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Aluno participa do projeto Contação de Histórias
em Divina Pastora/SE, 2019.

Sumário
Apresentação
O Instituto Estre
Quem somos
Visão | Missão | Valores
Os Centros de Educação Ambiental
e a atuação pelo Brasil
Destaques de 2020
Atuação em Diálogos e Conhecimentos
Ciclo de diálogos
Palestras e formações
Produção de Conteúdo
Presença em redes
As Práticas de Educação Ambiental
Cadê o lixo que estava aqui?
Oficinas Pedagógicas
Contação de Histórias
Visitas Técnicas
Comunicação
Comunicação da causa
Relações Institucionais
Ações de apoio à comunidade
Material informativo sobre a COVID-19
Doações
Destaques das regionais do Instituto pelo Brasil
Atuação Regional Sudeste
Atuação Regional Sul
Atuação Regional Nordeste
Atuação no Centro-Oeste
Transparência financeira
Governança e Equipe em 2020
Contato

5
7
7
8
9
12
13
15
15
17
19
20
22
24
25
26
27
30
31
32
32
33
34
36

3

4

Alunas participam de Oficina Pedagógica no CEA
Paulínia, em março de 2020.

Apresentação
Instituto Estre em 2020 - momento atípico e único, repleto
de desafios e novos caminhos para seguir atuando
As narrativas e laços se fazem ao
caminhar, em cada troca, em cada passo
e ao vivenciar sentimentos e novas
experiências. Ao longo de cada ano o
Instituto Estre tem autonomia para
construir coletivamente sua trajetória
com uma diversidade de pessoas e
instituições.
No ano de 2020 a nossa história foi
escrita de maneira diferente e única:
fomos convidados(as) a repensar
nosso caminho, alterar rotas e estar
separados fisicamente. No entanto, nos
mantivemos juntos(as) e atuantes na
e com educação ambiental, prezando
por nossa missão e nossos valores. Foi
um tempo para a equipe se reinventar e
para a nossa atuação ser (re)desenhada
e extrapolar fronteiras, alcançando
novas pessoas e espaços.
Iniciamos o ano com o encontro
presencial
da
equipe
e
muito
planejamento do futuro. Entretanto,
passados 2 meses, aconteceu algo
que até então nós nunca havíamos
vivenciado:
uma
pandemia.
Há
mais de 10 anos nossa maneira de
interagir sempre foi majoritariamente
presencial, com olho no olho,
acolhimento, com abraços
e apertos de mão, diálogos e
oficinas com grandes grupos,
encontros de educadores(as)
e universitários(as)… e então,
eis que uma das medidas de
segurança eficaz de prevenção
à Covid-19 se faz justamente
com o distanciamento social.
Assim, pouco a pouco, a
história do Instituto Estre foi
se alterando. Parte de nossa

equipe começou a trabalhar de casa,
enquanto outra parte passou a realizar
escalas de trabalho presencial quando
necessário.
Seguimos com o cuidado da
equipe, com as formações em temas
relacionados à nossa atuação e muitas
inquietações e reflexões surgiram:
Como tratar de temas socioambientais
em meio à pandemia? Há relação entre
pandemias e degradação do ambiente
natural? Como atuar nesse cenário
enquanto uma instituição do terceiro
setor? E a educação ambiental nesse
contexto, como fica?
Os
encontros
presenciais
para
diálogos e conhecimentos foram
substituídos
por
conversas
em
quadradinhos
de
telas
digitais,
em que cada um(a) no seu espaço
contribuía com ideias e percepções
sobre alguns temas, além de permitir
a reflexão individual e coletiva sobre o
momento que se estava vivendo. Vem
sendo, portanto, uma oportunidade
de autoconhecimento e de partilha.
Organizamos diálogos online que
extrapolaram fronteiras e fomos

Com Antônio Januzzi, gerente de novas tecnologias
da Estre Ambiental, em janeiro de 2020.
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A cada mês, nos fizemos mais
presentes nas plataformas virtuais
e redes sociais, fortalecendo nossa
comunicação da causa e engajando
crianças, jovens e adultos a refletirem
sobre consumo, resíduos e demais
temas socioambientais.

Planejamento
online da equipe
do Instituto Estre.

convidados(as) para somar com outras
iniciativas e instituições de referência
no Brasil.
No contexto escolar, muitas atividades
foram reagendadas, adiadas e/ou
canceladas, as aulas presenciais foram
suspensas e novas ferramentas virtuais,
com inúmeras incertezas e desafios,
foram chegando. E nos fizemos a
pergunta: como apoiar a comunidade
escolar nesse contexto? Um processo de
escuta e diálogo foi motivado com cada
parceria, a fim de compreender como
poderíamos contribuir coletivamente
da melhor forma.
Constantemente, repensamos nosso
Programa de Educação Ambiental,
a partir de um processo interno e
em conjunto com a comunidade.
No decorrer deste relatório, você irá
conhecer os detalhes dessas ações,
que consistem em formação de
educadores(as) online e produção
de
conteúdo
audiovisual
para
educadores(as) e estudantes.
Promovemos contações de histórias
online e dicas de brincadeiras para fazer
em casa com a família, com o objetivo
de incentivar as pessoas a ficarem
em suas residências, além de poder
proporcionar ideias criativas e despertar
momentos de alegria e descontração
no convívio domiciliar, juntamente com
outras atividades.
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Em um processo de aproximação,
iniciamos ações de apoio às
comunidades em parceria com
a
nossa
mantenedora,
Estre
Ambiental, no sentido de prover
alimentação e assistência por meio
de doação de itens essenciais para
o momento em que estamos vivendo,
como um ato de cuidado às parcerias.
Ao final deste relatório, você encontra
mais detalhes dessas ações de apoio às
comunidades.
Resta dizer que esta narrativa não
se conclui ao final deste ano, pois
ela vem sendo criada e tecida a
muitas mãos; afinal, somos todos(as)
corresponsáveis. E, o mais importante,
é que com esse caminho temos
aprendido a ser resilientes, seja em
nossa atuação, em nossos projetos ou
em toda nossa história, sem nos desviar
de nossos valores.
Agradecemos a você que constrói a
jornada conosco!
Esperamos que gostem
de conhecer mais
detalhes da nossa
atuação e
desejamos uma
boa leitura.

