
Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Etapa final do planejamento



Araras: Ginástica laboral, mutirão de limpeza e aula de relaxamento.

Araçatuba: Dinâmicas de conscientização ambiental.

Caçapava: Oficina de brinquedos recicláveis, plantio de mudas, dinâmicas 
educativas.

Cordeirópolis: Ginástica laboral, palestra sobre reciclagem,  mutirão de limpeza, 
distribuição de guarda-lixo em semáforos e oficinas de reutilização.

Feira de Santana: Banda, oficinas e dinâmicas de conscientização e mutirão de 
limpeza.

As ações dos comitês estão incríveis!



Fortaleza: Gincana de conscientização e mutirão de limpeza na praia.

Goiânia: Aulão e palestras de conscientização, personagens educativas para 
crianças e mutirão de limpeza.

Ibiá: Gincana com quiz educativo, conscientização nos semáforos e distribuição 
de guarda-lixo e mutirão de limpeza.

Ituiutaba: Reforma de carroças de catadores, aulão de ginástica laboral, 
conscientização nos semáforos e distribuição de guarda-lixo e mutirão de 
limpeza. Extra: circuito de bicicleta e plantio de mudas no domingo!

Marília: Mutirão de limpeza e conscientização nos semáforos.

As ações dos comitês estão incríveis!



Montes Claros: Palestra sobre reciclagem, futebol dos craques e show.

Ribeirão Preto: Mutirão de limpeza e dinâmicas.

São José do Rio Pardo: Depoimentos dos catadores, futebol dos craques, 
mutirão de limpeza e show.

Vila Velha: Orientação lúdica sobre reciclagem, distribuição de fertilizantes e 
orientação sobre plantio, tenda da cooperativa, atendimento veterinário com 
conscientização ambiental e teatrinho educativo.

SEDE + São Bernardo

As ações dos comitês estão incríveis!



Temos muitos campos de resultados no Portal, mas quais são relevantes 
para a sua ação e como preenchê-los?

Tempo médio de dedicação por monitor

Quanto tempo, em média, cada monitor se disponibilizou para a ação?

3 horas de evento, mas cada monitor ficou em torno de 1h, então a média foi 
de 1h.

Total de monitores

Quantos colaboradores ajudaram na organização da ação, distribuíram itens, 
orientaram a população sobre reciclagem?

Como mensurar e reportar resultados?



Total de crianças beneficiadas

Resultado padrão das ações Nestlé: quantas crianças participaram das 
gincanas e oficinas, ganharam brindes, foram orientadas sobre reciclagem, 
etc?

Total de catadores ou cooperados participantes

Quantos representantes da cooperativa / catadores compareceram ao evento?

Total de pessoas impactadas

Quantas pessoas participaram das atividades da ação (público da ação, não 
monitores), doaram seus resíduos, ganharam brindes, foram orientadas sobre 
reciclagem, participaram de oficinas, mutirão etc?

Como mensurar e reportar resultados?



Realização de capacitações, palestras ou oficinas

Oficinas de reciclagem e reaproveitamento, orientações e palestras sobre o 
tema, orientação médica ou veterinária.

Realização de atividades lúdicas, culturais ou esportivas

Gincanas, show, futebol, dinâmicas com adultos e/ou crianças, passeio de 
bicicleta, ginástica laboral, aula de relaxamento, teatro, palestra sobre livros 
relacionados ao tema, oficina de brinquedos etc .

ATENÇÃO! Atividades vs Beneficiados: Quantas atividades do tipo foram 
feitas na sua ação e quantas pessoas participaram como público.

Como mensurar e reportar resultados?



Participações em mutirão de limpeza

Se sua ação teve essa atividade, quantas pessoas (que não eram monitores) 
ajudaram a recolher resíduos?

Atividades de preservação ambiental

Plantio de mudas

ATENÇÃO! Atividades vs Participantes: Quantas atividades e quantas 
pessoas envolvidas.

Como mensurar e reportar resultados?



Atividades com animais

Atendimento veterinário. cãominhadas.

Animais atendidos

Quantos animais atendidos pelo veterinário? Quantos se beneficiaram com a 
ração doada?

Carroças reformadas

Quantos carroças dos catadores restauradas, consertadas no evento?

Valor financeiro, Resíduos coletados e Total de catadores ou cooperados 
beneficiados

Resultados a serem informados após avaliação da quantidade e renda gerada 
pelos resíduos. Esses dados serão fornecidos pelo nosso parceiro de logística 
reversa, Yattó, e não precisam ser preenchidos por vocês. A V2V irá imputar na 
ação mediante informe da Yattó.

Como mensurar e reportar resultados?



MONITORES - na plataforma no dia da ação do seu comitê!

Marquem sua presença 

e subam suas fotos na ação: 

Resultados

Tenham quem será responsável pelas:

- fotos e vídeos
- contabilização dos dados totais. Anotem tudo e passem para o próximo, o 

último, contabiliza o total e envia para o líder poder postar.
- subam todas as informações até 6/6. Se tiverem dúvidas nos acionem (Talita e  

Samantha)

IMPORTANTE!



Muito obrigada pela dedicação e 
parabéns pelo trabalho de todas e 

todos!

Vocês vão fazer a maior ação do ano ficar para a nossa história!


