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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)
-Receber até o final da parceria, 4.193 alunos do sistema municipal de ensino nas dependências da AMC em

Jundiaí para visitas monitoradas;
- Realizar, durante o período da parceria, a formação por meio de vivências ambientais, de 134 professores da
rede pública municipal;
- Realizar, uma apresentação anual de teatro ecológico nas escolas participantes;
- Implantar, no período de vigência da parceria, um programa de vídeo monitoramento para pelo menos 01
animal em reabilitação;
- Realizar anualmente, uma mostra dos trabalhos realizados com as unidades escolares participantes;
- Capacitar e treinar funcionários da Associação Mata Ciliar para desenvolverem, com excelência,o Programa
“De Olho nas Matas” ( capacitação e treinamento a serem realizados no período das férias escolares);
- Elaborar atividades lúdicas, preparar material biológico e didáticos, preparar e ensaiar o teatro, pesquisar
material bibliográfico (seja vídeos, links de filmes, documentários ou textos sobre temas ambientais), para
consulta (a ser realizado no período das férias escolares).

1.2 Ações Executadas:
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, as atividades
previstas para o período, junto ao CRAS, tiveram que ser suspensas . Assim, a Associação Mata Ciliar
iniciou uma programação interna objetivando a elaboração de um Plano de Trabalho Emergencial
Substitutivo, bem como a produção de vídeos de curta duração, sobre algumas espécie 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. Até o início de Junho estão
previstas as entregas de 15 videos.

1.3 Alcance dos objetivos: Através dessa nova estratégia, a Associação Mata Ciliar entende que de uma
maneira mais lúdica os efeitos desse distanciamento social possam ser minimizados, além de permitir
aos professores da rede pública municipal, o uso de uma ferramenta didática possível de ser utilizada de
inúmeras maneiras e com diversos públicos. As imagens desses vídeos estão sendo extraídas ddas
gravações feitas pelo sistema de vídeo monitoramento, complementadas com apresentações feitas pelos
colaboradores da AMC. Nesse período também os kits ecológicos estão sendo complementados de
forma a conterem informações mais abrangentes sobre os animais silvestres e suas características.

1.4- Conclusão: O desafio colocado pela necessidade do isolamento social, acabou antecipando uma
fase do planejamento das atividades que seriam desenvolvidas com os alunos e professores, durante as
vivências. Os vídeos que estão sendo produzidos, a principio para serem apresentados durante as visitas
serão disponibilizados agora para o Portal da Educação, o que com certeza possibilitará uma maior
visibilidade e abrangência de público.

1.5- Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:
No referido período avaliado, como já relatado ocorreram problemas com a chegada da
pandemia do COVID 19 em nosso país, resultando na interrupção total das atividades escolares
presenciais fazendo com que houvesse a necessidade da retificação do Plano de Trabalho inicial, que
será colocado em prática buscando-se a melhor forma possível de atendimento às metas propostas.
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