Equipe Instituto Estre

O Instituto Estre
Quem somos
O Instituto Estre é uma OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) criada em 2006
e mantida pela Estre Ambiental.
Percorrendo o território nacional,
promove diálogos e reflexões − com um
público cada vez mais amplo e diverso
− sobre os seguintes temas: consumo,
resíduos, cidadania, espaços educadores
sustentáveis e outros temas pertinentes
à educação ambiental, processos
coletivos e emancipadores. O Instituto
Estre segue acreditando na educação
como caminho para a sustentabilidade.
Em seus quatorze anos de atuação, já
publicou 3 livros, 5 cadernos pedagógicos
e mais de 500 mil pessoas já participaram
do Programa de Educação Ambiental ou
foram beneficiadas com suas atividades.
Atualmente, o Instituto Estre conta
com três Centros de Educação Ambiental
(Paulínia/SP, Fazenda Rio Grande/PR e
Rosário do Catete/SE), mas não limita
sua atuação a estes espaços educadores.

Visão | Missão | Valores
Visão
Uma sociedade mais engajada,
potente e com olhar sistêmico
em
temas
socioambientais
relacionados aos resíduos sólidos.

Valores
Acolhimento: somos acolhedores,
recebemos bem as pessoas e as
diferentes ideias.
Alegria: a alegria potencializa
nossas ações e cria um ambiente
mais agradável e divertido.
Aprendizagem: aprendemos
diferentes formas e sempre.

de

Autoconhecimento: sabendo de
nossos potenciais e limites é mais
fácil lidar com os outros e as outras.
Autonomia:
estimulamos
o
exercício da autonomia interna e
externamente.
Corresponsabilidade:
somos
corresponsáveis pelo meio em que
vivemos e pelos projetos em que
nos envolvemos.
Construção coletiva: experenciamos
a construção coletiva como exercício
democrático e cidadão.
Cuidado: seguimos a ética do
cuidado: consigo, com os outros e
as outras, com nosso meio e com
nossos projetos.
Diálogo: exercitamos a escuta e
a fala, sempre com implicação e
responsabilidade.
Diversidade: a diversidade de nossa
equipe e público nos enriquece.

Missão
Fortalecer a educação ambiental
e o diálogo acerca dos desafios
socioambientais relacionados aos
resíduos sólidos no Brasil.
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Os Centros de Educação Ambiental
e a atuação pelo Brasil
A abordagem educadora ambientalista do Instituto Estre entende que os espaços
físicos onde se realizam as suas atividades, bem como as relações humanas que se
estabelecem nestes espaços, são geradoras de conteúdos e práticas potencialmente
educadoras e transformadoras.
A partir dos seus Centros de Educação Ambiental (CEA), o Instituto acolhe públicos
de diversas cidades e também se desloca para realizar suas atividades. Em 2020, a
atuação abrangeu as seguintes localidades, de maneira online e/ou presencial.

38 municípios de
9 estados brasileiros!

REGIÃO NORDESTE
Aracaju - SE
Divina Pastora - SE
Itabaiana - SE
Maceió - AL
Nossa Senhora das Dores - SE
Rosário do Catete - SE
Salvador - BA
Santo Amaro das Brotas - SE
São Cristóvão - SE

REGIÃO CENTRO-OESTE
Aparecida de Goiânia - GO

REGIÃO SUDESTE

Campo Grande - MS
Paranaíba - MS

REGIÃO SUL
Contenda - PR
Curitiba - PR
Fazenda Rio Grande - PR
Ponta Grossa - PR
Sarandi - PR

Amparo - SP

Limeira - SP

Araras - SP

Louveira - SP

Bauru - SP

Paulínia - SP

Belo Horizonte - MG

Piracicaba - SP

Campinas - SP

Piratininga - SP

Guatapará - SP

Salto - SP

Hortolândia - SP

São Paulo - SP

Itaboraí - RJ

Sumaré - SP

Itapevi - SP

Tremembé - SP

Itupeva - SP

Vinhedo - SP

Jardinópolis - SP

CEA Paulínia – SP
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CEA Fazenda Rio Grande - PR

CEA Rosário do Catete – SE

Destaques de 2020
Para o Instituto Estre, o ano de 2020 foi
atípico e único, cheio de aprendizados,
desafios e resiliência!
Mesmo com a distância física, foi
possível dialogar e beneficiar diversas
pessoas em diferentes lugares. O
Instituto Estre acredita na importância
da troca com diversos públicos para
transformar coletivamente as questões
socioambientais contemporâneas.
Atualmente, a atuação do Instituto
Estre está dividida em Diálogos
e
Conhecimentos,
Programa
de
Educação Ambiental e Comunicação
e acontece por meio de parcerias com
o poder público, escolas, universidades,
empresas, organizações comunitárias
e diversas outras instituições, durante o
ano de 2020.

Foram realizadas 184 ações
presenciais e/ou online.
Interagindo com um total
de 61.074 pessoas de 38
municípios do país.

Perfil do nosso público
em 2020
COMUNIDADE ESCOLAR

45.511

COMUNIDADES DO ENTORNO
DAS UNIDADES ESTRE

7.964

PÚBLICO GERAL

4.255

PÚBLICO INSTITUCIONAL

1.362

COLABORADORES(AS) DA
ESTRE & FAMÍLIAS

1.110

TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO

872

TOTAL GERAL

61.074

Quer saber mais
sobre os destaques?
Nossa equipe preparou um vídeo contando
sobre a atuação do Instituto Estre em 2020!

youtube.com/institutoestre

clique ou
aponte seu celular
para o QR code e
acesse veja o vídeo
de destaques
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Instituto Estre integra
Conselho do Fundo Brasileiro de
Educação Ambiental

Escolas Sustentáveis é
escolhido como boa prática em
publicação da FGV

A diretora-executiva do Instituto Estre,
Mariana Rico, foi convidada a integrar o
Conselho do Funbea (Fundo Brasileiro de
Educação Ambiental), pela sua atuação
no Instituto Estre. O Funbea é um fundo
público, não estatal, de interesse público
com a finalidade de fortalecer coletivos
e processos educadores ambientalistas
permanentes no país.

