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PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

02 A 06 DE JUNHO DE 2014 
 
 
SMEC 
- Concurso nas escolas de desenhos, slogans e paródias. 
- 03 de junho às 14 horas, na Escola Dois de Maio, palestra com o professor Celso da UFPEL: 
CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE: Coleta Seletiva do Lixo,  para os professores que atuam 
nos Anos Finais das Escolas Dois de Maio, Manoel L. Prisco e Avelino de A. Brasil. 
- No dia 06 de junho às 09h30min, na Praça Central, haverá o encerramento das atividades da 
Semana do Meio Ambiente envolvendo toda a Comunidade Escolar, com apresentação de paródias 
e premiação dos alunos vencedores dos concursos. 
 
ESCOLAS MUNICIPAIS: 
 
AVELINO DE ASSIS BRASIL  
- De 03 a 06/06/14: Pré-Escolar Feira do Verde; Projeto Alimentação Saudável.  
-Dia 05/06/14: Exibição de Vídeos produzidos pelos alunos do 6º ano e Setor Jovem com 
campanhas educativas sobre Meio Ambiente, tendo como foco principal o “LIXO”. 
- Apresentações Artísticas: 7º ano. 
-Campanha Educativa junto à comunidade com visitação, distribuição de sementes e mensagens – 
Setor Jovem. 
 
 
DOIS DE MAIO 
 - De 02 a 06/06/14 Mutirão de limpeza, pintura e plantio de flores em pneus pelo pátio da escola.  
 
SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES 
- Dia 03/06/14 às 10 horas, palestra com a EMATER sobre o Meio Ambiente para 6º a 9º Ano. 
- Exibição de filmes e atividades relacionadas aos desequilíbrio ecológicos (poluição atmosférica, 
aterro sanitário, poluição das águas e do solo). 
- Importância da preservação dos elementos da natureza explorados através de painéis e escrita de 
textos. 
- Confecção de cartazes e distribuição de informativos sobre o lixo, cuidados, destino e 
reaproveitamento do lixo seco. 
- 6º a 9° Ano - Apresentação do projeto Reciclando e Brincando. (construção de brinquedos com 
caixas de leite tetra park para os alunos da Educação Infantil da escola. Dia 04/06/14 
 
MANOEL LUCAS PRISCO  
- De 02 a 06/06/14 Início do Projeto  Um olhar sobre o lixo com o objetivo de orientar a 
comunidade sobre a importância da reciclagem do lixo, com a participação do Grupo de Associação 
das Mulheres da comunidade. 
 
PINHEIRINHO  
- De 02 a 06/06/14 Atividades berçário: Passeio e contato com a natureza, montagem de cartaz com 
objetos da natureza, Confecção de brinquedos de garrafa pet. 
- Atividades Maternal I: Confecção de cartaz. “Cidade suja e cidade limpa’’. Confecção de cartaz 
com rótulos, leitura de histórias e poemas. 
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- Maternal II: Conversas e conscientização sobre a importância da reciclagem, confecção de 
brinquedos com material reciclável, plantação de feijão em copos de iogurte. 
- Pré I: pinturas, confecção de painéis, trabalhos com dobraduras, confecção de brinquedos com 
material de sucata. 
- Pré II: Conversa e esclarecimento sobre a importância da reciclagem, desenho livre, Construção de 
lixeiras com caixinhas de leite para lixo seletivo, confecção de álbum sobre  Meio Ambiente, Filme, 
Confecção de brinquedos com material reciclável. 
 
ANA TEREZA DA ROSA 
- Dia 03/06/14 às 14 horas, palestra com a EMATER sobre o Meio Ambiente. 
- Florestamento e embelezamento na Escola. 
 
PASSO DO MACHADO 
- Projeto “Se o lixo falasse...” alunos do 3º Ano e professora Regina; 
- Projeto “Reduzir, reutilizar e reciclar,  uma atitude inteligente”, professora Marinelda. 
- Dia 02/06/14 às 14 horas, palestra com a EMATER sobre o Meio Ambiente. 
 
SÃO JOÃO BATISTA 
- Projeto “Criando e Recriando Raízes”, alunos  dos anos Finais e professora Sandra, dia 05/06/14 
às 14 horas,  palestra com a EMATER sobre o Meio Ambiente. 
 
 
TANIA MARIA SILVEIRA CARDOSO 
- De 02 a 06/06/14 Vídeos educativos relativos ao Meio Ambiente, que será apresentado por alunos 
de Tecnólogo de Gestão  Ambiental da UFPEL- Campos Pinheiro Machado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


