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Programação 2018
23/05 a 05/06 – CASA Vitória Régia
• Confecção de jogos e brinquedos a partir
de materiais recicláveis com alunos do ensino fundamental;
• Aulas com temas relacionados ao meio
ambiente (coleta seletiva e 4R’s)
25/05 – 8h30 – JBS Biodiesel
• Visita dos alunos da Escola Estadual Décia
Lourdes Machado dos Santos.
25/05 – 14h30 – Escola Adventista de Lins
• Conscientização e identificação – A importância do descarte correto de lixo.
29/05 – 20 h – Restaurante There Massas
(Festiva do Rotary Club de Lins)
• Palestra pelo superintendente da Sabesp
01 a 12/06 – Centro de Ressocialização
• Aulas com aspectos de sustentabilidade
(filmes, documentários, pesquisas, confecção de cartazes, produção de textos e temáticas apresentadas no material Eja Mundo
do Trabalho).
01 a 29/06 – EMEF “João Alves da Costa”
• Coleta e estudo das sementes; Construção
de ficha técnica e visita ao Zoológico de
Bauru; Reflexão sobre o uso de garrafas pet
e o descarte correto; Construção de cartazes sobre biodiversidade – fauna e flora.
04/06 – 9h - Asilo São Vicente de Paulo
• Colheita de hortaliças na horta do asilo.
04/06- 20h – Câmara Municipal de Lins
• Uso da Tribuna Livre pelo Secretario de
Agropecuária, Meio Ambiente e
Sustentabilidade – Dia do Meio Ambiente.
04 a 08/06 – Unimed/AMUL
• Divulgação do Projeto Cooperativa
Sustentável aos colaboradores da Unimed
Lins: ações de consumo consciente.

04 a 12/06 – EMEI “Mãe Comerciária”
Profª. Neuza Cury Jorge – Unidades I e II
• Exploração do ambiente externo: praças e
entorno das unidades; Visita ao Horto
Florestal (jardim das borboletas, coleta de
folhas e sementes); Confecção de uma árvore sensorial; Doação de sementes e mudas
para as famílias (efetivando o plantio e registro da experiência; Confecção de boneco
(cabeça de alpiste); Produção de horta suspensa; Plantio de mudas frutíferas na
Unidade I; Confecção de brinquedos com
materiais recicláveis.
05/06- 9h às 13h
Lançamento e Evento Principal
Projeto Varanda – Rua Regente Feijó nº52
• Comemoração Dia do Meio Ambiente;
• 9h – Abertura Oficial;
• 9h15 – Apresentação Banda do 37º BIL;
• 9h30 – Apresentação dos participantes do
Projeto Varanda;
• 10h – Visitação aos estandes dos parceiros.

05/06 – EMEI “Profº. Agostinho Perazza”
• Reciclagem: passeio na área externa da escola para observação e cuidados com o meio ambiente, recolhendo objetos/lixo;
Exposição do descarte correto dos objetos
/lixos recolhidos (separando materiais orgânicos, metais, plásticos, vidros e papéis).
05/06 – 14h - Centro de Educação
Ambiental
• Visita das crianças da Ong Olaria ao Horto
Florestal
05/06 – 14h - Centro de Educação
Ambiental
• Trilha ecológica com crianças da ONG
Olaria no Horto Municipal e Café
Pedagógico

04 a 08/06 – EMEI “Maria Zani Bertin”
• Criação de percurso de meio ambiente
que passe pela flora, fauna brasileira e pelos
rios. Durante o percurso serão utilizados
sons da natureza.

05 a 09/06 – EMEI “Kitisi Iamauti”
• Passeio no Horto Florestal para conhecer
o jardim das borboletas; Apresentação artística sobre o tema – Meio Ambiente;
Degustação de frutas; Confecção coletiva
de um cartaz.

04 a 12/06 – EMEI “Profª. Alda Therezinha
Perches Queiróz”
• Apresentação de cartaz representando rio
sujo e rio limpo; releitura da história “Meu
Mundinho”; Boneco ecológico; Construção
de cartaz sobre coleta seletiva; Maquete sobre meio ambiente;Teatro de fantoches.

05 a 12/06 – EMEI “Nossa Senhora de
Fátima”
• Exploração de vídeos, música, poesia, observação de ilustrações, confecção de cartaz; Passeio pela escola para conhecer e
identificar plantas existentes, plantio de árvores frutíferas de amora e pitanga.

04 a 12/06 – EMEIEF “João Santos Meira”
• Confecção de maquete: fauna e flora com
material reciclado; Confecção do papel semente; Visita ao Centro de Conservação do
Cervo do Pantanal (CCCP) em Promissão.

05 a 12/06 – EMEI “Maria de Lourdes
Alencar Silva”
• Confecção de cartaz: fazendo uma árvore
com as mãos e pés sobre o tema “Juntos protegendo o Meio Ambiente”; Música “As flores balançam”; Confecção de brinquedos
com materiais recicláveis; Poema “O

