16h. Local:
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi), situada em frente ao Parque
Ramiro Ruediger. Evento gratuito, inscrições em https://tinyurl.com/ycm9q2sw.

10. Dia 18/06 (segunda-feira) – Oficina com roda de conversa sobre a utilização de
diferentes espaços de aprendizagem voltada à transversalidade do tema biodiversidade
como elemento curricular. Organizado pelo Centro Acadêmico de Biologia (CAB) da Furb.
Horários: das 8h às 11h, das 13h30 às 16h30 e das 19h às 22h. Local: Furb. Evento
gratuito,

inscrições

pelo

e-mail

cabfritzmuller@gmail.com

ou

pela

fanpage

https://www.facebook.com/cabfurb/.

11. Dia 19/6 (terça-feira) – Palestra sobre moda e consumo sustentável. Palestrante:
Fabiana Rosa, da empresa Mentorship & Environment. Promovida pelo Senai e a Acib
através do Núcleo Ambiental. Local: Senai Blumenau, sala multiuso. Horário: 19h. Evento
gratuito, sem necessidade de inscrição prévia.

12. Dia 19/6 (terça-feira) – Caminhada noturna no Parque Natural Municipal São Francisco
de Assis. Visita guiada pelo educador ambiental José Sommer, da Faema, e pelo

pesquisador Alessandher Piva, da UniSociesc. Horário: 19h. Local: Parque Natural
Municipal São Francisco de Assis. Evento gratuito, inscrições pelo telefone 3381-6199.

13. Dia 20/6 (quarta-feira) – Ecoformação em projetos sustentáveis. Ministrante:
engenheira florestal Ana Glória Nunes. Local: Senai Blumenau, sala F-4. Horário: 8h às
11h. Público-alvo: educadores, professores e demais interessados. Evento gratuito, vagas
limitadas. Inscrições pelo telefone 3381-6199.

14. Dia 21/6 (quinta-feira) – Distribuição de mudas pela Faema. Horário: 10h. Local: em
frente à sede da Faema, Rua XV de Novembro, 1505. Evento gratuito, sem necessidade de
inscrição.

15. Dia 23/6 (sábado) – Limpeza de um trecho do Ribeirão Garcia. Local: Parque dos Animais
Lúcia Sevegnani (atrás do Supermercado Angeloni da Fonte). Após, será realizada uma
palestra sobre segregação de resíduos promovida pela Ecoama Ambiental e MR Gestão
de Resíduos. Todos os resíduos coletados serão destinados e transportados conforme a
previsão legal com foco na sustentabilidade. Horário: das 9h às 12h. Evento gratuito, sem
necessidade de inscrição.

16. Dia 23/6 (sábado) – Visita à Casa Habitech, um projeto de construção sustentável
projetado por italianos. Explicação do processo construtivo e conversa sobre construções
sustentáveis. Local: Casa Habitech, Rua Harry Pofhal, nº 111, junto ao Senai Ambiental.
Horários:

das

9h

às

daiane.darosci@gmail.com.

17h.

Evento

gratuito,

inscrições

pelo

e-mail

17. Dia 23/6 (sábado) – Observando aves no Parque São Francisco com o professor Carlos
Zimmermann. Observação direta das espécies de aves; identificação pela vocalização;
apresentação de alguns aspectos da ecologia de aves silvestres da Floresta Atlântica;
apresentação da importância do parque para as aves silvestres florestais. Local: Parque
Natural Municipal São Francisco de Assis. Horário: 8h. Evento gratuito, vagas limitadas.
Inscrições pelo telefone 3381-6199.

18. Dia 24/6 (domingo) – Coletivo Lixo Zero Blumenau 2018. Haverá recolhimento de
resíduos perigosos (eletroeletrônicos, lâmpadas, medicamentos, óleo de cozinha usado,
pilhas e baterias), oficinas de compostagem, conversas sobre lixo zero, feira de trocas,
lojinha lixo zero, doação de mudas, doação de composto e biofertilizante, entre outras
ações. Horário: das 9h às 15h. Local: Praça do Teatro Carlos Gomes. Mais informações no
link: www.facebook.com/events/174612503259375/. Evento gratuito, sem necessidade
de inscrição.

19. Dia 24/6 (domingo) – Oficina de fotografia na natureza com Felipe Colvara, do projeto
KOMBInacomFOTO. Aula teórica de fotografia e prática durante caminhada no parque.
Público-alvo: comunidade em geral, estudantes e professores entusiastas da fotografia.
Horário: uma turma das 9h às 12h e outra turma das 14h às 17h. Local: Parque Natural
Municipal São Francisco de Assis. Inscrições no local, valor de R$ 40,00 inteira e 20,00
meia (para estudantes e professores com documento comprobatório).

