Plano Socioambiental da

CURTO PRAZO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

Recursos Materiais

Prazo?

MUTIRÃO DE RECOLHA
DE LIXO

Despoluir a cidade
Conscientizar

Voluntários

MUTIRÃO DE
EMBELEZAMENTO DA
VILA e
REFLORESTAMENTO ,

Embelezar a vila
Conscientizar, Desenvolver senso
de pertencimento
ex: mini horta de plantas
medicinais e aromáticas

Voluntários
IEF
Alunos

Mudas
Composto

1 vez / mes

CONSTRUÇÃO DE
PLACAS COM
MENSAGENS
AMBIENTAIS /
HISTÓRICAS

Informar sobre as normas
ambientais da cidade e sobre a
historia
Conscientizar
Embelezar a vila

Crianças
Voluntários (artistas
da vila…)

Placas
Pintura
Verniz

dezembro janeiro

PINTURA DOS BANCOS,,
DOS MUROS (painel)

Conscientizar
Embelezar a vila

Crianças
Voluntários (artistas

Pintura
Verniz

março-abril

1 vez/mes

CURTO PRAZO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

PESQUISA e
COMUNICAÇÃO de porta
em porta (casas,
pousadas, comércios)

Informar sobre as ações da AMAI,
normas para separar o lixo e
orientação como reduzir o lixo, etc
Pesquisa sobre a Vila e a rede de
esgoto

Voluntários

PUBLICAÇÃO DAS
Comunicar as normas ambientais
NORMAS AMBIENTAIS da para a Vila
Vila (Detalhado abaixo)

Voluntários

Recursos Materiais

Prazo?
janeiro - fevereiro

Redes sociais
Cartazes

MEDIO PRAZO
Açoes

Objetivo

COMPRA DE SACOLAS,
COPOS e GARRAFAS

Distribuir sacolas de compras a cada
familia
Vender produtos
Promover a redução/eliminação de
plásticos descartáveis, isopor

FEIRA ECOLÓGICA

Promover produtores locais
(alimentos e artesanato)
Informar e formar através de oficinas
e palestras
Contos e causos
Exposições de foto o arte

PROMOVER a
COMPOSTAGEM e
HORTA COLETIVA

Construir um espaço para recolher
matéria orgânica
Criar uma horta coletiva
Formar sobre agroecologia

COLETORES DE
PAPEL/VIDRO/PLASTICO

Separar o lixo na fonte
Educar com placas nas casinhas de
lixo e nas pousadas e casas

Recursos humanos

Recursos Materiais

Prazo?
março

Produtores locais
Artesanos
Alunos da escola
Voluntários

1 sábado / mês

Terreno a ser doado
pela prefeitura (atrás
do cemitério)

março

longo prazo

MEDIO PRAZO
Açoes

Objetivo

CAPACITAR PARA
REDUZIR O USO DE
RECURSOS NATURAIS e
PRODUÇÃO DE LIXO

Oficinas para recuperação de
água de chuva, esquentar água
com energia solar, minhocário

PROMOVER FORMAÇÃO
PROFISSIONAL e
ECONOMIA CRIATIVA

Promover oficinas e capacitação e
para a comunidade
(artesanato, gastronomía, plantas
medicinais, agrofloresta…)

ENCONTRO DE
TRABALHOS MANUAIS

Promover encontros de artesanato
Promover economia criativa

RESGATE DA HISTÓRIA
LOCAL

Aprofundar o conhecimento da
história e do entorno sócio-cultural
Construir uma biblioteca de
trabalhos academicos da região
Criar um museu online

Recursos humanos

Recursos Materiais

Prazo?

Voluntários

as quartas-feiras
de tarde.
Jovens
Voluntarios

MEDIO PRAZO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

Sensibilizar os jovens a proteção
do meio ambiente
Aprofundar o conhecimento da
história e do entorno sócio-cultural
Estimular o senso de
responsabilidade e pertencimento

Escola
Parque
Voluntarios

Recursos Materiais

Prazo?

REFLORESTAMENTO de
áreas quemadas
PROJETO EDUCATIVO
COM A ESCOLA
(proposta detalhada em
anexo)

ano escolar

MEDIO PRAZO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

CLUBE DE GUIAS DA
VILA + OBSERVADORES
DE AVES para jovens e
crianças

Oficinas de guias

Voluntários (guias ?,
parque?)