O projeto “Escolas Sustentáveis”,
desenvolvido pelo Instituto Estre em
Rosário do Catete/SE, foi selecionado
como uma boa prática que incide em
políticas públicas locais e foi publicado no
e-book “Desenvolvimento local, gestão
empresarial e políticas públicas: um
registro de reflexões e experiências”, do
Centro de Estudos em Sustentabilidade
da Fundação Getúlio Vargas (FGVces)
junto com outras práticas em todo o
Brasil. O documento que teve como
objetivo
compartilhar
experiências
em que o setor empresarial e a gestão
pública estabelecem parcerias em prol
do desenvolvimento local.

Em 2021, o Fundo
completa 10 anos de
atuação.

Capa da publicação em que projeto do Instituto
Estre é apresentado.

A publicação foi lançada em 2020 e pode ser acessada em:

http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/
fgvces-idlocal-2018.pdf

10

Instituto Estre apoia simpósio da
USP de Educação Ambiental
Em 2020, o Instituto Estre apoiou
a realização do II Simpósio de
Educação Ambiental e Transição para
Sociedades Sustentáveis - Municípios
que educam para sustentabilidade,
organizado e promovido pela Oca Laboratório de Educação e Política
Ambiental da Universidade de São
Paulo – USP. O evento, que aconteceu de
maneira online em setembro, teve como
objetivo contribuir para a construção
de conhecimentos sobre a transição
para sociedades mais sustentáveis
a partir da educação ambiental em
integração e articulação com o setor
público, o setor privado, as instituições
de educação superior (pesquisadores/
as, docentes, estudantes de pósgraduação e graduação) e a sociedade
civil organizada.

Grande parte do conteúdo e do diálogo
sobre educação ambiental desse Simpósio
ainda está disponível online no canal da
Oca no Youtube! Vale a pena conferir!

“Foi muito impressionante para mim
como a equipe do Instituto Estre se
mostrou flexível, proativa e sempre
muito motivada para fazer o evento
acontecer,

tanto

ministrando

a

oficina, como no planejamento e
avaliação do evento como um todo.”

Rachel Trovarelli - pesquisadora e
professora do curso de especialização da
Oca - Laboratório de Política e Educação
Ambiental da ESALQ/USP

Convite do Simpósio de Educação Ambiental.
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Atuação em Diálogos
e Conhecimentos
Nesse eixo de atuação, o Instituto Estre proporciona e também é convidado
a participar de momentos de trocas e encontros para a disseminação e
consolidação de novos saberes e temas, buscando sempre fortalecer a Educação
Ambiental e o diálogo acerca dos desaf ios socioambientais relacionados aos
resíduos sólidos no Brasil.

Ciclos de diálogos
O Instituto Estre acredita que a
pluralidade é fundamental para as
mudanças que queremos no mundo.
Por isso, os Ciclos de Diálogos buscam
fomentar a troca de conhecimentos e
experiências entre diferentes atores,
potencializando ações com poder de
transformação socioambiental.
Em 2020, muitos diálogos aconteceram
através de plataformas digitais online,
permitindo que o Instituto Estre
explorasse novos ambientes e parcerias
únicas. Destacam-se os momentos
de ciclos de diálogos no Dia do Meio
Ambiente (5 de Junho), em que o Instituto
Estre e a Jornalista Paulina Chamorro
conversaram sobre “Meio Ambiente e a
COVID-19: qual a relação da degradação
ambiental, perda da biodiversidade e
surgimento de pandemias como a do
coronavírus?”,
bem
como
a
conversa
sobre
o
documentário
“A história do
Plástico”, junto
ao Programa
Criança
e
Consumo, do
Instituto Alana.

Ciclos de Diálogos

8 diálogos
3.147 pessoas

beneficiadas

Parcerias nesse projeto
Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas - GIFE
Associação Brasileira de Resíduos
Sólidos e Limpeza Pública - ABLP
Laboratório de Educação e Política
Ambiental (Oca) da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” da
USP
Jornalista
Paulina
Chamorro
Estre
Ambiental
Verdes Marias
Instituto
Alana

Convite da LIVE com Paulina Chamorro

Convite do Webinar em parceria
com a Estre Ambiental.
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Palestras e formações
Ao longo de 2020, o Instituto Estre
propôs e também foi convidado por
diferentes instituições, dentre empresas,
grupos comunitários, escolas públicas
e privadas, universidades, fundações e
secretarias municipais para compartilhar
uma série de informações sobre temas
pertinentes à Educação Ambiental e à
questão dos Resíduos Sólidos.
No início do ano, as palestras e
formações aconteciam no CEA e/ou
em instituições parceiras. Entretanto,
a partir de março, grande parte desses
encontros aconteceu em plataformas
virtuais, para um público direcionado e
com um tema pré-estabelecido.
Destaca-se a série de vídeos para
formação de educadores(as) e para
a comunidade escolar, intitulada “A
educação ambiental e o momento
atual”, que o Instituto Estre realizou em
parceria com Kiara Terra, envolvendo

Palestras e formações

29 atividades
8.399 pessoas

beneficiadas

contação de histórias sobre respeito,
cuidado e corresponsabilidade, que são
alguns de nossos valores. Além disso,
foram realizadas outras atividades,
envolvendo reflexões sobre o cenário
atual ou mesmo formações online com o
tema “A escuta como elemento central da
educação”, que reuniram educadores(as)
de secretarias municipais parceiras do
Instituto Estre.
Outro destaque foi o Seminário sobre
o Panorama dos Resíduos Sólidos em
Sergipe, com o objetivo de articular
diferentes atores do campo de resíduos
sólidos para compartilharem com o
público os seus conhecimentos sobre o
cenário atual da questão no estado de
Sergipe. O seminário teve o seguinte
tema: “10 anos da PNRS (Política
Nacional de Resíduos Sólidos) e um
olhar para Sergipe: avanços, desafios e
oportunidades”.