20. Dia 28/6 (quarta-feira) – Palestra sobre “Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Itajaí:
o papel do Comitê do Itajaí, da Fundação Piava e a importância da ACIB”. Horário:
19h30. Local: auditório ACIB Blumenau. Público-alvo: comunidade e empresários de

Blumenau e região. Evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia (somente no
local).

21. Dia 28/6 (quinta-feira) – Distribuição de mudas pela Faema. Horário: 10h. Local: em
frente à sede da Faema, Rua XV de Novembro, 1505. Evento gratuito, sem necessidade de
inscrição.

22. Dia 30/6 (sábado) – Observando aves no Parque São Francisco com o professor Carlos
Zimmermann. Observação direta das espécies de aves; identificação pela vocalização;
apresentação de alguns aspectos da ecologia de aves silvestres da Floresta Atlântica;
apresentação da importância do parque para as aves silvestres florestais. Local: Parque
Natural Municipal São Francisco de Assis. Horário: 8h. Evento gratuito, vagas limitadas.
Inscrições pelo telefone 3381-6199.

23. Durante todo o mês – Palestra sobre poluição por plástico nas águas. Horário: das
13h30 às 22h. Público-alvo: estudantes de 8º ano e comunidade em geral. Local: Museu
da Água. Inscrições pelo telefone 3340-3242.

Atividades somente para público interno

24. Dia 04/6 (segunda-feira) – Plantio de árvores no pátio do CEI Osvaldo Deschamps.
Atividade será realizada com ajuda das crianças para preparar o novo espaço do Centro
de Educação Infantil. Horário: 9h30. Público-alvo: alunos e funcionários.

25. Dia 04/6 (segunda-feira) – Palestra sobre reciclagem do lixo consumido no ambiente de
trabalho. Palestrante: educadora ambiental Juliana Jaqueline Budag, da Faema. Horário:
7h. Local: empresa Buschle e Lepper. Público-alvo: funcionários.

26. Dias 04, 06, 11 e 14/6 – Caminhada da EBM Almirante Tamandaré. Durante a
caminhada, que será nas proximidades da escola, será realizado a observação da
vegetação e levantamento de questões relacionadas a saneamento básico, coleta de lixo
e construções em área de risco. Público-alvo: estudantes.

27. De 04 a 08/6 (segunda a sexta-feira) – Projeto feirão de trocas no Colégio Shalom.
“Troque tudo o que não usa por aquilo que precisa”. Público-alvo: comunidade escolar.

28. Dia 05/6 (terça-feira) – Oficina de produção e pintura com tintas ecológicas na EBM
Prof. João Joaquim Fronza. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: estudantes e
professores.

29. Dia 05/6 (terça-feira) – Semeando com amor no CEI Maria Salete Strauch. Plantio de
árvore no parque e distribuição de sementes para famílias. Público-alvo: comunidade
escolar.

30. Dias 05 a 06/06 (terça e quarta-feira) – Conhecendo os animais da Floresta Atlântica no
CEI Evalino Roth. Atividade com corredor com animais taxidermizados característicos
desse bioma. Horário: durante o expediente da escola. Público-alvo: alunos.

31. Dia 06/6 (quarta-feira) – Nosso CEI mais verde e mais colorido no CEI Manoel da Luz
Rampelotti. Oficinas diversas para a comunidade escolar. Público-alvo: alunos,
professores, equipe gestora e funcionários.

32. Dia 06/6 (quarta-feira) – Oficina “Plantei um broto na casca do ovo” no CEI Roberth
Barth. Realizada pela engenheira florestal Ana Glória Nunes. Horário: 8h. Público-alvo:
alunos.

33. Dia 07/6 (quinta-feira) – Palestra sobre mata ciliar e recuperação ambiental.
Palestrantes: educadora ambiental Juliana Jaqueline Budag e técnica em meio ambiente
Letícia Maria Klein. Horário: 9h. Local: EBM Prof. Friedrich Kemmelmeier. Público-alvo:
estudantes dos 6º ao 9º anos.

34. Dia 07/6 (quinta-feira) – Jardim suspenso no CEI Osvaldo Deschamps. Plantio de flores
para arborizar a parte externa. Horário: 14h30. Público-alvo: alunos e funcionários.

35. Dia 07/6 (quinta-feira) – Oficina com materiais recicláveis no CEI Marlise S. Theis.
Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: alunos e professores.

