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A Comissão de Sustentabilidade da IDES realiza desde 2014 ações que têm a sus-
tentabilidade como objetivo. Pensadas e organizadas pelas/os colaboradoras/es que 
compõem a Comissão, o desenvolvimento das ações se torna possível graças à partici-
pação e ao apoio de funcionárias/os, voluntárias/os e parceiras/os.

Ao longo desta caminhada percebemos que investir em novas parcerias possibilita 
alçar voos e resultados mais promissores, fato confi rmado no ano de 2021, cujas ações 
descrevemos no presente relatório. Este relatório apresenta um resumo do que desen-
volvemos e cada trabalho realizado carrega a expectativa de atingirmos um público 
maior e a esperança de, em conjunto, transformarmos ambientes, ideias e atitudes.

A principal motivação dos membros desta Comissão é desencadear nos sujeitos en-
volvidos na IDES, desde as crianças, adolescentes, famílias, colaboradores e diretoria, 
o espírito da educação ambiental e da preservação do meio ambiente.



3

Projeto Conexão Sustentável

Em 2021 damos um importante passo na constituição de novas parcerias. Contando com a partici-
pação do IFSC e do Instituto Nexxera, denominamos o grupo de Conexão Sustentável e no decorrer 
de 2021 nos reunimos em encontros mensais, para planejarmos ações e intervenções possíveis. 
Essa parceria possibilitou tirarmos do papel, dois objetivos antigos: a construção de uma horta 
pedagógica e o desenvolvimento de um projeto para a captação da água da chuva. No decorrer do 
relatório traremos mais informações acerca dessas ações. 

Construção da horta no Educarte  

Uma horta em um espaço educativo se constitui em uma importante ferramenta de aprendizado, 
sob diversos aspectos como o cuidado com o que é cultivado, os benefícios de produzir os próprios 
alimentos, a importância de consumir alimentos saudáveis e a necessidade da observação e da 

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Revitalização do Parque 

Melhorar, renovar, recriar, são ações comuns em espaços de convívio e aprendizagem. E foram elas 
que nos moveram para realizar o Projeto de Revitalização do Parque do Lar São Vicente de Paulo 
- LSVP, que teve como objetivo principal revitalizar a horta que será cuidada pelas crianças do Cen-
tro de Educação Infantil Girassol - CEIG e do LSVP. Com esta ação foi possível proporcionar para 
as crianças, um espaço que permite elas terem contato com a natureza, mudando seus hábitos 
alimentares e algumas atitudes em relação aos cuidados com o mundo em que vivemos. A ação 
aconteceu entre janeiro e junho de 2021 e contou com um investimento no valor de R$ 10.000,00.
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Ações desenvolvidas na Semana ODS na prática 

Você já conhece os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Se não conhece, destacamos 
a importância de pesquisar a respeito, considerando que é de responsabilidade de todos, se enga-
jar nos objetivos e buscar alternativas para, em conjunto, atingirmos as metas. E é claro, sozinhos 
podemos fazer a diferença, mas no coletivo podemos mobilizar muito mais. Pensando nisso, a 
IDES se mantém como signatária do Movimento ODS Santa Catarina, desde o ano de 2017. E, ao 
aderir como signatária, instituição se comprometeu a realizar alguns compromissos para contribuir 
com o Movimento e um deles é desenvolver ações na Semana ODS na Prática, que ocorre no mês 
de setembro. No intuito de envolver toda a comunidade IDES, foram diversas as ações desenvolvi-
das nessa semana, cujas atividades são descritas a seguir.

Projeto Ecobags da IDES

Você já pensou em ter uma bolsa feita exclusivamente com peças jeans que não servem mais para 

atenção com as culturas, que necessitam de uma manutenção periódica, para se obter o retorno 
esperado. Por todos esses benefícios, construir uma horta no espaço do EducArte, no intuito de uti-
lizá-la como instrumento pedagógico, se tornou um desejo com o qual persistimos por mais anos. 
E em 2021, conseguimos materializar esse objetivo tão desejado. E para isso, contamos com a 
importante parceria do Instituto Nexxera. Um parceiro que acreditou na ideia e não mediu esforços 
para concretizá-la. 

