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1. Diagnóstico

Atualmente a grande produção de resíduos sólidos é uma das maiores

preocupações da sociedade e também uma questão crítica para os gestores

públicos de muitos municípios.

Em vista disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

criados na Conferência das Nações Unidas de 2012, estabeleceram um

indicador de Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), que visa reduzir

substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,

reuso e principalmente a reciclagem.

No entanto, percebe-se que muitas pessoas ainda não tem o hábito de

separar os resíduos recicláveis para a coleta seletiva, o que acaba

prejudicando o seu reaproveitamento, causando assim muitos danos ao meio

ambiente.

No município de Quatá, SP, a coleta seletiva municipal é regulamentada

pela Lei Nº 2850 de 11 de dezembro de 2013. Diante disso, a conscientização

da população é de suma importância para ajudar o município com o

cumprimento da lei.
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Nesse sentido, a educação ambiental possui um papel essencial para a

sensibilização e mobilização das pessoas no intuito de divulgar informações a

respeito da importância da coleta seletiva e da reciclagem como meios de

preservação ambiental.

Portanto, para a coleta seletiva alcançar melhores resultados na cidade,

o incentivo a mudança de hábitos dos munícipes deve ser realizado com

projetos de educação ambiental desde a infância, para isso, é necessário que

essas ações sejam atrativas, contínuas e permanentes.

Partindo dessa premissa, o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho),

criado pela ONU, torna-se adequado para a promoção de ações de educação

ambiental nas escolas municipais, levando em consideração a importância da

preservação do meio ambiente para a evolução do cenário ambiental atual dos

resíduos sólidos no município.

2. Proposta

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, planejou a realização de uma peça teatral nas

escolas municipais como proposta pedagógica, utilizando a coleta seletiva

como tema gerador da educação ambiental.

O objetivo da atividade é de promover a política ambiental na área de

gestão de resíduos sólidos, orientando sobre a coleta seletiva da cidade,

incentivando assim as crianças, desde cedo, a separarem os resíduos

corretamente e a adotarem hábitos sustentáveis.

A escolha do teatro como metodologia de educação ambiental, se dá por

mostrar-se uma opção com capacidade de entreter, comunicar e educar,

usando de artifícios músicas, poemas e danças, que destacam a temática dos

resíduos sólidos de forma lúdica, agradável e educativa, visto que esse tipo

abordagem utiliza uma linguagem simples e clara, facilitando o entendimento e

compreensão do tema, fornecendo conhecimento e reflexão dentro da

educação ambiental.
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3. Ferramenta de Comunicação

Imagem 01 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/pfbid0JA6rUagFHoaNab2GwBTn9kvWJb
JEKYF9qmNsEMrA5sudrF5ZG7ctyPYNd3UaNJaql/?sfnsn=wiwspwa.

https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/pfbid0JA6rUagFHoaNab2GwBTn9kvWJbJEKYF9qmNsEMrA5sudrF5ZG7ctyPYNd3UaNJaql/?sfnsn=wiwspwa
https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/pfbid0JA6rUagFHoaNab2GwBTn9kvWJbJEKYF9qmNsEMrA5sudrF5ZG7ctyPYNd3UaNJaql/?sfnsn=wiwspwa
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Imagem 02 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=560261135805720&extid=WA-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing.

Imagem 03 - Publicação no site da Prefeitura.

Disponível em: https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-
ambiente/2022/06/03/meio-ambiente:-teatro-traz-conscientizacao-e-aprendizagem/2958.

https://www.facebook.com/watch/?v=560261135805720&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=560261135805720&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/06/03/meio-ambiente:-teatro-traz-conscientizacao-e-aprendizagem/2958
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/06/03/meio-ambiente:-teatro-traz-conscientizacao-e-aprendizagem/2958
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4. Execução

Nos dias 1 e 2 de junho, foi apresentada para os alunos do 4º e 5º ano

das escolas municipais a peça teatral “Rapunzel cuidando do Meio Ambiente”,

do grupo “Livre Produções” (Imagem 04), que despertou a interação das

personagens com os alunos das escolas.

Imagem 04 - Grupo teatral “Livre Produções” e funcionários da prefeitura.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Toda a história se passa no fictício Reino de Quatá, onde o príncipe

recebe a importante missão de seu pai, o rei, de fazer uma jornada pelo reino

para proteger o meio ambiente. Ao caminhar pelo reino, o príncipe conhece

Rapunzel (Imagem 05), que vive aprisionada no alto da torre de um castelo

pela velha Bruxa, que não liga para os cuidados que todos devem ter com o

meio ambiente.
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Imagem 05 - Príncipe e Rapunzel em cena.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Após várias atitudes negativas da Bruxa (Imagem 06), o Príncipe bola

um plano para salvar Rapunzel e dar uma lição na Bruxa sobre os cuidados

com o meio ambiente. Tudo isso promovendo uma interação com os alunos,

incentivando-os a recolherem o lixo arremessado pela Bruxa, conforme pode

ser visto na Imagem 07 e 08.
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Imagem 06 - A personagem Bruxa em cena.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2022).

Imagem 07 - Príncipe se deparando com o lixo deixado pela Bruxa.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2022).



MUNICÍPIO DE QUATÁ
R. Gen. Marcondes Salgado, 332 | 19780-000 | QUATÁ (SP)

www.quata.sp.gov.br | secretariaagricultura@quata.sp.gov.br | (18) 3366.1070

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Imagem 08 - Alunos ajudando o Príncipe a manter o reino limpo.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2022).

Ao final, os personagens da peça deixam um recado para os

expectadores incitando-os a separarem os resíduos de suas casas para a

coleta seletiva do município (Imagem 09).

Imagem 09 - Personagens instruindo o público sobre a coleta seletiva.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2022).