36. Dia 07/6 (quinta-feira) – Oficina de produção e pintura com tintas ecológicas no CEI
Irmã Maria Christa Prullage. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: alunos e
professores.

37. Dia 07/6 (quinta-feira) – Projeto alimentação saudável no CEI Professor Emiliano Stolf.
Apresentação de frutas, verduras, hortaliças, hortas e explicação sobre como crescem as
plantas e sua importância para as pessoas. Público-alvo: alunos.

38. Dia 08/6 (sexta-feira) – Palestra sobre água, problema das enchentes, causas e
consequências. Palestrante: educador ambiental José Sommer da Faema. Horário: 8h.
Local: EEB Julia Lopes de Almeida. Público-alvo: estudantes dos 5º ao 9º anos.

39. Dia 11/6 (segunda-feira) – Formação dos funcionários da Defesa Civil pela Faema. Tema:
avaliação da sanidade das árvores urbanas. Horário: 15h. Local: Defesa Civil. Público:
funcionários da Defesa Civil de Blumenau e região.

40. De 11 a 29/6 – Concurso fotográfico “As plantas da nossa escola” na EBM Leoberto Leal.
Os participantes irão fotografar uma planta no ambiente escolar. Serão selecionadas as
10 melhores fotos para votação dos três primeiros lugares por estudantes e professores
da escola. Público-alvo: anos finais do Ensino Fundamental.

41. Dia 13/6 (quarta-feira) – Palestra e roda de conversa sobre “Meio ambiente, o futuro de
hoje” no CEI Osvaldo Deschamps. Horário: 9h30. Público-alvo: alunos e funcionários.

42. Dia 13/6 (quarta-feira) – Palestra sobre conscientização ambiental. Palestrantes:
educadora ambiental José Sommer e técnica em meio ambiente Letícia Maria Klein.
Horário: 10h e 13h. Local: EBM Leoberto Leal. Público-alvo: estudantes.

43. Dia 14/6 (quinta-feira) – Oficina do projeto “Plantei um broto na casca do ovo”, com
engenheira florestal Ana Glória Nunes. Horário: 8h. Local: CEI Frei Silverio.

44. Dia 14/6 (quinta-feira) – Oficina de produção e pintura com tintas ecológicas no CEI
Robert Rudolph Barth. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: alunos e
professores.

45. Dia 14/6 (quinta-feira) – Repaginação do jardim na EBM Leoberto Leal. Será feita nova
pintura nos pneus, organização dos canteiros e plantio de flores. Horário: período
vespertino. Público-alvo: turmas de 8º ano A e 9º ano A e comunidade escolar.

46. Dia 14/6 (quinta-feira) – Plantio de mudas de hortênsias em barranco na EBM Leoberto
Leal. Será feito um plantio de mudas entre as árvores existentes no barranco da escola.
Horário: período vespertino. Público-alvo: alunos participantes do Clube de Ciências
Girassol e comunidade escolar.

47. Dia 14/6 (quinta-feira) – Na trilha do Parque São Francisco com o Projeto Bugio.
Conversa sobre características do bugio-ruivo, relação do bugio com a saúde e meio
ambiente e atividades do Projeto Bugio; dinâmica e caminhada na trilha. Horário: das
14h30 às 16h. Local: Parque Natural Municipal São Francisco de Assis. Público: estudantes
dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

48. Dia 15/6 (sexta-feira) – Palestra sobre utilização de material reciclável. Palestrante:
técnica em meio ambiente Letícia Maria Klein, da Faema. Horário: 9h30 às 10h30. Local:
ONG Amiguinho Feliz.

49. Dia 15/6 (sexta-feira) – Formação de professores. Promovido pela MPB Engenharia em
parceria com a Fundação Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de
Educação. Público-alvo: professores. Horário: 8h às 17h. Local: Museu de Ecologia Fritz
Müller.

50. Dia 15/6 (sexta-feira) – Revitalização do jardim e horta da EBM Pastor Faulhaber.
Plantio de mudas de flores e hortaliças. Serão usados pneus coloridos no jardim. Na
pequena horta, já existente no local, antes do plantio, os canteiros serão adubados com o
material da composteira, organizada pelos alunos e professora do 5º ano. Horário: 10h.
Público-alvo: alunos do 5º e 6º anos.

51. De 11 a 20/6 – Confecção de cartazes sobre meio ambiente pela EBM Henrique Alfarth.
Atividade realizada nas aulas de Ciência, sendo que os cartazes serão fixados pela escola.
Público-alvo: estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental.