“O

Consórcio

Saneamento
Grande

Básico

Aracaju

representando
da

região,

Público

de
da

-

CONSBAJU,

08

municípios

sente-se

orgulhoso

em poder contar e participar de
parcerias com o Instituto Estre
aqui no Estado de Sergipe. Apesar
de o ano de 2020 ter sido um ano
bastante atípico, podemos seguir
juntos com ações e parcerias,
principalmente

no

tocante

à

Educação Ambiental.
Evaldino Calazans - Superintendente do
Consórcio Público de Saneamento Básico
da Grande Aracaju

Convite do Seminário em parceria
com a ADEMA
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Parcerias nesse projeto
Administração Estadual do Meio
Ambiente de Sergipe
Agência Municipal de Meio Ambiente
e Planejamento Urbano de Campo
Grande/MS – PLANURB
Ascor Assessoria do Coração

Araras/SP
Secretaria Municipal de Educação de
Fazenda Rio Grande/PR
Secretaria Municipal de Educação de
Paulínia/SP

Ascenty

Secretaria Municipal de Educação de
Sumaré/SP

Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental

Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte de Contenda/PR

Centro de Integração EmpresaEscola - CIEE

Secretaria Municipal de Gestão
Ambiental de Louveira/SP

Colégio Adventista de Paulínia

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo de Vinhedo/SP

Consórcio Público de Saneamento
Básico da Grande Aracaju
Cooperativa dos Agentes Autônomos
de Reciclagem de Aracaju

Tc Técnica Cirúrgica
Universidade Estácio

Estre Ambiental

Universidade Estadual de Campinas Unicamp

Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

Universidade Tiradentes - UNIT

Fundação Casa Andorinhas

Verdes Marias

Laboratório de Educação e Política
Ambiental – Oca/Esalq/USP
Pontif ícia Universidade Católica de
São Paulo - PUC
Projeto Formare - Magneti Marelli
Projeto Varre Vila
Rede de Ensino de Aparecida de
Goiânia/GO
Secretaria Municipal de Educação de
Seminário sobre o panorama dos
resíduos sólidos. ADEMA - SE

“Parabenizo a iniciativa do Instituto Estre e a organização do
encontro. A Kiara foi incrível, uma força, uma energia que nos
contagia. Em tempos difíceis é essencial esse apoio. Agradeço
a oportunidade de participar desse encontro.”
Fabiane Ferreira Borges de Salles Cândido Professora na Escola Técnica de Paulínia (ETEP)

14

Produção de Conteúdo
A cartilha “Sobre a Gestão de Resíduos
Sólidos no Brasil”, lançada em janeiro
de 2020, é um material produzido pelo
Instituto Estre com o intuito de qualificar
o diálogo e trazer diversas informações
sobre o cenário dos resíduos no país,
os principais elementos previstos na
Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/10), exemplos de desafios
e oportunidades do setor, além de dicas
de sites, livros, filmes e pesquisas sobre
o tema.
Acesse gratuitamente esse material aqui!

www.institutoestre.org.br

clique ou
aponte seu
celular para
o QR code
e acesse o
material

Cartilha elaborada pelo Instituto Estre.

Presença em redes
As Redes representam espaços propícios ao exercício democrático e de articulação
entre diferentes atores da sociedade em prol de um interesse ou objetivo comum.
Por isso, o Instituto Estre apoia e participa de redes da região sudeste ligadas ao
Investimento Social Privado, ao Meio Ambiente e à Educação Ambiental.
Em 2020, destacam-se:
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (PCJ)
O Comitê tem por objetivo mapear e promover
a articulação e integração das ações de educação
ambiental nas Bacias PCJ. Desde 2019, o Instituto Estre
tornou-se membro da Câmara-Técnica de Educação
Ambiental do Comitê PCJ e, neste ano de 2020,
participou de 05 encontros desse grupo, sendo 01
presencial e os demais em plataformas virtuais.
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Rede de Investidores Sociais Privados
do Interior Paulista (RIS) do Grupo
de Institutos, Fundações e Empresas
ligadas ao Investimento Social Privado
(GIFE)

Presença em redes

8 atividades
231 pessoas

beneficiadas

A Rede GIFE fomenta a ampliação, a
qualidade, a legitimidade e a relevância
da atuação dos investidores sociais
privados. O Instituto Estre é associado
ao GIFE e participante ativo desde 2007.
Em 2019 e 2020, o Instituto Estre passou
a ser co-coordenador da RIS Interior
Paulista junto à Fundação FEAC, uma
das principais fundações independentes
de Campinas (SP).
Em 2020, o Instituto Estre organizou e
participou de 03 encontros online da RIS.

Encontro online do GIFE.

16

As práticas de
Educação Ambiental
Cadê o lixo que estava aqui?
O Instituto Estre busca apoiar as
escolas na ampliação e qualificação do
debate sobre resíduos. O “Cadê o lixo
que estava aqui?” é a principal forma
pela qual o Instituto Estre atua nesta
frente, propondo o entendimento do
consumo e da geração de resíduos
como parte de um mesmo processo
que precisa ser reavaliado, e que vem
causando enormes impactos de ordem
ambiental, social e econômica.
Esse projeto consiste em um
percurso
pedagógico
no
qual
educadores (as), alunos(as) e demais
membros da comunidade escolar têm
a oportunidade de dialogar e refletir
com profundidade sobre consumo,
resíduos e as suas intrínsecas relações
para, a partir disso, pensarem sobre
o papel que lhes cabe individual e
coletivamente na complexa teia da
responsabilidade compartilhada.
Para o seu desenvolvimento, é
proposto um percurso composto por
quatro etapas sequenciais:

OFICINA PARA
EDUCADORES

OFICINA
NO
INSTITUTO
ESTRE

NA
ESCOLA

Em
2020,
o
Instituto
Estre
compreendeu o momento e entendeu
ser esta uma ótima oportunidade
para buscar novas ferramentas para
o contexto atual e, então, criou 3
vídeos voltados para educadores(as) e
estudantes desde o 1º ano do Ensino
Fundamental até o Ensino Médio,
sobre temas como: “Ciclo de Vida
dos Produtos”, “Resíduos orgânicos
e composteira” e “Reutilização de
materiais para fins lúdicos - criação de
um instrumento musical”.
Convém destacar também o apoio do
Instituto Estre na criação de roteiro e
conteúdo para aulas da rede de ensino
da Secretaria Municipal de Educação
de Curitiba/PR, veiculadas no canal
da TV Paraná, em canal aberto e no
Canal TV ESCOLA Curitiba no Youtube,
envolvendo em torno de 20.975 pessoas.