Girassol”; Plantio de sementes de girassol;
Exposição das atividades aos familiares.
05 a 12/06 – EMEI “Egilda Sciamarelli
Prado”
• Coleta de pilhas; Cápsula do tempo;
Conversa e elaboração de texto coletivo: O
que é meio ambiente?; Poema: Paraíso:
José Paulo Paes; Confecção de cartaz com
nosso planeta Terra; Revitalização do pomar da escola; Aula passeio no entorno da
escola para recolher o lixo jogado na rua ;
Uso de pinturas para retratar o ambiente;
Arborização da escola com mudas de hibisco.
05 a 12/06 – EMEI “Gilda Junqueira Vilella”
• Confecção de cartaz sobre o Meio
Ambiente; Construção de brinquedos utilizando garrafa pet; Visita de uma tartaruguinha de verdade na escola; Atividade sobre lixo – Separando Reciclagem; Confecção do livro “A sementinha”.
05 a 15/06 - EMEI “Profº. Ismael de Castro
Araújo”
• Exposição de trabalhos aos pais; Cuidados
com a horta educativa; Cartaz “Pode e Não
pode” sobre meio ambiente; Explicação de
Reciclar, Reaproveitar e Reutilizar respeitando a vida e a ecologia. O que é coleta seletiva? ; Plantio, de árvores no ambiente interno da unidade; Teatro de fantoches;
Coleta de óleo de cozinha usado para descarte correto.
05 a 22/06 – EMEI “Carlos Aparecido
Sanches“
• Roda de conversa com Gustavo Schorr, representante da Cabocla Consultoria;
Sequencias didáticas: Lançamento de germinobola nas proximidades do rio do “rato”; Compostagem- separação/coleta seletiva do lixo; Construção de terrário e minhocário; Cadeia Alimentar; Apresentação artística dos alunos da 2ª A e B.
05 a 22/06 – EMEI Profª. Maria Aparecida
da Silva Elias
• Roda de conversa sobre a importância do
meio ambiente e o descarte correto; Vídeo
educativo: Turma da Mônica – reduzir, reutilizar e reciclar; Poesia: Paraíso de José
Paulo Paes; Confecção de cartaz coletivo;
Confecção de jogos pedagógicos com material reciclado.
05 a 28/06 – EMEF “Profª Gessy Martins
Beozzo”
• Parceria com Secretaria da Saúde para coleta de garrafas pets e pneus (recolhidos pela Secretaria da Saúde); Coleta de óleo de cozinha para o Projeto Óleo Amigo;
Construção de cartazes e folhetos informativos sobre os cuidados com o meio ambiente e que vivemos.
06/06 – Asilo São Vicente de Paulo
• Preparo de novos canteiros para plantio
de hortaliças.

Programação 2018
07/06 – 16h – Museu Histórico de Lins
• P l a nt i o d e á r vo re s f r u t í fe ra s ;
Inauguração da horta com apoio da
Sabesp, Lions Club de Lins e Escola
Objetivo.
08/06 – 8h30 às 11h – Curso de poda aos
técnicos da SAMAS
• Capacitação aos técnicos da Secretaria
de Agropecuária, Meio Ambiente e
Sustentabilidade ministrada pelo
Engenheiro de Meio Ambiente da AES
Tietê – Emerson Viveiros.
08/06 – 10h – CAIS Clemente Ferreira em
Lins
• Palestra: Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável proferida pela convidada Ana
Lúcia de Souza Andrade – Analista de
Re s p o n s a b i l i d a d e S o c i o a m b i e nta l
Unimed/AMUL.
08/06 – 15h – Unimed/AMUL
• Auditório do Hospital – Palestra:
Sustentabilidade com Anderson Lima (Celleiro Mundial) aos colaboradores da
Unimed Lins.
08/06 – Casa Vitória Régia
• Palestra ministrada pelo guia turístico
Alvari Ramacini Junior (Barbosinha) sobre
meio ambiente.
08/06 – EMEI “Engº Lavoisier Monney
Junior”
• Exposição de brinquedos confeccionados
com os alunos a partir de sucatas;

Exposição de cartazes pelos alunos do período integral, relatando a experiência que
viveram na visita da Carreta Mata
Atlântica: Vida Marinha.

14/06- 8h – Visita Nascente Modelo
• Visita da Escola Henrique Unger de
Guaiçara ao horto para conhecer a trilha
ecológica e a nascente modelo.

09/06 – 9h – Curso de Poda
• Destinado aos profissionais autônomos
de Lins o curso de poda será realizado na
Prefeitura Municipal de Lins – Av. Nicolau
Zarvos nº 754 proferido pelos técnicos da
SAMAS.

15/06 – 14h30 – Centro Recreativo CAIS
Clemente Ferreira
• Sessão de cinema aos funcionários e pacientes – Filme: Moana (2017).

10/06 – 8h30 - 3º Torneio de Pesca – Rio
Campestre Lins
• Realizado pelo Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer em parceria com a Sabesp
As inscrições deverão ser feitas no CSU
com a doação de 2 litros de leite.
11/06 - Fundação Gil Pimentel Moura
9h - Plantio de 6 mudas de Ipê branco
9h30 - Inauguração da horta educativa
14h - Plantio de Ipê roxo
15h - Inauguração do jardim sensorial
12/06 – 7h - EMEI “Menino Jesus”
• Exposição aos pais de cartazes construídos pelos alunos sobre o Meio Ambiente.
12/06 – Encerramento
Vila Militar – Avenida Minas Gerais sem
nº
• Apresentação da Banda do 37º BIL;
• Apresentação de alunos da EMEI “Carlos
Aparecido Sanches“ com a música do Rei
Leão.

22/06 – EMEI “Profº. Eugênio Martins
Ramon”
• Construção coletiva de atividades voltadas à poluição do ar, extinção de animais,
desmatamento, reciclagem e a importância das plantas na vida humana.
Maio e junho - Diretoria de Ensino
• As ações das escolas estaduais iniciaram
em março com o projeto "Vamos Cuidar do
Brasil Cuidando das Águas" - Conferência
Nacional Infanto Juvenil sobre Meio
Ambiente - participação de 22 escolas com
encerramento no final do ano letivo.
• De maio à dezembro - O Programa da
Escola da Família - PEF, lançou desde o início do ano ações sobre ser sustentável,
que envolve caminhadas e arte, horta e
plantas comestíveis não convencionais, entre outras ações. "Acreditamos numa mudança de cultura através de ações permanentes".

