
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DO VERDE E
MEIO AMBIENTE

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Rua Braz Cubas, 470, Centro, Mogi das Cruzes - SP •

Telefone: (11) 4798-5962 • E-mail: svma@mogidascruzes.sp.gov.br

JUNHO AMBIENTAL
JOGOS ESCOLARES DA SUSTENTABILIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

O QUE SÃO?
São jogos colaborativos constituídos por ações semanais realizadas pelas escolas inscritas para
difundir a cultura de sustentabilidade entre os(as) estudantes e, de forma colaborativa, em todo o
município.

QUANDO?
Durante o mês de junho de 2022

PARA QUE?
Envolver as escolas de Mogi das Cruzes em uma grande mobilização em prol da conservação
ambiental e sustentabilidade.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Escolas localizadas em Mogi das Cruzes, seja da rede estadual, municipal ou particular, dos
diferente níveis de ensino (educação infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio). Cada escola
pode fazer 01 (uma) inscrição.

COMO PARTICIPAR?
A participação será por livre adesão. Para inscrever a escola, um integrante da equipe de gestão
deverá preencher o formulário de inscrição, disponível em https://forms.gle/kgkkHRBrpzu2fyqB7 e
aguardar confirmação de participação que será enviada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

QUEM GANHA?
Todos ganham! O município ganha!
Teremos escolas com mais árvores, bairros com o resíduo sólido despejado no local correto,
estudantes envolvidos em ações de conservação da natureza.
As comunidades escolares que receberem os quatro selos referentes aos objetivos da
sustentabilidade (ODS 6 - Água potável e saneamento; ODS 12 - Consumo e produção
responsáveis; ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima; ODS 15 - Vida terrestre) ganharão
uma visita guiada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo, mediante notificação da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
As escolas que possuírem os quatro selos encaminhados por e-mail, poderão ganhar a elaboração
e auxilio na implantação de um projeto de sustentabilidade (exemplos: horta escolar, arborização,
sistema de captação de agua, etc), que será sorteado.

CRONOGRAMA
Período de inscrição das escolas - 16 a 27/05
Divulgação das escolas participantes - 01/06
Lançamento dos jogos - 03/06
Período das atividades - de 06/06 a 30/06
Etapa 1 - 06 a 10/06
Etapa 2 - 13 a 20/06 (exceto nos dias 16 e 17 e no final de semana)
Etapa 3 - 20 a 24/06
Etapa 4 - 27 a 30/06
Evento de premiação - 30/07

MAIS INFORMAÇÕES
Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br

https://forms.gle/kgkkHRBrpzu2fyqB7
mailto:jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br
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ORIENTAÇÕES PARA ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL

ETAPA 1: 06 a 10/06

TEMA
Rio Tietê

AÇÃO
A comunidade escolar confeccionará um painel de pintura coletiva tendo o rio como
tema central, em exposição na entrada ou área de circulação da escola. Será realizado
o registro fotográfico da confecção do painel e dele exposto na escola.

ENTREGA
As fotografias serão encaminhadas para o e-mail jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br
acompanhadas da identificação da escola, turmas participantes e professora
responsável, no período entre 06 a 10/06 (até às 17h).

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 6 - Água potável e
saneamento, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.

ETAPA 2: 13 a 20/06

TEMA
Resíduos sólidos

AÇÃO
A comunidade escolar coletará embalagens cartonadas que deverão ser devidamente
higienizadas e abertas.
Orientações para preparar as caixinhas https://youtu.be/DsvGqB355Ag

ENTREGA
A escola contará as embalagens e entregará nos locais indicados, no período de 13 a
20/04, exceto nos dias 16 e 17 e no final de semana. Serão aceitas as embalagens
devidamente higienizadas e abertas.
Locais de entrega:
- Secretaria do Verde e Meio Ambiente: Rua Braz Cubas, 470, Centro
- Parque Centenário da Imigração Japonesa: Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n, Cezar
de Souza
- Parque Leon Feffer: Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Braz Cubas

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 12 - Consumo e
produção responsáveis, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por
e-mail.
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ETAPA 3: 20 a 24/06

TEMA
Arborização urbana

AÇÃO
A comunidade escolar plantará de 01 a 03 mudas de espécie arbórea na área da escola
ou no entorno imediato. As mudas serão fornecidas pela Secretaria do Verde e Meio
Ambiente e deverão ser retiradas no viveiro de mudas localizado no Parque Leon
Feffer, Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Braz Cubas.
Ressalta-se a importância do plantio ser realizado com participação dos(as)
estudantes, mediante mobilização da comunidade escolar.

