ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Projeto Qualivita: Educação Ambiental, o caminho para qualidade de vida e Sustentabilidade
2-Centro: Centro Acadêmico de Vitória de santo Antão
4- Nome (Professor Coordenador):
Zailde Carvalho dos Santos

3- Departamento: Núcleo de Enfermagem
5- Fone:
(81) 8852-6715/(81)3533-2987

6-Fax:

7- E-mail:
zailde.carvalho@hotmail.com

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Fernanda Jorge Guimarães – Mestra/E-mail: ferjorgui@hotmail.com
Ana Wládia Silva de Lima- Mestra/E-mail: anwladia@bol.com.br
Ivonaldo Leite- Doutor/E-mail: ivonaldo.leite@gmail.com
Silvana Gonçalves Brito de Arruda –Doutora/E-mail: silgbrito@hotmail.com

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
0
12
Maria Luisa Santana de Oliveira. Enfermagem.
Malu_greco@hotmail.com – Aluno Voluntário
Mirelle Jeniffer Ferreira de Lima. Enfermagem.
luajeniffer@gmail.com - Aluno Voluntário
Ana Clarissa Luna Gomes- Enfermagem.
anaclarissaluna@gmail.com – Aluno Voluntário
Rita de Cássia Ferreira Lins. Enfermagem.
cassialins@hotmail.com – Aluno Voluntário
Elaine de Amorim Evangelista. Ciências Biológicas.
Laine.40@hotmail.com – Aluno Voluntário
Fabrycia Cavalcante. Enfermagem.
fabricyacsantos@hotmail.com- Aluno Voluntário
Nathália Sterffânea Silva de Almeida. Nutricão.
Nathalia_ster@hotmail.com- Aluno Voluntário
Ana Priscila de Souza Cunha. Ciências Biológicas.
anapriscilasouza@hotmail.com – Aluno Voluntário
Lenizane Vanderlei Cavalcante. Enfermagem.
lenivanderlei@hotmail.com – Aluno Voluntário
Lorena Ribeiro de Arruda. Enfermagem.
Lo_arruda@hotmail.com- Aluno Voluntário
Gabriela Oliveira Cavalcante. Enfermagem.
bioliv@hotmail.com – Aluno Voluntário
Polyana Karla F. da Silva. Enfermagem.
Polyanakarla18@gmail.com – Aluno Voluntário

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

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

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):
0

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

13- Local:

14- Período de Execução: Agosto de 2009 a Dezembro de 2010

Escola Municipal Duque de Caxias no Distrito de Pirituba-Vitória de
Santo Antão

15-Público Alvo:
Professores e estudantes do Colégio Municipal Duque de Caxias, localizado no Distrito de Pirituba, no município da Vitória de Santo Antão/
PE. É uma unidade de ensino que atende a uma população de poder aquisitivo muito baixo e que vive em condições precárias em todos os
aspectos. No primeiro momento os professores que aderirem ao projeto serão capacitados na perspectiva de inclusão da Educação
Ambiental como tema transversal nas disciplinas oferecidas. Em fase posterior, os graduandos do CAV-UFPE, sob supervisão dos docentes,
estarão desenvolvendo atividades educativas paralelas e integradas, com conteúdos sobre questões ambientais na perspectiva da
Educação Ambiental, junto aos alunos para potencializar o processo de aprendizagem das disciplinas e da sua formação como cidadão.
Também serão beneficiados os familiares dos participantes do projeto e a população em geral, na medida em que os alunos se tornem
agentes multiplicadores transformando a informação em ação, aplicando os conhecimentos nas atividades rotineiras da comunidade.

16- Objetivos:
Geral:
Promover o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades relativas à preservação e manutenção de ambiente saudável,
através da formação de professores e alunos do ensino fundamental, com a finalidade de reduzir os fatores de risco à saúde da população,
utilizando um programa de educação ambiental adaptado à realidade da região e os recursos disponíveis, respeitando as diretrizes da
educação municipal.

Específicos:
Desenvolver nos acadêmicos da Graduação a capacidade de planejamento, organização, execução e avaliação das atividades
educativas e de seus resultados;
Promover a integração de docentes, discentes e comunidade nas atividades de extensão exercitando a prática de trabalhos em
equipe;
Proporcionar base para construção de espaços de discussão, estudo e pesquisa sobre saúde ambiental e seu impacto sobre a
qualidade de vida da população;
Capacitar professores da rede de ensino municipal para desenvolver a temática da saúde ambiental em suas disciplinas, estimulandoos a reflexão crítica de sua prática atual em sala de aula;
Desenvolver atividades recreativas inserindo conteúdos de educação ambiental junto aos estudantes do ensino fundamental,
utilizando recursos da comunidade, tendo em vista à promoção de ambientes saudáveis;
Identificar os problemas de saúde mais frequentes na região presumivelmente relacionados com exposição a condições ambientais
adversas;
Elaborar Programa Interdisciplinar de Educação Ambiental para a capacitação dos docentes;
Proporcionar uma visão crítica e reflexiva nos discentes participantes do projeto sobre a realidade da comunidade atendida;
Desenvolver, implementar e implantar técnicas para produção de serviços que levem a comunidade ao desenvolvimento sustentável.

17- Parcerias:
Secretaria de Educação da Vitória de Santo Antão
Sub-prefeitura de Pirituba
Escola Municipal Duque de Caxias

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
A ECO-92 estabeleceu como Princípio nº 1 que: “Os seres humanos constituem o centro das preocupações do desenvolvimento
sustentável. Por conseguinte, têm o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o ambiente natural”. As repercussões de
encontros semelhantes e a divulgação pela mídia de doenças relacionadas com problemas ambientais têm levado um número crescente de
pessoas a se preocuparem com os resultados da ação antrópica na qualidade de vida. Segundo Ippolito-Shepherd (2002) “muitas escolas
têm sofrido a deterioração contínua de sua capacidade educativa como resultado dos efeitos negativos do meio; uma grande proporção de
escolares vive em ambientes nocivos à saúde, em situações de exclusão social, estando sujeitos a desenvolverem práticas e condutas de
risco a sua saúde e ameaçados pelas morbidades sociais”.
Em consonância com a Lei 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, este projeto traz a proposta pedagógica
de transformação/ mudança comportamental para promoção de ambiente saudável, com foco inicial na escola e futuro engajamento da
comunidade. Pretende ainda integrar discentes de várias áreas e aproximá-los do cotidiano de comunidades carentes, desenvolvendo sua
capacidade crítica e a busca de soluções simples e factíveis para a resolução dos problemas identificados.

19- Palavras-chave (5): Educação/Saúde/Meio Ambiente/Cidadania/Políticas Públicas.
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