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APRESENTAÇÃO
Este é Nosso Livro de “Relatos”. Nele constam experiências nas mais diversas áreas de integração com a Educação
Ambiental. O objetivo dele foi divulgar ações desenvolvidas com a função de tornar a Educação Ambiental mais
participativa e interativa com a sociedade.
Os “Relatos” se comprometem com a socialização do conhecimento. Os temas foram diversos, passam por práticas
culturais, educacionais, aplicadas em unidades de conservação, que discutem o consumo consciente, a produção de
resíduos sólidos, uso racional da água e a geração de material educativo.
Assim, o GEAMAZ deseja dar visibilidade às práticas desenvolvidas pelo seu Grupo de Pesquisa e Colaboradores e

buscar novas parcerias que ampliem estas ações e promovam a Educação Ambiental como um direito do Cidadão
para Construção de uma Sociedade mais Justa, em um Ambiente mais Sustentável!
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO INSTRUMENTO
DE LUTA PELA AMAZÔNIA
Eliete Farias dos Santos1
A contação de história envolve o imaginário, as emoções, a tradição, os ensinamentos ancestrais,
repassados pela oralidade. Em novembro de 2021, tive a oportunidade de realizar duas experiências
em Educação Ambiental por meio da contações de histórias: leitura e da arte de contar de forma
peculiar um acontecimento. A primeira, história intitulada “Samaumeira: a Gigante da Amazônia”,
ocorreu na “Biblioteca Comunitária Antonio Tavernard”, no Distrito Industral de Icoaraci, em Belém
do Pará; e a segunda, denominada “Acabrunha da Grande Mata”, foi no Festival Amazônico de
Contação de Histórias, documentado em vídeo no YouTube, como parte do Projeto Multicultural,
SECULT/PA selecionado pela Lei Aldir Blanc.
Apresentando “Samaúma: a gigante da
Amazônia”, na Biblioteca Comunitária
Antonio Tavernard , em Icoaraci.

Na Biblioteca, conduzi o público infantil ao imaginário de adentrar na grande mata, lá encontramos o
portal encantado nas raízes da árvore sagrada: a Samaumeira. Portal, por onde os seres encantados
atravessam dos mundos invisíveis para o mundo humano, onde mora a grande curandeira, que por
amor trocou sua vida pela do seu filho. A curandeira utilizava plantas medicinais pra fazer suas curas e
salvar a vida de pessoas e de animais. Hoje é a grande guardiã da floresta e protege a todos que
cuidam da mata. As crianças ficaram encantadas ao saber do portal encantado e quiseram naquele
momento conhecer a uma samaumeira e importância das plantas para realizar curas. Comentaram que
seus avós também faziam remédios, com plantas medicinais.

Samaumeira, Portal Sagrado.
Contação “Acabrunha
da Grande Mata”
no I Festival
Amazônico de
Contação de Histórias.

No “Festival Amazônico de Contação de Histórias”, conto sobre um encantado que falava sobre a
importância da Amazônia para o ser o humano. Ele alertava sobre os tempos de luta da Floresta
Amazônica, que sobreviveu durante milhões de anos às mudanças causadas pela natureza. Porém,
agora seu maior inimigo é o homem. Esse que usufrui todos os seus bens e por egoísmo ainda a destrói
causando terríveis impactos ambientais e climáticos, fazendo com que haja transtornos irreparáveis em
todo o planeta. O encantado mostra um caminho para salvá-la, conforme os costumes dos povos
tradicionais, principalmente dos indígenas, que habitam nestas terras há milênios e sempre
conseguiram conviver em harmonia com a Grande Floresta, sendo seus protetores e guardiões,
fazendo com que tenhamos um compromisso em proteger e nos reconectar com a Mãe Natureza.
Hoje somos nós, contadores de histórias, que usamos as vozes dos encantados para sensibilizar a
humanidade sobre a importância e o respeito com a natureza.
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Associação Multiétnica Wyka Kwara, Rede de Contadores de Históiras do Pará - RECONTAH-PA, Faculdade de
Conhecimento e Ciência. elietemajelida@gmail.com¹

COLETA SELETIVA NA ESCOLA: um ato de solidariedade e cidadania
Lúcia de Fátima Lobato Ferreira1

Dinâmica: memória

Trata-se de um projeto de educação ambiental desenvolvido pela Coordenadoria de Assuntos
Educacionais CAEC (SEDUC- PARÁ). Diz sobre a implementação da coleta seletiva (lixo seco e
molhado) nas escolas públicas estaduais em parceria com algumas cooperativas de catadores do
estado. O projeto foi iniciado em maio de 2021.

Contação da história “A árvore
generosa”

Em relação a este projeto, venho desenvolvendo o papel de articuladora nas 24 escolas que
compõem a USE 01 da cidade de Belém.
Primeiros passos...
Durante o acompanhamento feito nas escolas propomos sentar em roda com os gestores das escolas
e todos a equipe de trabalhadores da educação e operacionais. A proposta envolvia à apropriação
teórica e o aspecto afetivo, de sensibilização para a implementação de uma proposta educacional
humanitária e voltada para reflexões ambientais.

