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Em 2019, o Ecoviver, projeto viabilizado pela Lei Rouanet do 
Ministério da Cidadania e patrocinado pelo Grupo EcoRodovias, 
alcança a sua 14ª edição. O projeto promove atividades culturais, 
gerando reflexão e despertando o senso crítico de professores 
e alunos. O Ecoviver acredita que há sempre algo novo para 
aprender e convida você, educador (a), a participar conosco das 
atividades deste ano.

O Ecoviver tem como objetivo 
transformar a realidade por meio da 
arte, trazendo um novo olhar acerca 
das questões urgentes da atualidade, 
fomentando, na comunidade escolar, 
a discussão sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável      
e democratizando a linguagem teatral. 

Os professores participam 
de workshops, onde são 
instrumentalizados para desenvolver 
o projeto, realizam pesquisas teóricas 
e práticas com os alunos e, com eles, 
materializam os resultados na forma 
de apresentações teatrais.

Projeto Ecoviver

Alguns números 
alcançados pelo Ecoviver 
ao longo dos anos:

• Mais de 2,5 mil escolas.

• Mais de 11,2 mil professores.

• Mais de 317 mil alunos.

O Projeto está presente em 
5 Estados: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná e Rio Grande do Sul.



Jornada Ecoviver

A Jornada Ecoviver é a proposta metodológica do projeto. 
Baseada na gamificação da educação, ela é composta por cinco 
etapas: início, descobrir, planejar, agir e nossa história. Com 
abordagens ativas (como a sala de aula invertida e o storytelling) 
e materiais de apoio (como tabuleiro, cards, fichas e murais), 
as etapas proporcionam um aprendizado leve e divertido que 
culmina na conclusão do projeto com as mostras teatrais. 

Mostras artísticas e espetáculos teatrais

Os trabalhos produzidos pelos alunos são apresentados 
e compartilhados com a comunidade em mostras artísticas 
gratuitas que acontecem em cada escola participante. As peças 
teatrais mais representativas são selecionadas para uma mostra 
final, realizada em cada um dos municípios.

O Ecoviver ainda oferece aos participantes a oportunidade 
de ver um espetáculo teatral profissional, como forma de 
divulgar e promover as artes cênicas e sensibilizar o público 
em geral. As peças são alinhadas ao tema gerador do projeto, 
produzidas sob medida e realizadas em cada uma das cidades 
participantes. Cada apresentação traz uma abordagem lúdica 
que informa, encanta e estimula a imaginação, incentivando 
a formação do público para o teatro.

Orientações gerais Ecoviver 2019



   

Orientações gerais Ecoviver 2019
Caro(a) educador(a), 
Para que a sua participação no Projeto Ecoviver seja uma 
experiência única e seu trabalho seja realizado com êxito, 
leia, com atenção, as orientações abaixo. Elas facilitarão sua 
forma de atuar no Projeto.

Dos Critérios de Participação:

	 •	Entregar	ficha	de	inscrição	preenchida	e	lista	de	alunos.
	 •	Participar	de	todos	os	encontros	presenciais	e	de	formação.
	 •	Entregar	todas	as	autorizações	de	uso	de	imagem	dos		 	 	
  alunos participantes do teatro.
	 •	Entregar	a	Ficha	Técnica	do	Teatro.
	 •	Apresentar	uma	peça	teatral	na	Mostra	da	Escola,	que		 	 	
  demonstre o processo de desenvolvimento, de acordo 
  com o tema trabalhado no projeto.
  Mais	informações	no	site	www.ecoviver.com.br 
Dos Encontros Presenciais:

 1. Apresentação do projeto:
	 Duração	de	até	2	horas	–	etapas	do	projeto,	metodologia	
	 e	esclarecimentos	dos	critérios	de	participação.
 2. Workshop 1:
	 Duração	de	4	horas	–	Capacitação	dos	educadores	na		 	 	
	 metodologia	do	projeto,	visando	iniciar	um	trabalho	de			 	 	
 sensibilização com os alunos sobre os Objetivos de    
 Desenvolvimento Sustentável, com a busca de soluções 
 e parcerias.
 3. Workshop 2:
	 Duração	de	4	horas	–	Oficina	prática	de	teatro	que		 	 	
 fornece ferramentas para trabalhar com os alunos,     
	 abordando	dramaturgia,	elenco,	cenário,	figurino,		 	 	
		 sonoplastia,	ensaio	e	apresentação	final.
 4. Reunião de Alinhamento da Mostra:

Duração	de	2	horas	–	Esclarecimento	de	dúvidas	
a	respeito	da	Mostra	na	Escola,	para	facilitar	a	organização	
e	a	execução	da	mesma.	Momento	para	a	troca	de	
experiências com outras escolas participantes.

 



  

 5. Mostra na Escola:
Duração de 1 hora – Apresentação das peças teatrais 
realizadas pelos alunos a todos da escola e comunidade. 
A partir da apresentação da Mostra da Escola, serão 
selecionadas as peças teatrais para a Mostra 
da Cidade.

Da seleção para a Mostra da Cidade:

  1. Preencher a Ficha técnica do Teatro.
 2. Apresentar a peça teatral na Mostra da Escola.
 3. O conteúdo da peça deverá estar alinhado com 
  o projeto realizado na escola.
 4. Entregar todos os documentos solicitados.

Do recebimento do Certificado:

	 •	Entregar	ficha	de	inscrição	preenchida	e	lista	de	alunos.
		 •	Participar	de	todos	os	encontros	presenciais	e	de	formação.
	 	•	Entregar	todas	as	autorizações	de	uso	de	imagem	dos		 	
   alunos participantes.
	 	 •	Entregar	a	Ficha	Técnica	do	Teatro.
	 	•	Apresentar	uma	peça	teatral	na	Mostra	da	Escola,	que		 	
   demonstre o processo de desenvolvimento, de acordo   
   com o tema desenvolvido no projeto.

  Mais	informações	no	site	www.ecoviver.com.br

Seja bem-vindo(a) e tenha uma ótima vivência conosco.
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