52. Dia 18/6 (segunda-feira) – Palestra sobre lixo zero e perspectivas ambientais no
planeta. Palestrantes: educadores ambientais José Sommer e Juliana Jaqueline Budag.
Horário: 10h e 13h. Local: EBM Visconde de Taunay. Público-alvo: estudantes dos 5º ao 8º
anos.

53. Dia 18/6 (segunda-feira) – Palestra sobre resíduos sólidos. Palestrantes: técnica em meio
ambiente Letícia Maria Klein. Horário: 10h e 14h30. Local: Cematepca. Público-alvo:
estudantes de 6 a 12 anos.

54. De 18 a 22/6 (segunda a sexta-feira) – Plantio de mudas de flores e plantas no CEI Elisa
Hort. Público-alvo: alunos, pais e professores.

55. Dia 19/6 (terça-feira) – Construção de uma horta no CEI Osvaldo Deschamps. Utilização
de material reciclado para fazer os canteiros. Público-alvo: alunos e funcionários.

56. Dia 19/6 (terça-feira) – Palestra sobre preservação ambiental, conscientização e
mudança de comportamento. Palestrante: educador ambiental José Sommer, da FAEMA.
Horário: 13h às 14h. Local: Empresa Nilcatex. Público-alvo: funcionários.

57. Dia 19/6 (terça-feira) – Teatro Lambe-Lambe com os espetáculos "A história de Fritz
Müller", “O náufrago e a sereia em perigo nos mares" e "Ideia de passarinho", da Cia
Macadame. São três caixas cênicas, com teatro em miniatura de bonecos para um
espectador por vez. Histórias curtas de três minutos com temas voltados à preservação
ambiental. Horário: período vespertino. Local; Museu de Ecologia Fritz Muller. Públicoalvo: turmas de 2º a 4º anos da EBM Vidal Ramos.

58. Dia 20/06 (quarta-feira) – Fritz Müller, um pesquisador da natureza em Blumenau. Ação
cultural envolvendo roda de conversa, passeio, história e distribuição de mudas. Local:
Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller. Horário: das 8h30 às 9h30 e das 10h às 11h. Públicoalvo: escolas municipais, estaduais e particulares, além da comunidade interessada.

59. Dia 20/6 (quarta-feira) – Atividade diálogos com a natureza – percepção ambiental no
EBM Olga Rutzen. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: estudantes e
professores.

60. Dia 20/6 (quarta-feira) – Oficina de produção e pintura com tintas ecológicas no CEI
Manoela Reinert. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: estudantes e professores.

61. Dia 20/6 (quarta-feira) – Divulgação do projeto de sistema de reuso da água cinza da
EBM Almirante Tamandaré. Público-alvo: estudantes.

62. Dia 21/6 (quinta-feira) – Oficina montando uma horta vertical no CEI Max
Scheidemantel. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: estudantes e professores.

63. Dia 22/6 (sexta-feira) – Retirada de lixo do Ribeirão Rui Barbosa nos fundos da EBM
Henrique Alfarth. Realizada pela EBM Henrique Alfarth. Público-alvo: estudantes e
professores.

64. Dia 23/6 (sábado) – Faxina Verde. Mutirão para recolhimento de lixo das áreas vegetais
do Campus I da Furb. Público-alvo: acadêmicos. Horário: 14h. Local: campus I da Furb.

65. Dia 25/6 (segunda-feira) – Palestra sobre consumo consciente e saúde. Palestrante: pela
técnica em meio ambiente Letícia Maria Klein, da FAEMA. Horário: 14h às 16h. Local:
CardioPrime. Público-alvo: funcionários.

66. Dia 28/6 (quinta-feira) – Oficina montando uma horta vertical no CEI Irmã Maria Christa
Prullage. Realizada pela MPB Engenharia. Público-alvo: estudantes e professores.

67. Dia 28/6 (quinta-feira) – Na trilha do Parque São Francisco com o Projeto Bugio.
Conversa sobre características do bugio-ruivo, relação do bugio com a saúde e meio
ambiente e atividades do Projeto Bugio; dinâmica e caminhada na trilha. Horário: das
9h30 às 11h. Local: Parque Natural Municipal São Francisco de Assis. Público: estudantes
dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

68. Dia 28/6 (quinta-feira) – Conhecer, entender, aprender e preservar no CEI Prof.
Anselmo A. Hillesheim. Apresentação de teatro dos professores: Chapeuzinho Vermelho!
Até você!? Adaptação do conto infantil Chapeuzinho Vermelho. Horário: 14h30. Públicoalvo: alunos, pais e funcionários.