Apresentação da Carta da Terra
Atividade: o cuidado (respiração)

Despertar ...
Bases conceituais para despertar a consciência sobre os problemas ambientais. Os encontros
tiveram como base central os textos do autor Fritjof Capra. De acordo com este pensador, os
problemas ambientais da atualidade não podem ser analisados isoladamente por serem
essencialmente sistêmicos. Bases teóricas: Leonardo Boff, Vandana Shiva, entre outros.

Encontro com professores e
funcionários

Caminhos ...
 Organização de uma biblioteca virtual, cujo conteúdo abrange as linhas de interesse dos alunos,
professores e comunidade escolar.
 Relatórios de acompanhamento do projeto.
 A concretização de uma comunicação calcada na escuta sensível.

Participação da cooperativa Aral.
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SEDUC, lcia.lobato1@gmail.com!

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM COMUNIDADES:
Parte 1 - Descobrindo resíduos sólidos
Ana Regina da Rocha Araújo1, Débora Braga Leão2 & Harleson Sidney Almeida Monteiro3
Horta coletiva.

A proposta do projeto foi mobilizar a comunidade de Vila do Conde, Barcarena/PA, incluindo
moradores, professores, estudantes, associações de classe, instituições municipais, por meio da
capacitação, qualificação, parcerias, no desenvolvimento de ações sobre os temas
SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, priorizando ações de geração de
renda e de inclusão social, contribuindo para o resgate da dignidade e cidadania individual e
coletiva, promovendo qualidade de vida a comunidade.

Georreferenciamento dos pontos
de acúmulo de resíduos vegetais.

A primeira atividade foi o diagnóstico sobre resíduos vegetais. Foram aplicados questionários junto
aos moradores, para identificar a origem da geração destes. Após identificar que os resíduos eram
provenientes da limpeza dos quintais residenciais, buscou - se conhecer a opinião dos entrevistados
sobre a iniciativa do projeto em determinar origem, geração e destinação final destes, os quais
faziam parte cotidianamente da paisagem da Vila do Conde.

Reunião na Escola Pe. José
Delgardes.

Sobre o serviço de coleta prestado pela prefeitura de Barcarena, os relatos mostraram o descaso com
os resíduos vegetais gerados na Vila do Conde. Para alguns, o correto seria uma coleta semanal
alinhada com um cronograma de limpeza; que a prefeitura usasse as rádios populares (caixas de
som dispostas nos portes de energia da Vila) para avisar com antecedência (dois dias antes) sobre a
limpeza das ruas e que colocasse contêineres para armazenamento dos resíduos. Segundo eles, a
limpeza mensal causa transtornos à população. O ganho dessa atividade foi o contato estabelecido
com a população local, permitindo conhecer a rotina da vida cotidiana local. A partir deste
momento, foram propostas, discutidas e realizadas ações educacionais: oficina de compostagem,
oficina de produção de mudas hortícolas, criação de hortas coletivas e individuais. Os espaços
iniciados na realização das atividades foram: Pastoral do menor, Escolas (estadual e municipal),
cooperativa de pescadores e centro comunitário. Este foi um projeto da parceria Universidade x
Empresa.

Reunião na Pastoral do menor.

Compostagem na pastoral do menor.

Reunião na cooperativa de
pescadores.
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Universidade Federal Rural da Amazônia, ana.araujo@ufra.edu.br1, Graduandos UFRA2 3

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM COMUNIDADES:
Parte 2 - Criando espaços de convivência socioambiental
Ana Regina da Rocha Araújo1, Ana Carolina Soares e Soares2, Débora Braga Leão3, Harleson
Sidney Almeida Monteiro4 & Marcel Bruno Araújo Martins5
Campanha de coleta seletiva. Na
Pastoral do menor, Vila do Conde.

Na proposta do projeto apresentada na E. E. de Ensino Fundamental e Médio “Padre José
Delgardes”, Vila do Conde, Barcarena/PA, no desenvolvimento de ações sobre os temas
SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, a comunidade escolar priorizou a
criação do “Clube da Água”, que inicialmente funcionaria dentro da escola. Para ser um espaço de
convivência socioambiental da comunidade em geral, foram apresentadas diretrizes do Clube da
Água”, para escolha da 1ª Diretoria do Clube: presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro,
entre os presentes na reunião, ficando definido que o Clube iniciaria sua gestão com 20 (vinte)
membros.

Reunião do Clube da Água, Vila
do Conde..

Com Estatuto aprovado, a agenda de ações foi panejada e realizada: coleta de solos, água, plantas
para diagnosticar os problemas nas hortaliças do comércio local; monitoramento da horta escolar,
premiando a equipe de alunos com o melhor desempenho na manutenção, produção de alimentos e
de renda para os alunos; campanhas de coleta seletiva na praia do Conde, na pastoral do menor e
pela vila; implantação de horta do Clube; Trilha ecológica, e etc. A campanha de coleta seletiva na
praia de Vila do Conde teve a proposta de promover conscientização da comunidade praiana
(banhistas locais e visitantes), sobre a importância de manter a praia limpa, como lugar de lazer para
todos. A atividade era realizada aos domingos de julho, período de férias e de maior movimentação
das famílias.

