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DESCRIÇÃO PROGRAMA: Promover junto aos alunos do sistema municipal de ensino, a consciência ambiental, principalmente, quanto à preservação da
flora e fauna silvestre e quanto à necessidade da manutenção dos espaços verdes, desenvolvendo o respeito à natureza e aos animais e seus direitos,
resgatando valores como, respeito, carinho e amizade, baseado nos princípios da Educação Humanitária, contribuindo para a formação de crianças críticas e
criativas, empoderando-as a serem tomadores de decisões éticas e responsáveis.
JUSTIFICATIVA: A proposta de um trabalho conjunto entre a AMC, através do seu Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e a Unidade de Gestão de
Educação busca contribuir com a conscientização e sensibilização da comunidade escolar quanto à necessidade de mudança de postura com relação ao
meio ambiente, especialmente, com relação a nossa fauna silvestre, evitando a caça ou aquisição de animais provenientes do comércio ilegal, o que torna
fundamental desenvolver um programa de educação ambiental no município que atenda o público de alunos e professores do sistema municipal de ensino.
A participação dos alunos das escolas de Educação Básica, Educação Infantil II e Ensino Fundamental, é de suma importância, para o sucesso de qualquer
programa que busque a melhoria das condições ambientais da região. Com as recomendações do Ministério da Saúde, para que se promova a redução do
contato social e a decretação, pelo município, do Estado de Emergência em 20/03/2020, visando a contenção do Corona Vírus, estabelecendo entre outras
medidas, a suspensão das aulas presenciais, nas unidades escolares do município, e consequentemente as suspensões das atividades de vivência, realizadas
junto ao CRAS, a Associação Mata Ciliar elaborou um PLANO DE TRABALHO SUBSTITUTIVO para ser desenvolvido nesse período de excessão. O objetivo
desse plano é minimizar os impactos provocados pelas interrupções dessas visitas, mesmo que temporariamente, de forma a oferecer, ainda que
minimamente, algum subsidio aos professores, para que tenham ferramentas complementares, aos conteúdos apresentados aos seus alunos, via
plataforma digital. Desta forma, nesse período todas as atividades que envolvam contato direto com o público-alvo estarão suspensas; como as visitas
programadas ao CRAS, as apresentações do Teatro Ecológico, as atividades de atendimento aos professores da rede pública municipal. Para suprir essa
lacuna, estaremos intensificando as atividades de produção de pequenos vídeos, com imagens obtidas do sistema de monitoramento que vem sendo
implantado no CRAS, que poderão ser utilizados pelos professores como material informativo ou complementações de aulas.
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METAS
- Disponibilizar à UGE, ao menos, 15 vídeos sobre algumas das espécies de animais silvestres mantidos no CRAS de Jundiaí, para serem utilizados nas plataformas
digitais acessíveis aos alunos e professores da rede. Estes vídeos devem conter informações sobre a ecologia da espécie, status de conservação, motivos das
ameaças, bem estar e comportamento animal, ações para proteção e necessidade de soltura de volta ao ambiente natural;
- Preparar ou complementar os Kits ecológicos que serão disponibilizados às escolas assim que as atividades escolares voltarem à normalidade;
- Manter as ações de implantação do programa de vídeo monitoramento para alguns dos animais em reabilitação de forma a possibilitar que os alunos e
professores possam observar os animais à distância, conhecendo o comportamento natural do animal, sem interferência direta do observador;
- Realizar durante o período em que vigorar as limitações impostas pelas recomendações de quarentena, ações de revisão nos planejamentos das atividades
propostas no plano original, elaboração de atividades lúdicas, inclusive, o teatro a ser apresentado nas escolas, reparo nos materiais biológicos e/ ou
materiais didáticos a serem utilizados durante as visitas.
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