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Objeto da parceria: Realização do Programa “De Olho nas Matas” visando a realização de visitas monitoradas às
instalações da AMC para melhor compreensão dos cuidados para com os animais silvestres, sobretudo aqueles que
se encontram em estado de saúde debilitado em razão de maus tratos, atropelamentos, eletrocutados, caça ilegal,
queimadas.
1. Relatório- Execução das Metas:
1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho substitutivo)

- Disponibilizar à UGE, ao menos, 15 vídeos sobre algumas das espécies de animais silvestres mantidos no CRAS d

Jundiaí, para serem utilizados nas plataformas digitais acessíveis aos alunos e professores da rede. Estes vídeos deve
conter informações sobre a ecologia da espécie, status de conservação, motivos das ameaças, bem estar

comportamento animal, ações para proteção e necessidade de soltura de volta ao ambiente natural (anexo – relatór
de vídeos);

- Preparar ou complementar os Kits ecológicos que serão disponibilizados às escolas assim que as atividades escolar
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.

1.2 Ações Executadas:
Com a manutenção das recomendações do Ministério da Saúde, para que se promova a redução
do contato social e a prorrogação, do estado de emergência tanto pelo estado como pelo município,
visando a contenção do Corona Vírus, e que estabelece entre outras medidas, a suspensão das aulas
presenciais, nas unidades escolares do município, e consequentemente a interrupção das atividades
de vivência, junto ao CRAS , a Associação Mata Ciliar iniciou uma programação com vistas na
implementação das atividades elencadas no Plano de Trabalho Emergencial Substitutivo, com a
produção de 15 vídeos de curta duração (comprovação anexa), sobre algumas espécies de animais
mantidos no CRAS de Jundiaí. A finalidade desses vídeos é mostrar algumas curiosidades dessas
espécies para os alunos, professores e os familiares desses alunos além da revisão e renovação dos
kits ecológicos que estão à disposição para uso das escolas assim que as atividades presenciais
puderem ser retomadas. As ações de implantação do programa de vídeo monitoramento para alguns
dos animais em reabilitação foram mantidas possibilitando a gravação de imagens que também
podem originar novos vídeos de forma a possibilitar que os alunos e professores possam observar os
animais à distância, conhecendo o comportamento natural do animal.

1.3 Alcance dos objetivos: Com essa nova estratégia, a Associação Mata Ciliar entende que os efeitos
desse distanciamento social puderam ser minimizados, permitindo aos professores da rede pública
municipal, o uso de uma ferramenta didática com alcance não apenas junto aos alunos da rede pública
massa também seus familiares.

1.4- Conclusão: O desafio colocado pela necessidade do isolamento social, também se tornou um
momento de aprendizado para toda equipe da AMC que teve que lidar com novas ferramentas para
conseguir traduzir em imagens , conteúdos e novas maneiras de abordagem, as informações básicas
sobre as espécies de nossa fauna e os problemas que ameaçam a sua sobrevivência. Não temos como
avaliar o alcance, em números de alunos/professores, que esses vídeos tiveram mas, certamente,
puderam ser um importante instrumento de trabalho para os professores tendo em vista os comentários
positivos recebidos. Salientamos que nessa etapa faltou a realização de uma avaliação, junto aos
professores de forma a se poder verificar se as atividades alcançaram minimamente os objetivos
propostos.

1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:
Tendo em vista o referido período avaliado, ter sido totalmente atípico, em razão da pandemia
do COVID 19, buscou-se da melhor forma possível cumprir o atendimento das metas propostas no
Plano de Trabalho Substitutivo não registrando portanto atrasos na execução das metas ou
descumprimento das ações propostas.
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