
O Projeto Sociocultural de Educação Ambiental, “Água- Cuidar para sustentar”, começou ser 
apresentado hoje, dia 18, em Sumaré, e irá até o dia 26 de abril, com exceção dos dias 21 e 22.  O 
evento é destinado para estudantes da rede municipal, previamente agendados, e conta com ex-
posição que pode ser vista pelo público em geral. A realização é da Prefeitura de Sumaré, através 
das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Lazer e de Educação, por meio do projeto Educa-
ção para o Meio Ambiente, e as empresas Art Unlimited e Umiharu Produções Culturais e Cin-
ematográficas,  com patrocínios das empresas 3M e Nestlé. As apresentações são na Praça (Pista 
de Skate), na Avenida da Amizade, em Nova Veneza.

No local foi montada uma tenda de 250m2, que receberá, nos  sete dias, cerca de 1.500 crianças, 
de 7 a 12 anos. Composto por um Espetáculo Teatral interativo e uma Exposição de Arte Popular 
Brasileira, o Projeto Água Cuidar para Sustentar” será apresentado às 8h30 e 14 horas.  Telas de 
pintura, esculturas, cenários, vídeos, luz, música e palavra se somam para comunicar sobre a im-
portância da preservação da Água e seus ecossistemas – o bem mais precioso para a vida, valori-
zando a ação de uma única pessoa.

O objetivo é sensibilizar crianças e jovens em fase escolar, despertando sua consciência ambiental 
e seu desejo de agir por um mundo melhor. Com base científica, o projeto aborda diversos aspec-
tos da água, não só biológicos, mas também sociais, incluindo culturais e simbólicos, desse pat-
rimônio fundamental para o equilíbrio sustentável da vida.

Além de importantes obras de artistas populares brasileiros, o projeto apresenta cenografia espe-
cial, que transcende o espaço cênico, criando ludicidade e beleza. Para reforçar o conceito trans-
disciplinar do projeto, são distribuídos Manuais do Aluno e do Educador, visando estimular a con-
tinuidade dos conteúdos abordados, em sala de aula e no cotidiano.  Dois ônibus são disponibiliza-
dos para levar as crianças das escolas públicas ao espaço das apresentações.


