
                                                                                        
 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2014 
Data Atividade  

31 de maio 

Sábado pela 

manhã 

09:00 horas - O Projeto Educar Brincando - A Mata Atlântica em Foco, 

estará no NDI (Núcleo de Desenvolvimento Infantil), com contação de 

histórias, músicas, teatro e oficina de ecocaderno, durante o piquenique 

com as famílias. 

01 de junho 

Domingo 

Sugerimos que famílias e grupos de amig@s realizem atividades ao ar 

livre, desfrutando da Mata Atlântica que carinhosamente nos acolhe aqui 

em Santa Catarina. 

02 de junho  

2a. feira 

Acontecerá na Sala Verde UFSC, piso térreo da BU: 

14:30 h às 17:00 horas- Oficinas de Alimentação Saudável (Projeto 

Oficinas para uma Vida Melhor). Participe e conheça uma nova cultura de 

alimentação. Inscrição gratuita! Compareça! 

03 de junho  

3a. feira 

 

 13:00 às 17:00 horas - O Projeto Educar Brincando - A Mata Atlântica 

em Foco, estará na Casa São José - Bairro Serrinha/ Florianópolis, com 

contação de história, música, teatro. 

04 de junho 

4a. feira 

 

09:00 às 11:00 horas - Acontecerá na Sala Verde UFSC, térreo/BU: O 

Projeto Educar Brincando - A Mata Atlântica em Foco, receberá uma 

turma de 5º Ano do Colégio de Aplicação, com contação de história, 

música, teatro, jogos, etc.  

13:30 às 17:00 horas - Estaremos na Praça da Cidadania, em frente à 

Reitoria e próximo à Feirinha, com Oficina de Ecocadernos (Projeto 

Oficinas para uma Vida Melhor). Quem puder, traga folhas usadas com o 

verso livre e apostilas antigas com espiral. Outras oficinas diversas 

(papel reciclado, polpa de açaí, plantio de mudas, etc.) serão 

propostas por diferentes grupos da UFSC. Venha aprender ou ensinar a 

fazer algo. Convide seu grupo. Participe!  

Se chover a atividade será transferida para a próxima quarta-feira sem 

chuva. 

Haverá também brinquedos educativos para as crianças se divertirem 
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na praça. Compareça! 

05 de junho  

5a. feira 

DIA MUNDIAL 

DO MEIO 

AMBIENTE 

14:30 h - Abertura da 5ª. Mostra de Vídeos Socioambientais do 

Circuito Tela Verde. Participe e repense as temáticas dos Resíduos 

Sólidos, da Educação Ambiental, da Agricultura Orgânica, entre outras. 

Local: Praça da Cidadania, em frente a Reitoria. 

18:00 h –ORAÇÃO PELO PLANETA!!! 

06 de junho  

6a. feira 

14:30 h – Acontecerá na Sala Verde UFSC, piso térreo da BU: 

O Projeto Educar Brincando - A Mata Atlântica em Foco estará com as 

turmas de crianças 4A e 4B Vespertino, do NDI, realizando contação e 

brincadeiras. Se chover as atividades serão no auditório do NDI.  

07 de junho 

Sábado 

Sugerimos que famílias e grupos de amig@s realizem atividades ao ar 

livre, desfrutando da Mata Atlântica que carinhosamente nos acolhe aqui 

em Santa Catarina. 
 

As oficinas serão todas gratuitas! Para participar basta se inscrever pelos telefones: 3721-9044 e 3721-6469; e-mails: 

salaverde@contato.ufsc.br ou diretamente no local.   

 A Sala Verde UFSC fica no piso térreo da BU, ao lado da PRAE.       http://salaverde.ufsc.br/  

mailto:salaverde@contato.ufsc.br
http://salaverde.ufsc.br/