ENTREGA
Será realizado o registro fotográfico do plantio e encaminhado para o e-mail
jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br no período de 20 a 24/06 (até às 17h).
O e-mail deverá conter o nome da espécie plantada, o local de plantio e a indicação das
turmas de estudantes que participaram da ação.

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 15 - Vida terrestre,
que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.

ETAPA 4: 27 a 30/06

TEMA
Mudanças Climáticas

AÇÃO
A comunidade escolar gravará uma turma de crianças cantando uma música
relacionada com a temática ambiental. O vídeo em formato MP4, com duração mínima
de 01 (um) minuto, será enviado para a secretaria por e-mail.

ENTREGA
Envio para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pelo e-mail
jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br ou compartilhamento pelo drive, no período de 27
a 30/06 (até às 17h).

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 13 - Mudanças
Climáticas, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.
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JUNHO AMBIENTAL
JOGOS ESCOLARES DA SUSTENTABILIDADE

ORIENTAÇÕES PARA ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

ETAPA 1: 06 a 10/06

TEMA
Rio Tietê

AÇÃO
A comunidade escolar realizará uma atividade interna em que escolherá três desenhos
ou redações sobre a importância da conservação dos rios, em especial do Rio Tietê.

ENTREGA
Os desenhos ou redações serão encaminhados para o e-mail
jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br acompanhado da identificação da escola,
estudante, turma e professora responsável, no período entre 06 a 10/06 (até às 17h).

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 6 - Água potável e
saneamento, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.

ETAPA 2: 13 a 20/06
TEMA
Resíduos sólidos
AÇÃO
A comunidade escolar coletará embalagens cartonadas que deverão ser devidamente
higienizadas e abertas.
Orientações para preparar as caixinhas https://youtu.be/DsvGqB355Ag

ENTREGA
A escola contará as embalagens e entregará nos locais indicados, no período de 13 a
20/04, exceto nos dias 16 e 17 e no final de semana. Serão aceitas as embalagens
devidamente higienizadas e abertas.

Locais de entrega:
- Secretaria do Verde e Meio Ambiente: Rua Braz Cubas, 470, Centro
- Parque Centenário da Imigração Japonesa: Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n, Cezar
de Souza
- Parque Leon Feffer: Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Braz Cubas

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 12 - Consumo e
produção responsáveis, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por
e-mail.
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ETAPA 3: 20 a 24/06

TEMA
Arborização urbana

AÇÃO
A comunidade escolar plantará de 01 a 03 mudas de espécie arbórea na área da escola
ou no entorno imediato. As mudas serão fornecidas pela Secretaria do Verde e Meio
Ambiente e deverão ser retiradas no viveiro de mudas localizado no Parque Leon Feffer,
Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Braz Cubas.
Ressalta-se a importância do plantio ser realizado com participação dos(as) estudantes,
mediante mobilização da comunidade escolar.

ENTREGA
Será realizado o registro fotográfico do plantio e encaminhado para o e-mail
jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br no período de 20 a 24/06 (até às 17h).
O e-mail deverá conter o nome da espécie plantada, o local de plantio e a indicação das
turmas de estudantes que participaram da ação.

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 15 - Vida terrestre,
que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.

ETAPA 4: 27 a 30/06

TEMA
Mudanças Climáticas

AÇÃO
A comunidade escolar produzirá um vídeo/animação com foco em conceitos ambientais.
O vídeo deverá ter de 1 a 3 minutos, conter ao final os créditos com nome de todos
participantes e a logo do junho ambiental.

ENTREGA
Envio para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pelo e-mail
jes.svma@mogidascruzes.sp.gov.br ou compartilhamento pelo drive, no período de 27 a
30/06 (até às 17h).

VALIDAÇÃO
Se a atividade for considerada válida, a escola receberá o selo ODS 13 - Mudanças
Climáticas, que será encaminhado na semana seguinte à atividade, por e-mail.
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