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Objetivos:
• Estimular princípios e práticas de Educação Ambiental que viabilizem a formação de
atitudes e valores voltados à cidadania e à conservação do patrimônio natural;
• Possibilitar que as comunidades adotem ideias e práticas coletivas generalizadas e
específicas sobre o valor e a importância da preservação e conservação da flora, fauna,
solo, recursos hídricos;
• Sensibilizar os participantes para a problemática ambiental do assentamento e seu
entorno com vistas à conservação do patrimônio natural e cultural, além de práticas
ambientais;
• Sensibilizar os moradores, associações e agentes comunitários para a importância da
conservação ambiental para as práticas agrícolas e domésticas, para a conservação do
ambiente e melhoria da qualidade de vida.
Resumo:
O Projeto “CIRANDA DE SABERES” é uma proposta de extensão que refere-se à
necessidade de se criar um ambiente entre alunos de cursos de graduação para
exercitar o uso da amplitude de recursos didáticos multisensoriais no processo ensinoaprendizagem e de diferentes saberes e habilidades técnicas adquiridos na universidade
e fora dela a partir de habilidades dos alunos. Se desenvolve dentro de universidades,
escolas, comunidades urbanas e rurais através de demandas ou de buscas por parte de
alunos e professores desdobrando-se assim em sub-projetos de acordo com o local onde
se desenvolve. Tem por objetivo desenvolver ações de educação ambiental em escolas,
comunidades, associações, assentamentos rurais de reforma agrária no território do
município de Tamandaré visando contribuir para a conservação e revalorização do
ambiente natural e elevar a qualidade de vida da população. O projeto emerge da
necessidade do fortalecimento da educação formal e não formal voltada para a busca
de soluções dos problemas ambientais que afligem a sociedade moderna e da

necessidade de conservação do ambiente para a manutenção do equilíbrio ecológico e
da disponibilidade de recursos naturais e, da qualidade de vida. A execução do Projeto
contará com o desenvolvimento de ações voltadas para a Educação Ambiental, visando
incutir na população escolar e nas comunidades rurais uma conscientização ecológica
objetivando o estabelecimento de práticas preservacionistas e conservacionistas dos
recursos naturais e, ao mesmo tempo, a proteção da identidade histórica e cultural
local.

