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GERAL 

 Incentivar e capacitar a mão-de-obra especializada na construção e serviços de adequação 

residencial (arquitetos, pedreiros, jardineiros, encanadores, servente de pedreiro, etc.) do 

Litoral Norte de São Paulo que podem ser mais conscientes da necessidade de mudança 

utilizando práticas sustentáveis nas construções em áreas urbanizadas. 

  

 

ESPECÍFICOS  

1. Capacitar a mão de obra especializada através de cursos voltados para a sustentabilidade. 

2. Oferecer possibilidade de geração de renda a partir de metodologias, que visem a 

sustentabilidade. 

3. Inserir Programa de Educação Ambiental e visitação com rede municipal de ensino do 

município de Ubatuba.  

 

OBJETIVOS 



Objetivo Específico 
 

Ação 
 

Mês 
 

Resultados Esperados 
 

Meios de Verificação 
 

1. Capacitar a mão-de-obra 
especializada na construção e 
serviços de adequação residencial 
 

1.1. Comunicação e 

divulgação do curso 
 

1 e 2 
 

- Produção de panfletos 
- Produção de banners 
- Inscrições dos alunos 
 

- Panfletos e faixas de divulgação 
- Registro Fotográfico 
- Lista de inscrição 
 

1.2. Capacitar a mão de 

obra local através dos 

cursos de capacitação. 
 

3, 4 
e 5 

 

- A capacitação de 540 
profissionais 

 

- Lista de Presença 
- Registro Fotográfico 
- Produção de  certificados  
 

2. Oferecer possibilidade de 
geração de renda a partir de 
metodologias que visem a 
sustentabilidade 
  
 

2.1. Produzir materiais de 

divulgação dos 

profissionais qualificados 
 

6 
 

- Produção panfletos 
- Produção de banners 
 

- Panfletos e faixas de divulgação 
- Registro Fotográfico 
 

2.2. Divulgar a mão de 

obra qualificada; 
 

7, 8, 
9 
 

- Adequação de 5 
residências 
 

- Cadastro das residências modificadas 
- Registro Fotográfico 
 

METODOLOGIA E RESULTADOS 

ESPERADOS 



Cursos disponíveis 

Público Alvo  Módulo do curso Descrição 
IPEMA Sustentabilidade familiar e comunitária em áreas 

urbanas 
3h/aula – teórico 

IPEMA 
 

Construção Natural e tijolos à baixo custo  12h/aula – prático 

IPEMA 
 

Jardins Comestíveis e agroflorestas 5h/aula - prático 

IPEMA 
 

Reciclagem e reuso da água 4h/aula - prático 

ECOPROJETO E SALA 
VERDE 

Captação de água da chuva 12h/aula - prático 

MORADA DA FLORESTA E 
ECOPROJETO 

A compostagem de matéria orgânica, solução para 
o lixo verde, separação e destinação do lixo seco 

6h/aula – prático 

ECOPROJETO PRÓ-SOL Produção de Energia renovável à baixo custo 4h/aula – prático 

AEAAC Resíduos da construção Civil e reaproveitamento 4h/aula - teórico 

ECOPROJETO Uso de materiais certificados e construção de 
baixo custo com foco na sustentabilidade 

4h/aula - teórico 

FEA/USP Plano de negócios e mercado da sustentabilidade 
como  geração de renda  

4h/aula – teórico 



3. Inserir Programa de 
Educação Ambiental e 

visitação com rede 
municipal de ensino do 
município de Ubatuba. 

 

3.1. Montar programação 

visual 

 

6 

 
- Produção de 
informativos para 
visitação 
- Produção de placas 
informativas 

 

-Informativos e placas de divulgação 
- Registro Fotográfico  

 

3.2. Disponibilizar 

programa de visitação 

 

7,8 e 
9 

 

- Visitação de 10.000 
alunos da rede 
municipal de ensino de 
Ubatuba 

 

- Lista de visitantes 
- Registro fotográfico 
- Questionário avaliativo de 20% da visitantes.  