Campanha de coleta seletiva na
praia de Vila do Conde.
Trilha ecológica..

Horta na escola estadual “José
Delgardes”.

Os membros do Clube da Água formavam equipes de trabalho, fazendo rodízio entre elas durante
todo o período. A primeira etapa desta ação promoveu abordagem com os barraqueiros da praia
pedindo colaboração para a campanha “Praia Limpa”, sendo entregues sacos plásticos
biodegradáveis, para depositarem, principalmente garrafas PET, as quais foram utilizadas nas
Oficina de reaproveitamento deste resíduo. Este foi um projeto da parceria Universidade x Empresa.

Reunindo com barraqueiros e
separando garrafas pet.
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Universidade Federal Rural da Amazônia, ana.araujo@ufra.edu.br1, Graduandos UFRA2 3 4, Bacharel em
Direito – Autônomo5

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM COMUNIDADES:
Parte 3 - Desenvolvendo consciência e ensinando sobre comportamento
socioambiental

Feira de ciência na Pastoral do
menor, Vila do Conde.

Ana Regina da Rocha Araújo1, Ana Carolina Soares e Soares2, Débora Braga Leão3 &
Harleson Sidney Almeida Monteiro4
Palestra sobre diferentes tipos de
solos da região, Vila do Conde..

Na proposta do projeto apresentada em vários espaços da Vila do Conde, Barcarena/PA, a aceitação
e participação da sociedade local mostrou a importância de trabalhos educacionais sobre os temas
SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE.

Foram realizadas: oficinas, palestras, minicursos, brincadeiras, campanhas, feiras de ciência, como
veículos de transferência de conhecimento, nas escolas (estadual e municipais), cooperativa de
pescadores, pastoral do menor, centros comunitários e no Centro de Referência de Assistência
Social/CRAS-Vila do Conde. O calendário ecológico foi usado para dar apoio as ações ambientais.

Simulando a formação de vulcão
feito de argila..

A oficina de bijuterias apresentou diferentes sementes que podem ser encontradas na região
Amazônica e mostrou ferramentas usadas na confecção. Os participantes recebiam treinamento de
como confeccionar colares, pulseiras e brincos e a atividade era encerrada com sorteio de kits, com
objetivo de estimular e apoio novos aprendizes, mostrando a contribuição que poderia acrescentar a
renda familiar. Todas as atividades, de maneira geral, eram realizadas atendendo diferentes parcelas
da comunidade incluindo, crianças, adolescentes, jovens e adultos, buscando a inclusão social e a
possibilidade de geração de renda. Neste sentido, em todas as oficinas foram sorteados kits para que
os participantes tivessem a oportunidade de iniciar alguma atividade com intuito de geração de
renda complementar a renda familiar.

Oficina de bijuterias feitas com
sementes da Amazônia..

A importância das atividades de educação ambiental está em permitir que afeto, atenção, cuidados,
tenham como consequências mudanças no comportamento social, resgatando a dignidade individual
e coletiva. Este foi um projeto da parceria Universidade x Empresa.

Monitoramento de água de
nascente e da praia .
Oficina de Design de sobrancelha
na cooperativa de pescadores..
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Universidade Federal Rural da Amazônia, ana.araujo@ufra.edu.br1, Graduandos UFRA2 3 4

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM INFOGRÁFICOS: contribuição para
percepção socioambiental
Felipe Alan Souza Santos1 & Jovenildo Cardoso Rodrigues2
Percepção ambiental pode ser entendida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo
homem. A percepção está diretamente ligada às diferentes experiências vividas por cada indivíduo
na sociedade, portanto, a construção cultural presente nesta influencia na maneira como o mesmo
se vê e age na natureza. Esse atributo perceptivo se encaixa perfeitamente na sensibilização
ambiental, objeto desejado pela Educação Ambiental.
Entre os expressivos dilemas socioambientais contemporâneos, está a crescente escassez de água
doce, a qual promove a crise hídrica, problemática presente no território brasileiro. Foi realizada,
em sala de aula, uma proposta de produção de um infográfico, com informações acerca da
quantidade de água gasta para a produção industrial ou artesanal de qualquer produto consumido
cotidianamente, pelos educandos. Metodologicamente, os discentes escolheram um produto e
realizaram uma pesquisa aprofundada sobre o gasto de água, desde a produção da matéria prima
até a transformação e venda do produto. O objetivo foi promover um olhar crítico frente ao desuso
dos recursos hídricos. A produção teórica, assim como as imagens, foram escolhidas pelos
discentes.
Os infográficos produzidos foram apresentados e resultaram em um debate na turma. Os principais
pontos destacados pelos discentes foram: o crescente processo de esgotamento desse recurso pela
má gestão, o uso indiscriminado dos recursos hídricos promovido pelo fortalecimento do consumo
direcionado pelo sistema capitalista de produção, o crescente desmatamento na floresta Amazônica
e a diminuição dos valores de precipitação. Como consequência, ocorre a diminuição de chuvas,
com forte reflexo na diminuição da produção agrícola, além da ampliação da vulnerabilidade dos
pequenos produtos de subsistência.

