Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: Associação Amigos do Futuro
Nome do Projeto: Projeto Ecoteca

I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: Associação Amigos do Futuro
CNPJ:03.632.819/0001-60
Ano da Fundação: 2000
Endereço: SHGCN 707, bloco R, casa 45
Município:Brasília
Estado: DF
CEP: 70.740-748
Telefone: (61) 3349-7857 Fax: (61) 3222-7271 Email:rejane@amigosdofuturo.org.br
Nome do principal representante: Rejane Pieratti
Cargo: Presidente
Nome do responsável pelo projeto (caso não seja o mesmo): é o mesmo
Cargo:

II. Dados sobre o projeto
1)

Descrição Sumária do Projeto:

A ECOTECA é um espaço dedicado à pesquisa de meio ambiente, um lugar onde
principalmente alunos de escolas públicas e particulares – cidadãos em formação, além
de interessados em geral, têm acesso gratuito a informações e instruções sobre assuntos
relacionados a meio-ambiente. A intenção é proporcionar-lhes meios de pesquisar e
saber mais a fim de imbuí-los da necessidade de fazer algo pelo planeta.
2)

Objetivo Geral:

Oferecer à comunidade do Distrito Federal, principalmente à alunos de escolas públicas,
atendimento complementar às suas atividades escolares abordando a temática
ambiental.

3)

Área de Cobertura do Projeto: Todo o Distrito Federal.

4)

População Atingida: Alunos de escolas públicas e particulares do Distrito Federal.
Sendo 90% de escolas públicas e 10% de escolas particulares.
Atendimentos de terça à sexta de 9h às 17h. Sendo 80 alunos em cada turno e
totalizando 2.560 alunos ao mês e 25.600 alunos ao ano (considerando 10 meses
letivos).

5)

Período de Implementação: ano de 2006.

6) Resultados e Metas Alcançados: As metas iniciais eram de atingir a um público
de 80 crianças por dia, porém com a mudança para a nova sede no Zoológico de Brasília
esse número passou para 160 crianças por dia. O público é composto principalmente de

alunos de escolas públicas, mas a Ecoteca recebe também escolas particulares,
escoteiros, universitários, pesquisadores e interessados em geral.

7)
Dificuldades e Obstáculos: Inicialmente tivemos certa dificuldade em encontrar
o perfil mais adequado para os monitores que atendem à escolas na Ecoteca. Foi
necessária uma avaliação do atendimento e reavaliação do perfil desejado.

8) Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto: A Ecoteca
tornou-se referência em Educação Ambiental no Distrito Federal e influenciou muitos
professores a implementarem projetos ambientais em suas escolas, e em decorrência
disso a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente incrementaram seus
atendimentos à esses professores e seus projetos. Atualmente a parceria dessas
secretarias com a Ecoteca foi legalizada por meio de um Termo de Cooperação
Técnica.

9)
Recomendações: A sustentabilidade de um Centro de Educação Ambiental é
sempre um grande desafio, pois os atendimentos são oferecidos gratuitamente. A
recomendação para projetos semelhantes é de prospectar empresas que tenham a
educação ambiental como causa social e que por isso queiram fazer seus investimentos
nessa área. Elas serão grandes parceiras e poderão participar da construção,
monitoramento e avaliação do projeto.
10)

Outros Comentários e Sugestões:

Brasília, 22 de novembro de 2007.

Rejane Pieratti

