
 

08h30—Ritual de abertura 

09h  -  Intercâmbio (via Skype) de Estudan-

tes de Escola D’água Santarém com estu-

dante de escola D’água de outros países. 

10h—Palestra: Poluição das águas: Causas 

e Consequências (Prof. Dr. Ruy Bessa) 

11h30—Lançamento da Campanha: Para a 

Poluição Plástica  (Stop Plastic Pollution) 

Workshop sobre reaproveitamento de vi-

dros e plásticos. 

Workshop sobre horta flutuante e jardim 

suspenso 

Workshop ambiental: fotografia e vídeo  

14h—Lançamento da cartilha— Boas práti-

cas Ambientais no Escola D’água/Caderno 

de Ensino Aprendizagem (Roda de conver-

sa) 

15— Apresentação Cultural  

Exibição do resultado da oficina de fotogra-

fia e desenho  

16h mesa de encerramento  e premiação 

da escola com melhor stand . 

Mostra  Ambiental  

Santarém—Pará—Brasil  

2019 

Parceiros 

22  de março—sexta-feira 

Gotas de Saberes, Rios de Mudança 

SEMED/ESCOLA DO PARQUE 

Local: Escola de Arte  Emir  Bemerguy 

20 a 22  de  março 

 



 

08h30—abertura oficial da mostra ambi-

ental e da Exposição de fotografias 

08h40—Composição da mesa de abertura 

do evento (fala das autoridades) 

09h30—Apresentação das escolas por 

região 

10h—Mesa redonda—Gotas de saberes, 

rios de mudanças: Escola D’água Santa-

rém  

14h—Palestra: Rios, florestas e povos da 

Amazônia ( Prfª Drª Isaura Pereira Costa—

Ufopa) 

15h—Oficina de eco—arte  

16h—Sessão de cinema—Exibição do fil-

me Waterschool  

17h30—Apresentação Cultural  

 

O projeto Swarovski Waterschool Brasil, 

em Santarém visa a formação de crianças 

e professores para a promoção da susten-

tabilidade ambiental, a promoção de ações 

individuais e coletivas de cuidados com a 

água do planeta, pensando e agindo de 

forma global e local, seguindo a premissa 

de que “quem quiser mudar o mundo co-

mece mudando a si mesmo”. 

O foco é a capacitação de crianças e pro-

fessores de Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental, localizadas próximas ou a 

margem de um curso d’água (rio, igarapé, 

lago ou nascente). 

Swarovski Waterschool - é o principal pro-

grama de investimento comunitário da em-

presa Swarovski. Criado em 2000, visa ins-

pirar as gerações presentes e futuras a 

praticar o uso sustentável da água, garan-

tindo a saúde ao longo prazo e a disponibi-

 

 

O objetivo é celebrar o dia mundial da água, come-

morado no dia 22 de março, e proporcionar um mo-

mento de interação e integração entre as escolas 

das regiões de rios, planalto, várzea e cidade  acerca 

dos temas que envolvem o meio ambiente incluindo 

a sua importância e cuidado. 

O evento vai acontecer na Escola de Artes de Santa-

rém no período de 20 a 22 de março. 

Nos três dias, os alunos e os professores das esco-

las atendidas pelo projeto irão participar de pales-

tras, diálogos e oficinas. Também irão apresentar 

nos stands, produtos confeccionados nas escolas 

durante   as aulas em Educação Ambiental . 

 

 

09 às 13h—Recepção e credenciamento das escolas 

parceiras  

14h— Organização dos Estandes  

19h— Roda de Conversa com professores e estudan-

tes  

Escola D’água 

20  de março—Quarta-feira 

21 de março—Quinta-feira 
Mostra Ambiental - Gotas de 

Saberes, rios de mudança 