 
3.3. Apoio ao programa 

“Agenda Ambiental de 

Administração Pública” 

do município de Ubatuba 

– A3P 

 

7,8 e 
9 

 

- Conversas informais 
com funcionários da 
prefeitura 
- Reuniões 
- Aquisição de um 
centro de triagem de 
lixo seco 

 

- Registro fotográfico 
- Lista de presença das reuniões 
- Lista de materiais adquiridos 

  

 

METODOLOGIA E RESULTADOS 
ESPERADOS 



1. Capacitar a mão-de-obra especializada na construção e serviços de adequação residencial 

1.1. Comunicação e divulgação do curso 

- Nº DE INSCRITOS: 520 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

1.1. Comunicação e divulgação do curso 

10.000 panfletos 250 cartazes 

8 faixas 



1.2. Capacitar a mão de obra local através dos cursos de capacitação 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
1. Capacitar a mão-de-obra especializada na construção e serviços de adequação residencial 

290 capacitações 

Terra Vida ou Morte 



2. Oferecer possibilidade de geração de renda a partir de  
metodologias que visem a sustentabilidade 

2.1. Produzir materiais de divulgação dos profissionais qualificados 

Produção 250 panfletos 

Produção de 12 banners 

RESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS 



EXPERIMENTAÇÃO  



  

2.2. Divulgar a mão de obra qualificada; 

2. Oferecer possibilidade de geração de renda a partir de  
metodologias que visem a sustentabilidade 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

8 casas adequadas 

Casa A 
Jardim Comestível 

Compostagem do Lixo Orgânico 

Reuso da Água da Cozinha 

Casa B 
Compôs-folha 

Agrofloresta 

Aquecedor solar 

Casa C 
Compostagem, 

Casa D 
Jardim Comestível 

Casa E 
Escola – Pau a Pique 

Casa F 
Compostagem 

 

Casa G 
aquecedor 

Casa H 
Filtro biológico 



  

RESULTADOS ALCANÇADOS 
3. Inserir Programa de Educação Ambiental e visitação  
    com rede municipal de ensino do município de Ubatuba. 

3.1. Montar programação visual 

8 Placas auto explicativas desenvolvidas 

pelo Artista Plástico Rodolfo Borbel 

Pitarello 



  

- Visitação de 856 visitantes da rede municipal de ensino de Ubatuba 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
3. Inserir Programa de Educação Ambiental e visitação  
    com rede municipal de ensino do município de Ubatuba. 

3.2. Disponibilizar programa de visitação 



  

Visitas da Educação de 

Jovens e Adultos 



  



RESULTADOS ALCANÇADOS 
3. Inserir Programa de Educação Ambiental e visitação  
    com rede municipal de ensino do município de Ubatuba. 

3.3. Apoio ao programa “Agenda Ambiental de Administração Pública” do município de Ubatuba – A3P 

Prof. EMEI Idalina Graça 

Cozinheira EMEI Idalina Graça 

EM. José P. Anchieta 

EM. José P. Anchieta 

Arquitetos Prefeitura 

EM. Jose Belarmino 



O que não deu certo?  
 

O que faria diferente? 

-Capacitados, muitas faltas (47%) 

 

-Visitação, reforma e ida dos professores e coordenadores antes dos alunos atrasou 
o inicio das visitas. (26/mar). 

 

- Parceria (IDHEA e Ecosfera) 



O que deu certo? 
 

 - Divulgação dos cursos e dos profissionais 

- Praticidade dos cursos 

- construção da área de visita e informações (placas) 

- Criação de um novo roteiro de visitas na Sala Verde 

- profissionais divulgados e casas adequadas no LN 

- Adequação e envolvimento das Escolas Anchieta e Idalina graça (lixo orgânico 
zero) 



Conclusões Finais  

 Rede de capacitados e divulgação via Web no Blog (700 visitas). 

 Mudança de consciência de profissionais ligados a educação e 

construção civil. 

Incentivo a novos tipos de negócios sustentáveis 

Inserção de um novo roteiro de visitação no município de Ubatuba 

para os alunos da rede municipal e EJA.  



Sobre a continuidade 

 Extensão projeto 

 Verba remanescente  (Fim do projeto para o fim de maio) 

Produção de Banners de divulgação do projeto para eventos e seminários 

Livreto ilustrado de adequação sustentável de escolas e casas com técnicas desenvolvidas na 

SV. 

Visitas do EJA 

 Interesse da SV em continuar com as visitas 

 Perspectivas de oficinas fixas na SV de adequação Sustentável 



Sugestões de melhoria  

CEDS e Ecoprojeto 

 Apenas uma pessoa para coordenar, administrar, divulgar, etc (Acumulo de 

funções)  

 Prestação de contas (google docs) e no feed-back dos relatórios. 

 Visitas técnicas no Local  

Minimizar as faltas 

 Incentivo dos professores em trazer os alunos 



OBRIGADO!!! 

Por eles e para os próximos que virão! 