Gasto de água na produção de um
Tablete de Chocolate.

Gasto de água na produção de calça
Jeans no Brasil.
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Universidade Federal do Pará, felipesantosprof@hotmail.com1, Universidade Federal do Pará,
jovengeo@yahoo.com.br 2.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: caminhos para
sustentabilidade

Foto: Equipe do Projeto de Educação
Ambiental. CTRB, 2020.

Foto: Palestra sobre Meio Ambiente
e Sustentabilidade. CTRB, 2020.

Foto: Jornada Pedagógica sobre
Educação ambiental. CTRB, 2020.

Rosiane Ferreira Gonçalves1, Elayne de Nazaré Almeida dos Santos2, Roberto Leal de
Azevedo3, Rosemildo Santos Lima4 & Rosane de Oliveira Martins Maia5
Foto: Apresentação do Projeto para
os alunos. CTRB, 2020.

O Projeto “Educação Ambiental na Educação Básica: caminhos para sustentabilidade” tem seu
lócus no Colégio Tenente Rêgo Barros (CTRB), escola assistencial do Comando da Aeronáutica,
em Belém/PA. Tem por objetivo principal desenvolver um conjunto sistematizado de ações
interdisciplinares de educação ambiental, no CTRB e seu entorno, com vistas a disseminar
conceitos e práticas sustentáveis e consolidar uma consciência ambiental atuante no enfrentamento
dos problemas ambientais no contexto amazônico. O Projeto envolveu e envolve, atualmente,
alunos, professores, gestores educacionais e demais membros da comunidade escolar. Possui
natureza transversal e interdisciplinar. Na primeira etapa do projeto, realizada nos anos de 2020 e
2021, as questões ambientais foram transversalizadas nas aulas de Sociologia, Geografia e
História. Nesta etapa, também, ocorreu a construção do Diagnóstico de Percepção Ambiental, o
qual serviu para dar suporte e direcionamento às ações de educação ambiental; compreender como
a comunidade escolar percebia/percebe o ambiente, seus problemas e registrar sugestões sobre a
temática ambiental para o planejamento presente e futuro de ações sustentáveis. A segunda etapa
do Projeto segue com a formação da Comissão Interdisciplinar e a elaboração do Plano de
Educação Ambiental e Sustentabilidade do CTRB. Com a mudança no desenho curricular do
Ensino Médio no CTRB, o Projeto, também, passou a compor o Itinerário Formativo de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e será desenvolvido com os alunos do Ensino Médio, por meio de
unidades curriculares que envolvem oficinas de Educação Ambiental; Seminários sobre a temática
Sustentabilidade e Amazônia e; Elaboração e ação de subprojetos voltados à temática ambiental.

Foto: Transversalização da temática
ambiental em aula remota. CTRB, 2021.

Foto: Orientações para construção do
Diagnóstico de Percepção Ambiental.
CTRB, 2020.
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Colégio Tenente Rêgo Barros, rose_etno@yahoo.com.br1, Colégio Tenente Rêgo Barros2, Colégio Tenente
Rêgo Barros3, Colégio Tenente Rêgo Barros4, Colégio Tenente Rêgo Barros5 e Colégio Tenente Rêgo Barros6

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RESERVAS EXTRATIVISTAS MARINHAS
Letícia Malcher Cardoso¹

Experiência 1- Atores sociais das
diversas Resex Paraense.

Experiência 1- Painel produzido
pelos Jovens.

Experiência 2-Aplicação de
questionários com jovens estudantes
da região das Ilhas.

As experiências aqui descritas são resultantes das minhas vivências em territórios de Reservas
Extrativistas Marinhas (Resex), buscando sempre participar e apoiar as lideranças nos eventos e
nas atividades que contribuem para o fortalecimento desses territórios.

Experiência 1- Ritual na praia de
Marudá para celebrar a memória de
Chico Mendes.

EXPERIÊNCIA 1:
V Seminário da Juventude Extrativista das Resex do Pará:
As atividades ocorreram no período de 05 a 07 de setembro de 2019
na Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo, localizada no
município de Marapanim-Pa. Participaram as representações de
diversas Resex do estado do Pará; e o debate e as atividades
pautaram-se em temas relacionados à saúde, educação ambiental,
cultura e a necessidade do empoderamento juvenil para o despertar
de novas lideranças.

EXPERIÊNCIA 2:
Campanha: Deixe o
Caranguejo-uçá
namorar!

As atividades ocorreram em março de 2020 na Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba,
localizada no município de São Caetano de Odivelas-Pa e fazem parte de uma campanha
realizada pela ONG-RARE em parceria com as lideranças da Resex. Teve o objetivo de
sensibilizar a população local sobre a importância do defeso do Caranguejo-uçá, que consiste no
período em que é proibido a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a
comercialização do Caranguejo-uçá (com exceção dos casos devidamente autorizados). Nesse
período, ocorre a “andada do caranguejo” em que estes saem de suas tocas para a reprodução.
Dessa forma, as atividades foram realizadas na semana do defeso de março e buscou-se promover
a divulgação e mobilização da campanha: “Deixe o Caranguejo-uçá namorar!

