Relatório de Atividades de Educação Ambiental
Projeto “De Olho na Mata”

Teatro Ecológico

Jundiaí
Setembro 2019

Relatório geral das Atividades do Teatro

Através do programa de Educação Ambiental, a Associação Mata Ciliar
– AMC – desenvolveu apresentações teatrais nas Escolas Municipais de
Jundiaí- SP com alunos do 3° ano dos períodos matutino e vespertino, no dia
28 de Junho na escola EMEB Prof. Geraldo Pinto Duarte Paes (nessa escola
não foi realizada a avaliação, então não será possível contabilizar o total de
alunos atendidos) nos dias 26 e 29 de Julho nas escolas EMEB Aparecida
Merino Elias e EMEB Ivo de Bona e 02, 05, 09 e 12 Agosto de 2019 nas
respectivas escolas, EMEB Prof.ª Geralda Berthola Facca, EMEB Antonino
Messina, EMEB Luzia Francisca de Souza Martins, EMEB Prof.ª Beatriz
Blattner Pupo, totalizando 727 alunos de 24 salas.
As atividades foram desenvolvidas em salas de aula, salas de teatro,
pátios e quadras, onde foi apresentado um teatro onde as crianças aprendiam
sobre as complicações vividas por diversas espécies de animais, bem como o
que podem fazer para ajuda-los, algumas crianças também foram convidadas
a participar da peça.
Escolas atendidas:

Data

Escola

Alunos

26/07

EMEB Ivo de Bona

7 salas (3º ano) 239 alunos

29/07

EMEB Aparecida Merino Elias

3 salas (3° ano) 70 alunos.

02/08

EMEB Prof.ª Geralda Berthola
Facca
EMEB Antonino Messina

4 salas (3º ano) 118 alunos

09/08

EMEB Luzia Francisca de Souza
Martins

4 salas (3º ano) 109 alunos.

12/08

EMEB Prof.ª Beatriz Blattner
Pupo

4 salas (3º ano) 137 alunos.

05/08

Total

2 salas (3° ano) 54 alunos.

727 alunos

Avaliações dos itens:
No total foram feitas 24 avaliações pelas professoras participantes do
programa, realizadas através de um questionário impresso com os seguintes
itens a serem avaliados:
ü Comunicação e informação anteriores à visita.
ü Recursos utilizados
Vivência X Agenda ambiental escolar:
ü Relevância da vivência para o desenvolvimento do trabalho de
educação ambiental da U.E.
Monitoria:
ü O teatro servirá de apoio para as atividades que você desenvolve em
sala de aula?
ü Os assuntos abordados no teatro foram adequados ao nível dos
alunos?
ü Os monitores tiveram domínio do conteúdo?
ü A linguagem foi clara e adequada?
ü A interação com os participantes foi adequada?
ü O teatro correspondeu às expectativas?

Obs: Além disso, os campos continham abas para sugestões e observações.

Respostas e Gráficos:

Vivência X Agenda Ambiental Escolar:

Sugestões e comentários:
EMEB Aparecida Merino Elias - Profª Flávia sugeriu: “Como sugestão, acredito que
estimular a fala das crianças que participam pode ser bacana”
EMEB Ivo de Bona – Profª Jameeh comentou: “Parabéns!”
EMEB Ivo de Bona - Prof.ª Ana Cristina sugeriu: “Fazer mais temas da Mata Ciliar
para apresentar na sala de aula, Foi ótimo!” e “ Fazer mais vezes na EMEB Ivo de
Bona”
EMEB Prof.ª Beatriz Blatner Pupo – Prof.ª Suelen sugeriu: “Melhorar o áudio, pois
quem estava no fundo não ouviu bem”
EMEB Luzia Francisca de Souza Martins – Prof.ª Diana comentou: “ Apresentação
com linguagem clara e muito boa, onde as crianças puderam interagir bastante.”
EMEB Antonino Messina – Prof.ª Anaclaudia sugeriu “Sugiro que abordem mais
assuntos que façam parte do cotidiano dos alunos.” E comentou “Foi ótimo.”
EMEB Antonino Messina – Prof.ª Driele comentou: ”Parabéns pela criatividade!”
EMEB Prof.ª Geralda Berthola Facca – Prof.ª Márcia sugeriu “Como sugestão, se for
possível mais atividades assim para as escolas. Muito obrigada por tudo.”
EMEB Prof.ª Geralda Berthola Facca – Prof.ª Kelly comentou: “Parabéns!”

Itens:

O Programa de Educação Ambiental busca contribuir no aprendizado dos
alunos, colaborando com os projetos desenvolvidos pelos professores dentro
das escolas apoiando as atividades, os atores buscaram utilizar sempre uma
linguagem clara e didática. Assim, alguns assuntos como caça de animais,
impactos ambientais, preservação e conservação do meio ambiente são
facilmente compreendidos pelos alunos.

Jundiaí, 13 de Agosto de 2019

_____________________
Rodrigo Falcão Ventura
Biólogo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagem 1: Término da apresentação, EMEB Aparecida Merino Elias.

Imagem 2: Término da apresentação, EMEB Ivo de Bona

Imagem 5: Término de apresentação, EMEB Beatriz Blatner Pupo

Imagem 6: Término de apresentação, EMEB Luzia Francisca de Souza Martins.