CLUBE DE JOVENS
ARTISTAS CÊNICOS
para jovens e crianças

Oficinas de teatro, circo, dança,
capoeira... em relação ao contexto
socioambiental e a história da vila

Voluntários

CLUBE AUDIOVISUAL
para jovens e crianças

Oficinas de produção audiovisual
e foto em relação com o contexto
socioambiental e a história da vila

Voluntários

CLUBE ARTISTAS
PLÁSTICOS para jovens e
crianças

Oficina de artes plásticas e
artesanatos

Voluntários

Recursos Materiais

Prazo?

LONGO PRAZO
Açoes

Objetivo

SELO ECOSOCIAL

Promover as pessoas da cidade, os
produtos feitos na cidade/região,
com impacto ecológico menor e
buscar contrapartida para quem
tiver o selo em dia (desconto na
entrada do parque, desconto em
estabelecimentos, divulgação pela
AMAI e outras possibilidades)

1 ano

Instalar bebedouros e incentivar a
nao compra de garrafas de água

longo prazo

para lojas comerciais,
restaurantes, pousadas,
eventos

BEBEDOUROS
PÚBLICOS
PROMOÇÃO do turismo
rural e REDE de
Produtores locais
PROMOÇÃO do
reflorestamento e da
prática agroflorestal

Reflorestar o entorno para sustituir
a criação de animais

Recursos humanos

Recursos Materiais

Prazo?

PROJETO EDUCATIVO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

Projeto Escola Zero Lixo:

Separar lixo
Compostagem
Horta escolar
Fazer ecobricks com garrafas e
embalagens
Reduzir quantidade de plástico,
não usar descartáveis
Desenho e fabricação das
estruturas por os propios alunos

Escola
Voluntarios

Ano escolar

Escola
Voluntarios

Ano escolar

Caminhada ecológica de
coleta de lixo
Separação do lixo

Recursos Materiais

Prazo

PROJETO EDUCATIVO
Açoes

Objetivo

Recursos humanos

Recursos Materiais

Prazo

Visita guiada da vila
(igrejas, fonte, cemitério,
cemitério bandeirantes,
vestígios de escavação

Escola
Guias
Voluntarios

Ano escolar

Visita guiada do parque +
observação de aves
(pernoite)

Escola
PArque
Voluntarios

Ano escolar

Reflorestamento de áreas
queimadas

Escola,IEF
Voluntarios

Ano escolar

Construção de
instrumentos recicláveis

Escola, voluntarios

Pintura de placas com
informações da história

Escola, voluntarios

Participação na
TVIBITIPOCA

espaço para publicar e
visibilidade aos trabalhos.

dar Escola

NORMAS PARA O BEM VIVER Curto prazo
Fogo

-

nao queimar folhas e resíduos vegetais: cobertura ou compostagem

Ruido

-

reduzir o nível de som respeitando os vizinhos,
nao fazer churrasco na rua
nao soltar fogos artificios
respeitar os horários de silêncio

Lixo

-

separar plástico, papel, cartão, metal, vidro, pilhas...
material orgânico (nao origem animal) na compostagem
reduzir o consumo de plástico, garrafas, isopor etc
cada um é responsável pelo lixo que produz, levar pra casa e separar

Mobilidade

-

usar o carro só quando necessário, preferir caminhar
dirigir em baixa velocidade
Não colocar placas em qualquer lugar, seguir o padrão e lugar sugerido pela AMAI
não invadir os espaços públicos

NORMAS PARA O BEM VIVER Curto prazo
Água e energia

-

economizar água e energia

Trabalho e
comércio

-

procurar pessoal na vila quando for possível
comprar dos produtores locais

Pousadas e
casas de aluguel

-

informar os hóspedes as regras da vila (ruído, lixo, transporte), do estado da
estrada, da ausência de banco

Animais

-

não deixar animais soltos

NORMAS PARA O BEM VIVER Médio prazo
Lixo

-

não usar sacolas plásticas
não usar plásticos (copos, canudos….), poliestireno, de apenas um uso
favorecer embalagens de papel o cartão.
não distribuir flyers

Mobilidade

-

não colocar placas em qualquer lugar, seguir o padrão e lugar sugerido pela
AMAI
não invadir o espaços públicos

-

procurar pessoas da vila quando for possível
comprar dos produtores locais

Trabalho e
comércio

NORMAS PARA O BEM VIVER Longo prazo
Lixo

-

usar bebedouros para encher garrafas
instalar colector de plástico/papel/vidro

Agua e energia

-

instalar colector de água de chuva
instalar aquecimento solar

Segurança e
conflitos

-

Em caso de problemas: realizar BO on line
Dependendo da dimensão procurar a AMAI