Experiência 2- Socialização sobre o
ciclo reprodutivo do Caranguejo –uçá
e o defeso.

Foram socializadas informações referentes ao ciclo reprodutivo do Caranguejo-uçá, sobre o
período do defeso e posteriormente fomos às ruas para aplicação de questionários para entender a
percepção da população local sobre o defeso e a partir disto fazer um trabalho de sensibilização.
Experiência 2- Participantes da
aplicação dos questionários.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRESERVAÇÃO NO MONUMENTO
NATURAL DO ATALAIA – MONA NO MUNICÍPIO DE SALINOPÓLIS
Sineide do Socorro Vasconcelos Wu1, Maria Ludetana Araújo2 & Deiliany Lima de Souza
Oliveira3
Monumento Natural do Atalaia

Monumento Natural do Atalaia

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

Sala de Aula

Sala de Aula

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

Atividade Cartas Espécies
Ameaçadas de Extinção

Atividade de Campo

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

Fonte: Arquivo : IDEFLOR Bio

A experiência foi ministrar Curso de Condutores de Trilhas e Caminhada para munícipes de
Salinópolis em parceria entre Secretaria de Turismo e IDEFLOR-Bio, para capacitar sobre as
questões relacionadas ao entendimento e perspectivas da Educação Ambiental e Turismo
objetivando analisar a importância do “Monumento Natural do Atalaia”, Unidade de Conservação
de Proteção Integral recém-criada e instituída pelo Decreto nº 2.077, de 23/05/2018. A Unidade
pertence ao Grupo de Proteção Integral, da categoria Monumento Natural (MONA) de Atalaia foi
Instituído a partir do Decreto Nº 2.077, de 23 de Maio de 2018, e possui uma área de 256,58
hectares (25,65 km²), localizado no município de Salinópolis-PA. A Unidade compreende a Ilha do
Atalaia, mais especificamente o lago conhecido popularmente por Lago da Coca-Cola e suas
cercanias. O curso buscou aplicar um conteúdo diversificado, possibilitando um conhecimento
geral e teórico sobre educação, gestão e conservação ambiental. A intenção foi proporcionar aos
condutores o desenvolvimento de um olhar mais comprometido sobre sua atuação profissional no
mercado de trabalho, demonstrando que ele tem capacidade de ser um agente transformador da
sociedade, podendo promover o turismo sustentável em nossa sociedade. A abordagem
metodológica foi subdividida em 3 etapas: Pesquisa bibliográfica e documental sobre o
“Monumento Natural do Atalaia”, Entrevista no Curso dos Condutores de Trilhas e da comunidade
do entorno sobre conhecimentos da Unidade seguida da Oficina de Educação Ambiental com 20
participantes para formação de multiplicadores. A continuidade veio com os temas: Turismo
Sustentável; Ecoturismo, ressaltando as espécies ameaçadas de extinção, enfatizando as fortes
queimadas que ocorreram em 2020 dentro de diversas unidades, afetando Flora e Fauna, utilizando
dinâmica com cartões postais produzidos no IDEFLOR-Bio, jogos da memória, por meio de leitura
e comentários pelos condutores sobre as informações de espécie da região. Ressaltamos que
durante a aplicação do curso, percebemos que o público alvo não sabia o que era uma “Unidade de
Conservação”, desconheciam a regulamentação da criação do Monumento Natural do Atalaia,
então fizemos questão de ressaltar a importância e o papel deles na disseminação do trabalho de
preservação e conservação.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONSTRUCTO SOCIAL DO PROJETO
“PMZITO”
Antônio Rodrigues da Silva Júnior1

Abordando a relação sociedadenatureza. Fonte: Silva Júnior (2021)

Instrução de nós e amarrações.
Fonte: Silva Júnior (2021)

Instrução de obtenção de fogo e
construção de fogueiras.
Fonte: Silva Júnior (2021)

O projeto PMZITO é desenvolvido pela 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, localizada
no município de Salinópolis-PA e tem como finalidade precípua minimizar a vulnerabilidade
social de crianças e adolescentes à criminalidade, por meio de atividades cívico militares e
educacionais, cujo emprego de padrões de comportamentos e atitudes coadunam com uma
composição de sociedade mais responsável. O Projeto conta com a parceira do Batalhão de Polícia
Ambiental (BPA) no processo de capacitação e instrução oferecido às crianças e aos adolescentes.
Nesse sentido, colaborou-se com o projeto PMZITO trabalhando a importância da preservação da
fauna, da flora e dos recursos naturais para os seres vivos, bem como destacando a relação
desproporcional entre os seres humanos e a natureza que compromete o equilíbrio do meio
ambiente. Para tanto, essas temáticas foram e são abordadas em um contexto militar de
sobrevivência na selva, ou seja, em situações adversas em meio a floresta amazônica que requer
dos participantes conhecimentos e técnicas para suprir uma necessidade momentânea. Apresentouse então as habilidades de obtenção de fogo e tipos de fogueiras; obtenção, filtragem e purificação
de água; obtenção de alimentos de origem animal e vegetal; construção de abrigos; nós e
amarrações; e prevenção de acidentes com animais peçonhentos. Essas instruções foram
ministradas em uma área da zona rural do município de Salinópolis, por dois dias consecutivos
(fotografias de 1 a 6) e de maneira prática, sob uma perspectiva de Educação Ambiental crítica
considerando a relação sociedade-natureza de maneira sistêmica observando sempre as causas e
consequências das ações humanas em seus aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais.