As atividades iniciaram no mês de agosto de 2021, com o planejamento, construção do projeto e 
busca de recursos. Para a concretização do projeto contamos com o apoio de alguns voluntários, 
que contribuíram na construção dos canteiros e no dia 23 de outubro foi feito um mutirão para o 
plantio de hortaliças. Atualmente a manutenção e colheita das hortaliças acontece com o apoio da 
equipe, crianças e adolescentes do EducArte, por meio da Ofi cina dos Saberes, com a assessoria 
de um engenheiro agrônomo voluntário.

O objetivo principal deste projeto é levar conhecimento e acima de tudo respeito ao meio ambien-
te, promovendo momentos de descontração e aprendizado no espaço de convivência. 
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Revitalização do Deck do Educarte 

O Deck é um espaço de convivência externo onde as crianças e adolescentes atendidos no Pro-
grama EducArte sentam para conversar, cantar  e interagir por meio de um bate-papo. Em alguns 
momentos também é utilizado pelos educadores em suas ofi cinas. A revitalização do deck foi mais 
uma das ações desenvolvidas na Semana ODS na Prática e a ação contou com a participação das 
crianças e adolescentes atendidos no Programa, além do apoio do Instituto Nexxera.

Estar ao ar livre e desenvolver atividades em contato com a natureza é o que promove o bem estar 
e aprendizado no ambiente educacional.

o vestuário? Essa oportunidade chegou na IDES por meio do lançamento do projeto  de confecção 
das ecobags, cujo objetivo é promover a cultura do empreendedorismo social e sustentável, por 
meio de ofi cinas de capacitação para confecção de bolsas ecológicas, visando o ensino-aprendiza-
gem e oportunidades de negócios.

As atividades iniciaram no mês de setembro de 2021 e atualmente participam diretamente das 
ofi cinas 4 voluntárias, que confeccionam bolsas ecológicas com calças jeans que já não possuem 
qualidade de venda para o brechó da instituição. 

Também temos uma parceria com o SAMU, por meio da qual transformamos os macacões de uni-
forme inutilizados, em bolsas e aventais para serem distribuídos internamente no grupo de socor-
ristas, promovendo assim a sustentabilidade e evitando o desperdício. 
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Dia do Escambo

Você tem objetos em casa que estão em desuso, que você não quer descartar, mas não sabe para 
quem doar? Nós temos uma ideia: promover um escambo! Isso mesmo, possibilitar a troca de ob-
jetos, de forma gratuita e solidária, evitando o descarte precoce de produtos que ainda têm plenas 
condições de uso. 

Foi assim que aconteceu o “Dia do Escambo”, sendo esta mais uma das ações realizadas na Sema-
na ODS na Prática. O Dia do Escambo foi um dia no qual os colaboradores da instituição puderam 
trazer roupas e objetos que não usam mais, para trocar entre si.O principal objetivo do escambo é 
promover uma refl exão acerca do consumo e consumismo, de forma a repensarmos o descarte de 
objetos que não utilizamos mais, mas que podem ter serventia para outra pessoa.

Ao fi nal, a ação fez tanto sucesso que voltou a acontecer em outros dois momentos, a pedido dos 
colaboradores da instituição. E entendemos que é uma proposta que deve permanecer para os 
próximos anos. 



Ofi cina de Reaproveitamento de alimentos

Sabe aqueles resíduos alimentares que convencionalmente descartamos, tais como cascas de 
frutas, talos de legumes, etc? Na Semana ODS na Prática olhamos com maior atenção para esses 
resíduos, promovendo a “Ofi cina de uso integral dos alimentos”, conduzida pela nutricionista da in-
stituição. Na ocasião foram apresentadas receitas utilizando ingredientes que convencionalmente 
são descartados. A ofi cina foi destinada aos colaboradores da instituição, que puderam aprender 
colocando as mãos na massa para depois degustar as delícias produzidas. 

Mostra Artística

Uma das premissas da Comissão de Sustentabilidade é o envolvimento de todos os Programas em 
suas atividades, de forma a despertar nos diferentes públicos, a necessidade de observarmos nos-
sas atitudes e pensarmos de que forma podemos ou estamos contribuindo para atingir as metas 
estabelecidas nos ODS. Nessa perspectiva, na Semana ODS foi promovida no Programa de Apren-
dizagem, uma discussão sobre o que são os ODS e como podemos agir, para contribuir no alcance 
das metas. Partindo dessa discussão os aprendizes desenvolveram produções artísticas, que com-
puseram uma exposição online. 