“Cadê o lixo que
estava aqui?”

2 formações de

educadores
15 atividades
32.813 pessoas
beneficiadas
3 vídeos

DE VOLTA
À ESCOLA
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Parcerias nesse projeto
Secretaria Municipal da Educação
de Curitiba/PR
Secretaria Municipal de Educação
de Santo Amaro das Brotas/SE
Secretaria Municipal de Educação
de Rosário do Catete/SE
Secretaria Municipal de Educação
de Paulínia/SP
Secretaria Municipal de Educação
de Araras/SP
Secretaria Municipal de Educação
de Sumaré/SP
Secretaria Municipal de Gestão
Ambiental de Louveira/SP
Secretaria Municipal de Ciência e
Tecnologia de Hortolândia/SP

Acesse o canal do Instituto e confira os
vídeos!

youtube.com/institutoestre

clique ou
aponte seu
celular para o
QR code e acesse
o canal do
Instituto Estre

18

“Fico muito agradecida pelo material,
super oportuno. Justamente nesta
semana

estava

marcada

nossa

visita ao Instituto, e infelizmente
não acontecerá. Mas esse material
será

muito

Substituindo

bem
a

utilizado

possibilidade

sim.
de

estarmos por aí... Gratidão.”
Cristina Maria - Colégio Estadual Dona
Branca do Nascimento Miranda, de
Curitiba/PR

Material Pedagógico do Projeto “Cadê o lixo que estava aqui?”

Oficinas Pedagógicas
As Oficinas Pedagógicas propõem
uma investigação sobre os possíveis
destinos finais dos materiais que
consumimos e descartamos. O projeto
conta
com
metodologia
própria
desenvolvida pelo Instituto Estre, que
possibilita a participação dos mais
diferentes públicos e idades. Por conta
do contexto da pandemia, algumas
oficinas pedagógicas aconteceram com
as escolas interessadas presencialmente,
enquanto outras ocorreram de maneira
virtual.

Oficinas Pedagógicas

9 atividades
222 pessoas

beneficiadas

Oficinas Pedagógicas em Rosário do Catete/SE.
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Contação de Histórias
Partindo da concepção de que se
aprende o tempo todo e de que este
aprendizado pode acontecer de forma
divertida, o Instituto Estre inspirou-se
na tradição teatral para interagir com o
público por meio da arte e da ludicidade,
possibilitando outras formas de vivenciar
a Educação Ambiental e seus valores,
como ética, cuidado e cidadania.
A participação de alunos(as) e
educadores(as) é amplificada pelo
trabalho conjunto com secretarias
locais, que acreditam no potencial da
contação de histórias como ferramenta
de
sensibilização
para
questões
socioambientais.
Em 2020, realizamos o projeto de
contação de histórias de maneira online,
por meio de uma LIVE com Kiara Terra
e da publicação de vídeos no Youtube.
Pensando em contribuir com diversão,
ideias, histórias e atividades lúdicas para
fazer em casa, aproveitando que crianças
e jovens estão mais isolados em suas
residências em decorrência da COVID-19,
o Instituto Estre organizou uma série
de 3 vídeos com conteúdos e dicas de
atividades, com recursos possíveis de
serem acessados de casa. Essa série de
vídeos, intitulada “Brincadeiras para
inventar futuros”, percorre os caminhos
da Educação Ambiental, navega pelo
universo lúdico e também ensina.
Para estas atividades contamos com a
parceria de Laura Tomé.
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Série de brincadeiras e histórias com Laura Tomé.

Para conhecer as “Brincadeiras para
inventar futuros” propostas para se fazer
em casa, acesse o nosso canal no Youtube!

youtube.com/institutoestre

clique ou
aponte seu
celular para o
QR code e acesse
o canal do
Instituto Estre

Nesse projeto, também foi criado
um material exclusivo com a História
“Lágrimas do Dragão”, voltado para
crianças do Ensino Infantil. Os cartões
foram entregues para escolas parceiras
do projeto, tanto em Sumaré/SP quanto
em Paulínia/SP.

Escolas beneficiadas
Escola Municipal de Educação
Infantil Caiquinho – Sumaré/SP
Escola Municipal de Educação
Infantil Oswaldo Roncolatto –
Sumaré/SP
Escola Municipal de Educação
Infantil Francisca Rubino Lozano
Araújo - Paulínia/SP
Escola Municipal de Educação
Infantil José Paulino Nogueira –
Paulínia/SP
Escola Municipal de Educação
Infantil Dona Itela Ferro Soldera –
Paulínia/SP

Cartão de histórias em papel semente.

Contação de Histórias

9 atividades
5.597 pessoas

beneficiadas
1 cartão de história
3 vídeos

Para conhecer as histórias online acesse
nosso Instagram

@institutoestre
Live de contação de histórias com Kiara Terra,
em abril de 2020.
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Visitas Técnicas
Direcionado aos cursos profissionalizantes, ao ensino superior, a empresas e
demais grupos interessados, o Projeto de Visitas Técnicas busca contemplar aspectos
técnicos e outras discussões ligadas à temática da gestão de resíduos sólidos e da
Educação Ambiental.
Entendendo o contexto, o Projeto de Visitas Técnicas foi adaptado para um formato
online, possibilitando a troca com grupos universitários de todo o Brasil e contribuindo
com a discussão sobre a gestão de resíduos, seus desafios e avanços.