Instrução de obtenção de água.
Fonte: Silva Júnior (2021)

Instrução de proteção da fauna.
Fonte: Silva Júnior (2021)

Os resultados dessas ações, da qual o BPA participa desde 2018, são extremamente satisfatórios, do
ponto de vista da atenção e participação das crianças e adolescentes durante as instruções, bem
como pelo comprometimento em se tornar um cidadão mais responsável social e ambientalmente.
Ademais, cabe destacar o fato dessas crianças estarem num ambiente de aprendizagem que
colabora com o processo de constructo social que os deixam mais resistente e distante do assédio
da criminalidade.

Instrução de obtenção de alimento.
Fonte: Silva Júnior (2021)
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GRUPO DE PESQUISA EM MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – GEMAS /UFPA – RESÍDUOS SÓLIDOS
Vanusa Carla Pereira Santos¹

Cartilha

O GEMAS/UFPA foi criado em 2015, como resultado dos projetos de pesquisa e extensão
desenvolvidos pela Profa. Dra. Vanusa Santos e desenvolve pesquisa sobre as temáticas de Meio
Ambiente, Sustentabilidade, Educação Ambiental Desenvolvimento Sustentável, Bioeconomia,
Economia Circular, Economia Solidária, Políticas Públicas, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e os
Catadores. O objetivo geral do GEMAS é discutir estas questões relacionadas ao meio ambiente,
sustentabilidade, educação ambiental, políticas públicas, os resíduos sólidos e os catadores, em
Belém e sua região metropolitana - RMB, em busca de alternativas viáveis que levem ao
desenvolvimento sustentável.

Ação nas escolas

Os principais resultados obtidos pelo GEMAS :
Associação de Catadores

1)
2)

Seminário

3)
4)
5)
6)

Discussão sobre a temática ambiental e dos resíduos sólidos em seminários, artigos
científicos, publicações.
Orientação de alunos, como estímulo a criação de um ambiente acadêmico sobre estas
questões tão importantes e necessárias.
Criação de materiais didáticos|: cartilhas sobre resíduos, coletas seletivas e temas afins.
Divulgação das atividades do GEMAS nas redes sociais, incentivando as discussões sobre o
meio ambiente e os resíduos sólidos.
Realização de visitas técnicas ao Aterro Sanitários, prédios sustentáveis e3 cooperativas e
associações de catadores de materiais recicláveis.
Desenvolve atividades de educação ambiental e financeira sobre os resíduos sólidos e a coleta
seletiva, seu valor econômico, junto a escola e os catadores.

GEMAS

Visitas técnicas
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: a escola aprendendo e
ensinando a reciclar o lixo nosso de cada dia
Rosivan Alves Nilander 1

Pôster da vivência didático pedagógica
Fonte: Autor

As vivências pedagógicas diárias viabilizaram a percepção de que as instituições de ensino
descartam, diariamente, elevado volume de lixo, que em sua maioria é representado por materiais
recicláveis. Paralelamente, acredita-se que o desenvolvimento educacional dos alunos não deve ser
limitado a teorias, despontando a necessidade de envolver os mesmos com as rotinas da escola.
Compreende-se que a partir do espaço urbano das grandes cidades que as instituições de ensino
devem assumir a responsabilidade de contribuir para educação dos seus alunos, bem como,
contribuir para o desenvolvimento da percepção da sociedade em geral, acerca da importância de
pautas relacionadas a saúde e ao bem-estar, individuais e coletivos. Partindo de tais pressupostos, foi
desenvolvido um projeto com a intenção de auxiliar os educandos a compreenderem a necessidade
de reduzir o volume de lixo produzido pelas escolas. Para tanto, utilizou-se como questão norteadora
a seguinte pergunta: como auxiliar na redução do volume de lixo descartado na sala de aula e na
cantina da minha escola? A implementação do projeto de pesquisa junto aos educandos contou com
o apoio de relatórios periódicos, por meio dos quais teve-se a intenção de evidenciar os aspectos
positivos e negativos relacionados ao manuseio do lixo escolar, bem como, a descrição de
recomendações correspondentes com as necessidades observadas. Explica-se que os procedimentos
de pesquisa foram iniciados a partir de observações acerca do elevado volume de copos descartáveis
descartados pela cantina da referida instituição de ensino, os quais foram coletados e devidamente
higienizados. Posteriormente, houve a organização e execução de uma intervenção pedagógica onde
foram utilizados os copos descartáveis coletados anteriormente. As atividades foram desenvolvidas
junto a uma turma do 6º ano do ensino fundamental, onde os próprios educandos foram responsáveis
pela avaliação da necessidade de iniciativas capazes de estimular mudanças de hábitos na escola,
com a finalidade de contribuírem para manutenção do ambiente. Ao longo da realização do projeto
foi possível observar que as atividades propostas incentivaram a curiosidade e o interesse dos alunos,
comprovando a relevância da educação em meio a construção do conhecimento e, consequentemente
da responsabilidade social, no sentido de possibilitar que o educando se torne um sujeito ativo no
contexto social no qual está inserido. De modo geral, informa-se que as atividades realizadas em
conjunto com os materiais de apoio possibilitaram que os educandos aprendessem a interagir
corretamente com o lixo descartado na escola em questão, evidenciando a conscientização dos
indivíduos acerca da necessidade de ter atenção com o lixo descartado em todos os espaços sociais, e
principalmente nos meios naturais.