Essa exposição contou também com as produções das crianças do CEIG, que se mostram bastante 
engajadas e compreensíveis quando o assunto são atitudes adequadas para promover o nosso 
bem estar e preservar o meio em que vivemos. 

Acolhimento dos novos colaboradores

Quando chegamos em um espaço novo, além da acolhida é necessário sermos informados sobre 
os princípios e valores desse espaço, bem como das ações desenvolvidas que impactam direta-
mente todos os atores envolvidos. Pensando nisso, os integrantes da Comissão de Sustentabili-
dade buscam conversar com os novos colaboradores, no intuito de levar ao conhecimento de todos 
o papel da Comissão e as ações desenvolvidas pela instituição, tendo como foco a preocupação da 
IDES com a sustentabilidade e cuidados que devemos ter com o meio em que vivemos.
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Revitalização dos espaços

Envolver as crianças em atividades de plantio e cuidados com as plantas se caracteriza em um im-
portante instrumento pedagógico. Aproximá-las da natureza, da terra e de tudo que ela nos oferece 
se constitui em um interessante meio de levá-las à refl exão sobre a importância do cuidar, para 
dela se sustentar.

Partindo desse pressuposto, foi desenvolvido pela equipe do Centro de Educação Infantil Girassol – 
CEIG, um projeto de revitalização do espaço, com o plantio de árvores frutíferas para futuramente 
degustarem seus frutos, uma hortinha suspensa com temperos a serem incrementados na alimen-
tação, e de fl ores, embelezando o espaço. 

Projeto de captação da água da chuva. 

Captar a água da chuva, pensando em seu aproveitamento para diversos fi ns na instituição, inclu-
sive na redução do consumo de água paga, é um dos objetivos para o qual estávamos na expec-
tativa de conseguir uma parceria, que viabilizasse sua materialização. Eis que em 2021 nasceu 
uma parceria para o levantamento de dados e construção do projeto. O parceiro IFSC abraçou essa 
ideia, tendo uma estudante do curso de Engenharia Sanitária se proposto a construir, como trab-
alho de conclusão de curso, um projeto de captação de água da chuva, para uma das construções 
da IDES. 

Sentimos grande satisfação por recebermos essa proposta de parceria e temos boas expectativas 
com a sua materialização.

Materiais coletados

Ao descartar algum produto, você refl ete sobre o destino que este irá seguir? Se pergunta se ele 
está sendo destinado de forma adequada, ou se ainda possui alguma utilidade, para outro fim, 
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uma vez que você o está descartando? 

A IDES tem essa preocupação, que pode ser a sua solução! Pensando em um destino adequado 
para diversos resíduos que podem ser reciclados, seguimos com os pontos de coleta de tampas 
plásticas, lacres de alumínio, esponjas de cozinhas usadas, óleo de cozinha usado e instrumentos 
de escrita usados. O destino destes resíduos segue diferentes caminhos, sendo realizada a venda 
das tampas plásticas e dos lacres de alumínio, o que trouxe um retorno fi nanceiro de R$ 124,50. O 
valor corresponde a 75,5kg de tampas plásticas e 7kg de lacres de alumínio. Esponjas de cozinha 
e instrumentos de escrita são destinados para a empresa Terracycle, que realiza a reciclagem dess-
es resíduos. Em 2021 arrecadamos 18 kg de esponjas e cerca de 5kg de instrumentos de escrita, 
a serem enviados para a Terracycle.

Tendo a sustentabilidade como motivação, anualmente nos desafi amos a desenvolver ações que 
denotam nosso compromisso em multiplicar, mobilizar e fortalecer as ideias e os ideais susten-
táveis. O engajamento dos membros que compõem a Comissão de Sustentabilidade da instituição, 
se tornam um diferencial na busca por essa transformação. E para o trabalho ser possível, viável 
e resolutivo, contamos com o apoio e colaboração de todos que possuem algum vínculo com a 
instituição, sejam as famílias atendidas, as crianças, adolescentes e jovens que frequentam os 
Programas, os colaboradores, voluntários e parceiros. Por acreditarem e contribuírem com essa 
missão, expressamos nosso agradecimento e o desejo de que em 2022, continuemos ainda mais 
fortes.

Um abraço, da Comissão!

Carlise Führ
Cibele Farias

Diogo Gonçalves Martins
Indianara Banquieto Fogaça

Izabel Carolina Martins Campos