Parcerias nesse projeto
Região Sul

Região Sudeste

Caixa Econômica Federal - Curitiba/PR

Escola Técnica de Paulínia – ETEP –
Paulínia/SP

Centro de Educação Profissional de
Ensino Técnico – Ponta Grossa/PR

Instituto de Tecnologia de Alimentos –

MRV Engenharia

ITAL – Campinas/SP

Colégio Estadual Dona Branca do
Nascimento Miranda – Curitiba/PR

Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais – PUC - Belo Horizonte/MG

Colégio Estadual Leôncio Correia –
Curitiba/PR

Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC – Campinas/SP

Departamento de Sustentabilidade e
Turismo do Estado do Paraná

Universidade de São Paulo – USP – São
Paulo/SP

Projeto Amigo dos Rios – Curitiba/PR

Universidade Estadual de Campinas –
Unicamp – Campinas/SP

Projeto Linhas do Conhecimento –
Curitiba/PR
Secretaria Municipal da Educação de
Curitiba/PR
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – UTFPR - Curitiba/PR

Região Nordeste
Centro Estadual de Educação Profissional
- CEEP Berila Alves de Almeida - Nossa
Senhora das Dores/SE
Centro Universitário CESMAC – Maceió/AL
Universidade Federal de Sergipe – UFS –
São Cristóvão/SE

“A visita foi excelente, muito clara, conseguindo
abordar vários temas relacionados à temática de
resíduos sólidos.”
Larissa Kummer - professora na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
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“Durante a visita virtual foram apresentadas informações importantes sobre
o funcionamento do aterro sanitário e esclarecidas várias dúvidas. Os alunos
ficaram tão empolgados com a visita que alguns deles decidiram desenvolver
seus trabalhos de conclusão de curso sobre o tema.”
Ingrid Caroline Soares Tibúrcio - professora de Ciências Biológicas do
Centro Universitário CESMAC, Maceió/AL

Visitas Técnicas

23
609

atividades
pessoas
beneficiadas

Visita Técnica com “Amigos dos Rios”
de Curitiba, em Janeiro de 2020.
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Comunicação
Além de gerar visibilidade e reconhecimento para o Instituto Estre, as ações de
comunicação ampliam e potencializam os debates públicos sobre temas relacionados
à Educação Ambiental e aos Resíduos Sólidos.

Comunicação da causa
Em 2020, o Instituto Estre esteve ainda
mais presente em diferentes canais
de comunicação digital, por meio da
produção e difusão de conteúdo para
as redes sociais, site, canal no Youtube
e outros. Em maio, criou uma página no
LinkedIn e, em agosto, reativou o seu
canal no Youtube.

159 publicações
Alcance total de
24.668 pessoas

5.221 seguidores
157 publicações

Ainda motivados pela participação
online de nossos públicos e parceiros,
o Instituto Estre participou de algumas
campanhas, como o #julhosemplástico,
que visa refletir sobre o uso desordenado
de plástico e os resíduos gerados, além
de também organizar uma campanha
online, a #vozesdaeducacaoambiental,
juntamente com educadores(as) e
demais atuantes na área da educação
em geral e da educação ambiental mais
especificamente.

Alcance total de
107.248 pessoas

Para potencializar a comunicação da
causa e fortalecer a interação, o Instituto
Estre concedeu uma entrevista para a
Webrádio Rosário FM, na data em que se
celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente,
05 de junho. A entrevista foi transmitida
via Instagram,
com a interação
de 70 pessoas,
e também foi
transmitida
através
das
caixas de som
espalhadas
pela
cidade
de Rosário do
Catete/SE.

14 vídeos publicados

Campanha online
#vozesdaeducacaoambiental
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4.560 seguidores

351 seguidores
31 publicações
Alcance total de
7.208 pessoas

440 inscritos
Alcance total de
1.172 pessoas

31 matérias publicadas em
mídias locais

Relações Institucionais
As reuniões e/ou visitas institucionais
fazem parte da agenda de atividades do
Instituto Estre e se caracterizam como
importantes momentos de disseminação
da causa, visibilidade e de trocas, tanto
com novas parcerias quanto com as já
consolidadas. Em 2020, o Instituto Estre
se reuniu com 695 representantes de
instituições, dentre empresas, institutos,
fundações e o poder público de diferentes
regiões do país.

Visitas/Reuniões
Institucionais
Reunião online com Secretaria
Municipal de Educação de Santo
Amaro das Brotas/SE.

63 atividades
692 pessoas

beneficiadas
“O trabalho desenvolvido
pelo
na
é

Instituto
regional

Estre
nordeste

fundamental

para

garantirmos a boa relação
da

empresa

comunidade
gerando
“Os

webinars

realizados

em

parceria com o Instituto Estre foram
sucesso de público e conteúdo!
A parceria foi fundamental para
garantirmos a qualidade e fluidez
dos diálogos.”

positivo,

do

com

entorno,

impacto
e

a
local

apoiando

o

relacionamento com outros
públicos de interesse.”
Daniel Sanchez, gerente
regional das operações da
Estre no nordeste.

Lucas Herman, responsável pelo
comercial da Estre Ambiental.
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Ações de apoio às
comunidades
Tendo em vista o contexto de pandemia
do novo coronavírus no mundo e no
Brasil, o Instituto Estre realizou ações
emergenciais devido à situação de
calamidade pública e de crise sanitária
e econômica. Nesse sentido, o Instituto
extrapolou os limites de sua atuação com
projetos de educação ambiental e propôs
uma aproximação com
os(as) moradores(as) lindeiros(as) aos
Centros de Gerenciamento de Resíduos
da Estre Ambiental através de parcerias
com grupos, associações e organizações
da sociedade civil.

A versão online do material está
disponível no site do Instituto Estre e
versões impressas foram entregues para
os(as) colaboradores(as) das Unidades
da Estre Ambiental, bem como para
comunidades próximas aos Centros de
Gerenciamento de Resíduos da Estre.
Parceiros do Instituto Estre em diversos
municípios também receberam o
material.

