ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Campanha de Coleta Seletiva nas Comunidades: uma atividade de educação ambiental.
2-Centro:
Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH
4- Nome (Professor Coordenador):
Thaís de Lourdes Correia de Andrade
7- E-mail:
thaisc.andrade@bol.com.br

3- Departamento:
Departamento de Ciências Geográficas
5- Fone:
6-Fax:
21268278 / 99993141

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Thaís de Lourdes Correia de Andrade – Mestra - thaisc.andrade@bol.com.br

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
01 – Joana D’Arc Nery de Albuquerque
Curso de Licenciatura em Geografia - Bolsista
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ x ] Meio Ambiente

13- Local:

Bairros de Pau Amarelo, N.Sra.do Ó e N.Sra.da
Conceição. Paulista-PE
15-Público Alvo:
Catadores e comunidade.

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
De setembro de 2009 a Dezembro de 2010.

16 meses

16- Objetivos:
Geral: Implantar um programa de educação ambiental que viabilize a formação de atitudes e valores baseados na
sustentabilidade sócio-ambiental e que contribua para o resgate da dignidade social e humana de toda uma população que
está à margem do acesso às condições básicas de vida.
Específicos:
a)

Promover uma maior interação entre a Universidade e a comunidade.

b)

Sensibilizar a população quanto a sua responsabilidade a respeito do destino do lixo e a importância da seleção dos
resíduos para que estes possam retornar à cadeia produtiva.

c)

Incentivar as práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos, como
meio de minimizar a geração dos mesmos, reduzindo, portanto, os impactos negativos causados ao ambiente.

d)

Integrar ao cotidiano dos cidadãos a questão dos resíduos sólidos através da ampliação do nível de informações
existentes.

e)

Atualizar os dados da pesquisa, identificando as ruas e terrenos que são depósitos de lixo atualmente, refazendo as
entrevistas com novo questionário junto aos catadores, levantando os preços atuais pagos por cada material e por
fim, coletar dados atualizados da Secretaria de Serviços Públicos – Diretoria de Limpeza Urbana do município de
Paulista sobre o volume de lixo recolhido mensalmente.

f)

Elaborar junto às escolas, projetos de educação ambiental articulados com as demais práticas educativas, de
forma que a produção e transformação do conhecimento estejam integradas com o conjunto do processo
educacional.

g)

Realizar a II Feira de Meio Ambiente e Cidadania.

h)

Promover encontros educativos com os catadores, favorecendo a reflexão sob óticas diversas: higiene e saúde,
Movimento Nacional de Catadores, o ciclo desses resíduos na cadeia produtiva, cooperativas e associações de
catadores, etc.

i)

Estender a Campanha aos condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais.

j)

Favorecer um elo entre a comunidade que seleciona o seu lixo e os catadores que o recolhem.

17- Parcerias:
Igreja Católica – através das Pastorais da Criança, da Saúde e da Juventude, Escola Estadual Profª Generosa Gil Perez,
Educandário Nossa Senhora da Conceição, Núcleo Educacional Vygotsky, Educandário Pirâmide, Escola Municipal João
Fonseca de Albuquerque, Escola Municipal Eugênia Priscila (Anexo IV da Escola João Fonseca de Albuquerque), Colégio
Desafio e Associação de Moradores do Conjunto Nossa Senhora da Conceição.

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
A busca da sustentabilidade urbana tem sido um desafio enfrentado cotidianamente pela maioria das cidades mundiais. O
intenso ritmo da urbanização brasileira faz com que seja expressivo e crescente o volume de resíduos sólidos produzidos no
país. A preocupação com o adequado tratamento e a importância da separação dos resíduos sólidos e a contenção da
geração dos mesmos, bem como, a preocupação com o lixo, e o seu destino final, são valores e atitudes imprescindíveis
para a sobrevivência do planeta. Em função dessa problemática é que se pretende implantar um programa de educação
ambiental que sensibilize a população quanto à prática da coleta seletiva e ao mesmo tempo estabeleça uma ponte com os
catadores existentes na localidade habilitando-os e monitorando o processo de recolhimento desses resíduos. A área de
atuação do Projeto são os bairros de Pau Amarelo e Nossa Senhora do Ó e Nossa Senhora da Conceição, no município de
Paulista-PE. Acredita-se que os resíduos sólidos representam uma fonte de renda, e caminho para o resgate da dignidade
social e humana, e que o compromisso com a sustentabilidade sócio-ambiental é de toda a sociedade.
19- Palavras-chave (5):
Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva – Sustentabilidade – Educação Ambiental - Sensibilização
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