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Objetivos
O objetivo da proposta é contribuir no processo de construção permanente da
consciência e formação social, e ambiental de cidadãos. Embora ambicioso, objetivar
contribuir em aspectos formativos de longo prazo pode gerar efetivas mudanças de
atitude bem como a incorporação de multiplicadores. Em termos de atitudes espera-se
que estas não fiquem restritas ao período do projeto, nem delimitadas ao interior de
uma escola. Mas que, de certa forma, possam ser traduzidas em efetivas ações do
cotidiano, contribuindo para uma sociedade ambientalmente mais saudável e
socialmente mais justa.
Resumo
Dentre os grupos nos quais se acredita que exista grande sucesso em termos de estímulo
aos processos de conscientização estão os estudantes do 1º seguimento escolar,
especialmente aqueles de escolas públicas, uma vez que é notória a carência de
atividades voltadas e educação ambiental e saúde em sala de aula. Assim, o objetivo da
proposta é contribuir no processo de construção permanente da consciência e formação
social, e ambiental de cidadãos. Espera-se que as atitudes não fiquem restritas ao
período do projeto, nem delimitadas ao interior de uma escola e sim possam ser
traduzidas em efetivas ações do cotidiano, contribuindo para uma sociedade
ambientalmente mais saudável e socialmente mais justa. O projeto será desenvolvido na
Escola Municipal Magalhães Bastos localizada bairro da Várzea, na cidade do Recife- PE e
com a comunidade local representada pelas mães dos alunos. As atividades realizadas
incluirão palestras e oficinas envolvendo atividades dinâmicas e lúdicas. Espera-se,
desta forma, que a UFPE possa contribuir para a formação de cidadãos efetivamente
responsáveis, bem como incentivar a formação de agentes multiplicadores em relação a
conceitos e condutas frente a aspectos da natureza e da saúde humana.