O Instituto Estre acredita na educação
como caminho para a sustentabilidade,
através do respeito ao meio ambiente
e a todas as formas de vida. Neste
momento, o Instituto Estre sentiu que era
necessário se reinventar e buscar formas
de apoiar parcerias e comunidades no
enfrentamento à pandemia causada
pela Covid-19.

institutoestre.org.br/2020/09/11/
guia-rapido-de-prevencao-aocovid-19-e-gestao-de-residuosdurante-a-pandemia/

Material informativo sobre a
COVID-19
Com a proposta de levar informações e
apoiar diferentes grupos neste contexto,
o Instituto Estre criou o “Guia Rápido
de Prevenção à Covid-19 e Gestão
de Resíduos Durante a Pandemia”,
material que contém informações sobre
a origem do vírus e como ele se manifesta
em diferentes ambientes, assim como
seus meios de transmissão, sintomas
e orientações sobre como gerenciar os
resíduos durante este período.
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Que tal conhecer mais desse conteúdo
exclusivo? Acesse em:

Doações
Ao longo dos anos, o Instituto Estre tem se reinventado e buscado diferentes
formas de apoiar parcerias e comunidades. Considerando o cenário social crítico e
emergencial que a pandemia trouxe em 2020, o Instituto Estre, através do contato e
da escuta com comunidades e organizações da sociedade civil, realizou, em parceria
com a empresa Estre Ambiental, ações de doação para comunidades vulneráveis.
As ações contemplaram a doação de cestas básicas e/ou kits de higiene e limpeza,
contendo máscaras e álcool em gel, além de cópias impressas do Guia Rápido.
Doações

17
2.315

Região Nordeste

Instituições/
comunidades
beneficiadas

170 kits doados em
Rosário do Catete

kits doados

INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES
BENEFICIADAS
•

Banda de música “Nossa Senhora
do Rosário”

•

Banda “Luís Ferreira Gomes”

•

Projeto “Maria Voltando a Sorrir”

•

Grupo “Mães de Coragem”

•

Paróquia “Nossa Senhora do
Rosário”

•

Grupo de Idosos “São Vicente de
Paulo”

•

Conselho Tutelar de Rosário do
Catete/SE

Doação para Projeto “Maria Voltando a
Sorrir”, em agosto de 2020.

“Foi uma satisfação imensa participar
desta ação representando a Estre
Ambiental,

num

momento

como

este, em que realmente precisamos
demonstrar

compaixão

uns

pelos

outros. [...] A gratidão dos grupos
que receberam as doações foi muito
cativante e inspiradora”.
Lyslie Ribeiro - Analista Ambiental da
Estre Ambiental em Rosário do Catete/SE

“Faço parte do grupo “Mães de
Coragem”. Minha filha se chama
Karen e vim aqui agradecer ao
Instituto Estre por ter enviado o
Kit de prevenção ao coronavírus.
Agradeço de coração porque a
união faz a força. Agradeço muito,
obrigada Estre.”
Caiane Siqueira dos Santos
- grupo “Mães de coragem”, de
Rosário do Catete/SE
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Doação de Cestas Básicas em Itapevi/SP em
setembro de 2020.

Regional Sudeste

1.025 kits doados em Sumaré,
Guatapará, Piratininga,
Tremembé, Itapevi e
Jardinópolis.
INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES
BENEFICIADAS
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“No

Instituto

Estre,

neste ano, encontramos
o

espírito

solidário

da

equipe de trabalho, no
sentido

de

fortalecer

ainda mais os laços já
existentes e o bem estar,
tanto pedagógico, quanto
cultural

e

preventivo

•

Centro de Referência de Assistência Social
de Guatapará/SP

•

Centro de Referência de Assistência Social
de Piratininga/SP

com

•

Escola Municipal Oswaldo Roncolatto e
comunidade

preocupação constante. A

•

Centro de Atendimento e Educação
Especial (CEEP)

por sermos parceiros do

•

ONG Amigos Unidos pelo Amor

•

Lar Esperança da Sociedade Espírita Dr.
Bezerra de Menezes

de combate à covid-19,
ações

voluntárias,

com as doações e com a
nossa gratidão é imensa
Instituto.”
Silvia Andrea Mause
de Paula - Diretora da
Escola Municipal Oswaldo
Roncolatto, de Sumaré/SP.

Regional Sul

1.090 kits doados em Fazenda Rio Grande e Sarandi
INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES BENEFICIADAS
•

Comunidade lindeira ao Centro de Gerenciamento da Estre

•

Associação Vale da Benção

•

Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi

“Agradecemos

ao

Instituto

Estre

de

Educação

Ambiental

pela

contribuição

e

por ajudar na renda de
muitas famílias. No dia
16 de agosto de 2020, o
Instituto comprou 350
máscaras

produzidas

pelos alunos das aulas
de costura ministradas
pela pastora Zita. Toda
a renda foi revertida
para essas pessoas.”

Associação Vale da
Benção - de Fazenda Rio
Grande/PR.

Doação para Secretaria Municipal de Saúde de
Sarandi, em setembro de 2020.
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Destaques das regionais
Em 2020, inicialmente, o Instituto Estre acolheu o público em seus Centros de
Educação Ambiental localizados em Rosário do Catete/SE, Paulínia/SP e Fazenda
Rio Grande/PR. Posteriormente, devido ao contexto, o Instituto também interagiu
de maneira online com o público dessas localidades e de todo o Brasil. Os diferentes
projetos foram realizados por meio de parcerias diretas com secretarias municipais
e estaduais de educação, secretarias de meio ambiente, escolas públicas e privadas,
empresas e diversas outras instituições.

