
Projeto: 

CMEI SANTA LUZIA

DIRETORA CELUTA GONÇALVES

COODENADORA PEDAGÓGICA GLEYCE SOUZA

PROFESSORA COORDENADORA HELYSANGELA MENDES

AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCAYIVAS THAYNÃ MENEZES 

Projeto: 



A inspiração

 Este projeto surgiu da necessidade
sensibilização da comunidade local,
doméstico, descarte de móveis e utensílios,
de construção nas mediações de nosso

 Tinhamos uma região carregada de
das principais causas do alagamento

necessidade de conscientização e
local, quanto ao destino do lixo

utensílios, e até mesmo materiais
nosso CMEI.

entulhos e lixo, sendo esta uma
alagamento ocorrido em JAN/2016



LIXO ENCONTRADO NAS MEDIAÇÕES DO CMEI ANTES DO PROJETOLIXO ENCONTRADO NAS MEDIAÇÕES DO CMEI ANTES DO PROJETO



Zerando o lixo

 Desenvolvemos o projeto com o intuido
de maneira indevida nas imediações
ações foram envolvidas as crianças,
comunidade local e associações
preservação do meio ambiente.

 O nosso projeto promoveu a
sustentabilidade, a redução de desperdícios,
total dos resíduos para lugares apropriados
natureza.

 E todo esse trabalho foi desenvolvido

intuido de ‘zerar lixo’ descartado
imediações da instituição. Em nossas

crianças, funcionárias, pais,
associações ligadas à instituição e a

sensibilização ambiental, a
desperdícios, o encaminhamento
apropriados e a preservação da

desenvolvido em várias ações...



Identificação

 Essa era a realidade do acumulo de lixo nas mediaçãoes do CMEI, 
o descarte ocorria onde hoje temos floreiras.
Essa era a realidade do acumulo de lixo nas mediaçãoes do CMEI, 
o descarte ocorria onde hoje temos floreiras.



Conscientização
 Mobilizamos de toda a equipe do

comunidade local, pais e alunos
caminhadas pela região com a intenção
“Lixo Zero” e conscientizar os moradores
importância do descarte destes resíduos

do CMEI Santa Luzia, parte da
alunos da instituição para duas

intenção de divulgar nosso projeto
moradores e transeuntes da

resíduos em locais apropriados.





Limpeza
 Solicitamos a Comurg a retirada do

em local inapropriado, prejudicando
a qualidade de vida dos moradores

lixo que havia sido descardado
prejudicando o meio ambiente e reduzindo

da Vila Joaquim Roriz.



Lixo aqui não...
 Distribuimos placas com advertências

reduzir o despejo de lixo no meio
suficiente para algumas empresas
naquela área.

advertências pela região, com o intuito de
meio ambiente, contudo, não foi

empresas que descartavam entulho



Decidimos então, plantar...
 A fim de reduzir a probabilidade da

na região, solicitamos a Comurg 200
mobilizamos os servidores, pais e alunos
parte da comunidade local para
reflorestamento da região.

Decidimos então, plantar...
da volta do descarte de entulho
200 mudas para o plantio. Nós
alunos do CMEI Santa Luzia, e

para auxiliar no processo de



Plantio de ipês e palmeiras frente ao CMEIPlantio de ipês e palmeiras frente ao CMEI



Reduzir, repensar, recusar, reciclar 
e reutilizar

 Desenvolvemos ações pedagogicas
incentivar nossas crianças a pensar
consumo descabido e o descarte de

Reduzir, repensar, recusar, reciclar 

pedagogicas com o intuito de sensibilizar e
pensar de forma crítica sobre o

de resíduos.



Criança com sustentabilidade
 Durante a semana da Criança, nosso

“Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”
sentido do desapego, o não acúmulo
crianças, pilares da sustentabilidade.

Criança com sustentabilidade
nosso Projeto lançou a campanha:

sorriso”. O objetivo é estimular o
acúmulo e o não consumismo nas


