


Objetivos

•  Promover a prática de atitudes sustentáveis;

• 
problemáticas ambientais;

 Conscientizar   alunos   e   a   comunidade   sobre   as 

•
 ao meio ambiente
 Promover a visão à mudança do cenário desfavorável

• Estimular a pesquisa acadêmica

Ações

• 
estudantes  desenvolverão  microprojetos  relacionados
à questões ecológicas ;

 Realização  de  um  concurso  ambiental  onde  os 

• 
que   visem   erradicar   os   problemas  da  preservação 
ambiental;

Envolver  os  alunos  na  criação e pesquisa de projetos 

• 
socioambientais sadias.

 Instaurar   um   ambiente   favorável   com   práticas 



Público-Alvo

•  Alunos do 9º ano das escolas rede municipal de
ensino de Cerquilho.

Premiação

• 
Unidade Escolar: Um netbook
Professor coordenador da turma: uma máquina
fotográfica digital
Equipe de alunos responsáveis pela elaboração do
projeto: Um livro anuário com fotos dos alunos, da
turma, trajetória e informações sobre os mesmos.

 1º colocado:

•  2º e 3º colocados:
Os classificados nestas posições, participarão de um 
sorteio de camisetas com a temática da Copa 2010.



Regulamento

•  O projeto deverá ser construído somente pelos alunos
com   a  coordenação,   correção   e   mediação   dos 
professores; 

•  O projeto  deverá  comportar  planos  de  ações  que 
envolvam  toda   Unidade   Escolar   e   se   possível,  a  
comunidade escolar;

•  A temática dos projetos deve girar em torno de ações
locais   praticadas   pelo   alunos   para   a  amenização, 
reversão  ou  erradicação  de  problemas  relacionados
às  questões  de  preservação  ambiental,  bem como a
criação  de  planos  de  vida sustentável; sempre com o
lema: ações locais para benefícios globais.

Parceria 

•  Grupo Cipatex; 

•  Prefeitura Municipal de Cerquilho. 



Projeto vencedor: 

Confira abaixo, os benefícios trazidos por áreas bem arborizadas :

    Valorização dos imóveis localizados nestas áreas

    Diminuição da poluição do ar, tornando o ar muito mais 

agradável!

     Atração de aves 

     Aumento da umidade relativa do ar

     Estabilização do solo, evitando erosões

     Diminuição da poluição sonora

     Conservação da manta asfáltica, reduzindo os custos de 

manutenção

     Interceptação de água da chuva, diminuindo o risco de

enchentes

     Fixação de carbono

     E claro, uma vista linda!





Premiação à escola vencedora: 
EMEF Profª Adelaide Tozzi 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