Atuação Regional
Sudeste
93 atividades realizadas
11.496 pessoas beneficiadas

Visita Técnica online para 24 estudantes da
Escola Técnica de Paulínia/SP;

Palestras na SIMATEC – Semana de Meio
Ambiente e Tecnologia da Unicamp, UFSCar,
Unesp e UFPR;

Palestra
no
curso
“Ambientalistas
comunitários – um olhar para o amanhã”, do
Projeto Varre-Vila de São Paulo/SP;

Visita do Conselho de Meio Ambiente CONDEMA de Paulínia/SP em parceria com a
Estre Ambiental;

Formação online de 85 educadores (as)
das secretarias Municipais de Educação de
Paulínia/SP, de Araras/SP, de Sumaré/SP e
Secretarias Municipais de Meio Ambiente
de Louveira/SP e Vinhedo/SP sobre o tema
“A escuta como elemento essencial da
educação”;
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Entrega de 1.047 cartões de histórias
para escolas municipais de Sumaré/SP e
Paulínia/SP;

Atuação Regional Sul
34 atividades realizadas
29.808 pessoas beneficiadas

Aula na TV Paraná/Youtube com o conteúdo
do projeto “Cadê o lixo que estava aqui?”,
voltada para 28.922 estudantes rede de
ensino de Curitiba/PR;

3 ciclos de Formação de educadores, Etapa
1 online do projeto “Cadê o lixo que estava
aqui?”, atendendo 236 educadores(as);

Formação online com 62 educadoras da
Secretaria Municipal de Educação de Fazenda
Rio Grande/PR sobre o tema “A escuta como
elemento essencial na Educação”;

Realização de 9 Visitas Técnicas online
para instituições públicas, educacionais e
empresariais de Curitiba/PR e região;

Formação online com 105 educadores (as)
da Secretaria Municipal de Educação de
Curitiba/PR sobre o tema “A escuta como
elemento essencial da educação”.

31

Atuação Regional
Nordeste
34 atividades realizadas
749 pessoas beneficiadas

Formação Online com o tema “Disseminação
de conhecimentos: consumo e resíduos
sólidos”, com 33 pessoas;

Seminário online sobre o Panorama dos
Resíduos Sólidos em Sergipe, com a
participação de 228 pessoas;

Entrega de Roteiros Pedagógicos do vídeo
“Ciclo de vida dos produtos” para o Colégio
Estadual Leandro Maciel e para a Secretaria
Municipal de Educação de Rosário do Catete/
SE;

Entrevista para a WebRádio Rosário FM, no Dia
Mundial do Meio Ambiente, sendo transmitida
online e em caixas de som espalhadas pelas
ruas de Rosário do Catete/SE;

Palestra no minicurso intitulado “Resíduos
Sólidos: operação em coleta, transporte,
destinação” na programação do 4º CITENG:
Congresso de Inovação e Tecnologia em
Engenharia, promovido pela Universidade
Tiradentes – UNIT.;

Atuação no CentroOeste
1 atividade realizada
35 pessoas beneficiadas
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Realização de 7 Visitas Técnicas (online e
presenciais) para instituições dos estados
de Sergipe, Alagoas e Bahia, envolvendo 111
participantes;

Formação online com 35 educadores (as) de
18 escolas da rede de ensino de Aparecida
de Goiânia/GO sobre o tema “A escuta como
elemento essencial da
educação”;

Transparência financeira
Com o objetivo de trazer transparência
ao uso dos recursos financeiros, o
Instituto Estre apresenta abaixo a divisão
orçamentária dividida por tipo de custo:

Orçamento total em 2020

R$ 1.350.978,42

15%

Custos diretos
de projetos

2%

72%

Institucional
Comunicação

Pessoal Diretos

8%

Administrativo

3%

Serviços de
Terceiros

33

Equipe
Instituto Estre 2021
Associados - Estre Ambiental S.A. e Cavo Serviços e Saneamento S.A.
Diretora Presidente - Dyneya Yamada Honda
Equipe executiva:
Mariana Rico: Diretora Executiva
Monica Gonçalves: Analista Administrativa-Financeira

Equipe Regional Sudeste - Paulínia (SP)
Antonieta Aparecida: Copeira
Carlos Godoy: Auxiliar Geral e Motorista
Cíntia Maciel: Analista de Projetos
Cláudio Barbosa: Jardineiro
Pollyanna Asbahr: Analista de Projetos
Vinícius Silva: Analista de Projetos

Equipe Regional Nordeste - Rosário do
Catete (SE)
Bruno Villaça: Analista de Projetos
Equipe Regional Sul – Fazenda Rio
Grande (PR)
Marcela Ferreira: Analista Ambiental
Heloize Montowski: Consultora de
Projetos

Produção deste Relatório de Atividades:
Coordenação e produção de conteúdo: Pollyanna Asbahr, Bruno Villaça e Mariana Rico
Produção e revisão do conteúdo: Bruno Villaça, Mariana Rico, Marcela Ferreira,
Monica Gonçalves, Pollyanna Asbahr e Vinícius Silva
Revisão e preparação de texto: Laura Rougemont
Ilustrações: Pandora Estúdio de Artes, Marcelo da Paz, Bruna Barros e Gabriela
Souza
Fotografias: Equipe Instituto Estre, Paulo Vitale e Fernando Correia
Projeto gráfico e diagramação: Marko Mello
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contatos
Escritório Matriz - São Paulo/SP
Rua do Rócio, 220 - 2º andar
Conjunto 22 - Edifício Atrium
CEP: 04552-903 - Vila Olímpia, São Paulo/SP
E-mail: educacao@institutoestre.org.br
Centro de Educação Ambiental - Paulínia/SP
Av. Orlando Vedovello, s/n, CEP: 13144-610
Parque da Represa, Paulínia/SP
(19) 3984-9259, (19) 3984-9260 ou (19) 9.9599-8219
E-mail: agendamentosp@institutoestre.org.br
Centro de Educação Ambiental – Fazenda Rio Grande/PR
Av. Nossa Senhora Aparecida, 3188
Santa Terezinha – Fazenda Rio Grande/PR
(41) 3512-0318 ou (41) 98808-3276
E-mail: regionalsul@institutoestre.org.br
Centro de Educação Ambiental - Rosário do Catete/SE
BR 101 km 65, Zona Rural, CEP: 49760-000
Rosário do Catete/SE
(79) 3028-9129 ou (79) 9.8131-1758
E-mail: agendamentose@institutoestre.org.br

site

www.institutoestre.org.br

redes sociais

/institutoestre

@institutoestre

/company
/instituto-estre-deeducação-ambiental

/institutoestre
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