Bandeiras do Brasil e do Pará criadas a partir
de copos descartáveis. Fonte: Autor

Bandeiras do Brasil e do Pará elaboradas a partir de copos descartáveis. Fonte: Autor

Garrafas pet e copos descartáveis utilizados para execução da intervenção e vivencia
pedagógica Fonte: Autor
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O NASCIMENTO DA BONECA AMANA DO GEAMAZ

Reunião de
planejamento do
GEAMAZ/ ICED/
UFPA.

Maria Ludetana Araújo, Sandra Freitas, Rosiane Gonçalves, Marcilene Avelar & Aline
Meiguins1
A partir da criação do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia (GEAMAZ/ ICED/
UFPA) sua líder Profa. Dra. Ludetana Araújo e demais Coordenadoras Profa. Dra. Rosiane Ferreira
Gonçalves, Profa. MSc Marcilene Calandrini Avelar, Profa. MSc. Sandra Cristina Santiago Freitas e
Profa. Dra. Aline Maria Meiguins, passaram a discutir sobre a necessidade de um personagem
carismático que pudesse interagir com o público, em ações de Educação Ambiental para a
construção de uma Amazônia sustentável. Assim, surgiu AMANA foi lançada como personagem, em
outubro de 2021.
Amana significa em tupi-guarani água que cai do céu, chuva. A flor que adorna os cabelos de Amana
representa a floresta amazônica. Flores, biojóias de sementes de açaí e búzios, remetem a
diversidade da flora e da fauna que pode ser encontrada na Amazônia. O “MANA” da Amana é,
também uma expressão regional do amazonida que percebe a todos como parte de sua família, daí
ela é mana, amiga, parente de todos. Amana foi desenhada com o apoio de Emilly Jamille da Silva
Lima, que usou sua sensibilidade para captar as ideias das pesquisadoras supracitadas. Com apoio da
artesã, Solange do Socorro Pinho de Azevedo (Anjo da Arte) foi possível materializar a boneca
Amana, inspirada no desenho e descrição das pesquisadoras do GEAMAZ. A confecção do protótipo
da boneca foi orientada pela Profa. Sandra Freitas. A boneca Amana tem a nobre finalidade de ser
brinquedo, fazer sorrir, promover afetividade, socialização, diálogos educativos, troca de
experiências culturais, memórias, vivências e sobretudo aprendizagem sobre questões étnicas e
culturais afro-indígenas. Objeto lúdico, empático e essencialmente potencializador de percepção,
vivências e aprendizagem significativa de EA para a sustentabilidade socioambiental.
O GEAMAZ estabeleceu no “Projeto Boneca Amana: elos de solidariedade sustentável”, ações
potentes envolvendo o incentivo ao desenvolvimento e aprendizagem significativa de crianças e de
adolescentes, o fomento a geração de trabalho e renda de comunidades e de mulheres com a
produção artesanal na Amazônia, fomentar a solidariedade entre instituições para o diálogo sobre
EA, sustentabilidade, saúde integral e questões socioculturais da atualidade, no contexto amazônico.
A boneca Amana tem braços para abraçar outras bonecas e contribuir na construção de realidades
mais justas, humanas, de valorização da vida, do direito de mulheres e de crianças da Amazônia.

Desenho de projeção da
boneca Amana
Boneca Amana no ateliê.
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OFICINA DE COMPOSTAGEM: ensino e prática na UFPA
Fernanda dos Anjos Veiga¹
Tive a oportunidade de participar no dia 23 de janeiro de 2018 da Oficina de Compostagem,
realizada no laboratório da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental - FAESA, do Instituto
de Tecnologia da Universidade Federal do Pará, ministrado pela discente Gabriela Abdon do Curso
de Engenharia Sanitária e Ambiental, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Risete Maria Queiroz Leão
Braga.

Palestrante Gabriela Abdon 1
Participante com compostagem

A oficina muito elucidadtiva e proveitosa sobre o quanto fazer procedimento de compostagem é
benéfico com as devidas instruções, podendo ser uma alternativa praticável e possível frente a
produção de resíduos sólidos orgânico produzido em nossas residências. Lembro que cheguei e
expus a todos em casa a importância e viabilidade de realizarmos. Confesso que no início foi mais
entusiasmente, mas com a impossibilidade de espaço específico onde pudesse manter a “estufa” fui
sepanarndo o lixo orgânico e isso já representa um diferencial prático em casa.
Manual de compostagem 1

Foi duplamente proveitoso na época pois pude conciliar o trabalho como secretária executiva no
Instituto de Tecnologia e realizar uma oficina com a “mão na massa” e assimilar com um resultado
maior frente ao que produzimos como sociedade consumidora, de forma exagerada, ou mesmo
como passamos a analisar procedimentos e fazer alternativas mais adequadas diante de novas
compras. A reeducação de procedimentos, escolhas e praticá-las é o que fica..