69. Dia 28/6 (quinta-feira) – Distribuir, multiplicar no CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim.
Distribuição de mudas de árvores nativas da Floresta Atlântica para as famílias dos alunos
e funcionários. Horário: 14h30. Público-alvo: comunidade escolar.

70. Dia 29/6 (sexta-feira) – Inauguração da Casa de Garrafa Pet do CEI Olga Brehmer.
Horário: 14h. Público alvo: alunos, professores e funcionários.

71. Dia 29/6 (sexta-feira) – Recital de poesia promovido pelo CEI Olga Brehmer. Alunos irão
recitar poesias referentes à natureza. Horário: 14h. Público-alvo: alunos e funcionários.

72. Ao longo do mês, serão realizadas 30 oficinas financiadas com recursos do Fundo
Municipal do Meio Ambiente em escolas públicas de Blumenau, promovidas pela
FAEMA. Serão 10 oficinas do projeto “Planei um broto na casca do ovo”, 10 oficinas do

IPEVI – Instituto de Permacultura do Vale do Itajaí e 10 oficinas de compostagem por
Giovani Seibel. Público-alvo: estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

73. Ao longo do mês, serão realizadas nove visitas guiadas ao Parque Natural Municipal São
Francisco de Assis e nove visitas guiadas ao Museu de Ecologia Fritz Müller com
recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente em escolas públicas de Blumenau,
promovidas pela FAEMA. Os grupos serão guiados por servidores da Diretoria de
Educação Ambiental da Faema. Público-alvo: estudantes de Ensino Fundamental.

74. Ao longo do mês, será realizada uma campanha publicitária, numa parceria entre
Secretaria de Comunicação e Diretoria de Educação Ambiental da Faema, com
divulgação de dicas de sustentabilidade em formato de infográfico nas redes sociais da
Prefeitura Municipal de Blumenau e da Faema.

75. Durante todo o mês – Projeto Futuro Sustentável desenvolvido pela empresa Ekocrie na
ONG Lar Betânia. Primeira semana de junho: visita do Projeto Toninhas. Segunda semana
de junho: cine debate ambiental. Terceira semana: gincana sustentável cooperativa.
Quarta semana: visita à sede da Polícia Militar Ambiental. Público-alvo: crianças que
frequentam a instituição no contraturno escolar.

76. Durante todo o mês – Escola Barão do Rio Branco:
1 – Lançamento do livreto de artigos do Informativo Semanal.
2 – Plantio com o CELE na Sede Sinodal.
3 – Ação do lixo exposto no pátio.
4 – Recolhimento do lixo eletrônico.

5 – Lançamento do roteiro ambiental envolvendo as estações da escola (recolhimento de
água da chuva, de resíduos especiais, da coleta seletiva, da compostagem e das árvores
identificadas).
6 – Desenvolvimento de mural com os dados de diminuição do consumo de papel e de
energia a partir das iniciativas de troca das lâmpadas e redução das avaliações físicas.
7 – Carbono Social em Rede: mural e a árvore para recolhimento de contribuições.
8 – Dia do lanche sem lixo, envolvendo a Educação Infantil e o Fundamental até o 4º ano.
9 – Concurso de ideias sustentáveis.
10 – Musicalizando com Sucata: apresentações envolvendo os alunos do Período Integral.
11 – Ação do Barão Arte e Cultura.
12 – Montagem de um espaço de visitação com materiais do curso de Ciências Biológicas
(e outros) da FURB.
13 – Uso da passarela para uma exposição de fotos (Fundamental II) e outras atividades
produzidas por alunos, especialmente dos primeiros e segundos anos e do Período
Integral.

77. Durante todo o mês – Resíduos sólidos reciclados da EIM Alves Ramos. O responsável
pelo projeto (do SAMAE) fará palestras abordando o assunto "reciclagem" e os alunos e
professores da escola farão a coleta e separação dos resíduos recicláveis. Semanalmente,
o responsável virá até a escola recolher os resíduos que estarão separados e, em troca
presenteará os alunos com um livro, como incentivo para continuidade da ação proposta.
Horário: durante o expediente da escola. Público-alvo: estudantes e funcionários.

78. Durante todo o mês – Projeto "Óleo nosso de cada dia" na EIM Alves Ramos. Em
parceria com as famílias, a escola realiza coleta de óleo de cozinha usado e uma empresa

é responsável pela coleta do mesmo mensalmente. Público-alvo: estudantes e
funcionários da escola.