Manual de compostagem 2

A relação respeitosa diante de toda matéria, o que seria lixo, toma um novo significado e passa a
ser reaproveitado, produzindo benefícios que antes seriam descartados. A beleza da criação de um
perfeito Deus que oportuniza ao homem alternativas de manter-se e conviver em harmonia com
demais espécies é extremamente enriquecedor.
Compostagem 1

Participantes e palestrante 2
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OFICINAS DE BONECAS NEGRAS
Sandra Freitas¹, Milena Carrera² & Eneida D’Albuquerque3

Definição de métodos e materiais.

As “Oficinas de Bonecas Negras”, foram realizada nos meses de novembro a dezembro/2021, como
ação do “Projeto Raça e Etnicidade: resistências e desafios”, da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio “Instituto Bom Pastor”, envolvendo três turmas de alunos do primeiro ano,
do Ensino Médio, do turno da tarde, em Ananindeua - Pará. Objetivou: Valorizar direitos de
crianças quilombolas e carentes; Contribuir com o “Projeto Boneca Amana: elos de solidariedade
sustentável”, do GEAMAZ/ ICED/ UFPA; Fomentar práticas de valorização da pessoa negra, no
atual cenário sociopolítico brasileiro e de pandemia mundial. É uma ação interdisciplinar que
transversaliza questões étnico-raciais, valorização da mulher e sustentabilidade, com o enfoque nos
direitos humanos e constitucionais de crianças quilombolas e carentes da Amazônia. Seus pontos de
partida foram às práticas socioambientais do IBP, com o “Projeto Raça e Etnicidade: resistências e
desafios” e o “Projeto Boneca Amana: elos de solidariedade sustentável”, do GEAMAZ/
ICED/UFPA. As oficinas foram realizadas, com conteúdos comuns trabalhados nas disciplinas de
Sociologia e Português, envolvendo os seguintes conteúdos: Cidadania, Direitos Humanos,
Constitucionais e a Sociedade de Direitos; questões sobre infância, racismo e valorização da pessoa
negra. Conteúdos esses, ministrados desde junho/2021, por meio do ensino hibrido, no contexto
pandêmico da covid-2019. Etapas: Pesquisa; Oficina; Ajustes e finalização das bonecas; Exposição
das bonecas na Escola; doação das bonecas às comunidades. Essa ação exigiu pesquisa sobre
materiais acessíveis e modelos viáveis para a confecção de bonecas negras. Em geral, optou-se pela
costura à mão, aproveitamento de retalhos e reutilização de tecidos e aviamentos. Apesar da
sinalização de modelos, cada equipe experimentou a liberdade criativa na confecção de uma
boneca, que expressasse a identidade e a cultura negra brasileira, tendo em vista que a(o) boneca(o),
contribuirá para que crianças, exerçam o direito à vida e de brincar. Principais aprendizados:
necessidade de pré-oficinas de costura para público leigo; público em torno de 15 pessoas é mais
apropriado para orientar/acompanhar, em pelo menos 04 encontros; a inclusão de meninos e
meninas pode contribuir na formação sensível, humanizada e inclusiva; articulação prévia com
comunidade a ser beneficiada é desejável. Importância: socialização, diálogos sobre as
experiências, reflexão sobre a realidade, prática solidária, educação para a humanização e
valorização da pessoa negra. Cada boneca criada expressa a diversidade: genética, estética, de faixa
etária, de identidade, personalidade e cultura. A “Oficina de Bonecas Negras” tem grande potencial
para a Educação Ambiental Sustentável envolvendo adolescentes e jovens, para formação
antirracista e solidária.

Uso da máquina na costura.

Costura à mão na costura.

Organização da sala para a Oficina.

Cada boneca é expressão de identidade
e cultura negra na Amazônia.
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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO 1° CRS

Maria Ludetana Araújo¹, Sandra Freitas², Carmen R. W. Moreira³, Eliete Farias4,
Norma Andrade5 & Arthur Lima6

Público no lançamento do Programa.

Primeiras adesões aos Programa.

GEAMAZ, Lixo Zero, Limpa Brasil e
Secretarias apoiando o Programa.

Diálogo com a Profa. Maria Ludetana

Reunião para planejamento.

O Pró-Ambiental é o Programa de Sustentabilidade Socioambiental do 1° Centro Regional de
Saúde (1° CRS), para implantar e manter ações compatíveis com os ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável-2030/ ONU), priorizando a saúde de qualidade, nos ambientes de
trabalho do 1º CRS/ SESPA/Regional. É uma iniciativa dos servidores, proposta pela servidora
Norma Andrade, apoiada pela direção do 1° CRS, Comissão Intergestora Regional Metropolitana I
(CIR M I/ Pará/ SUS), Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço da Região
Metropolitana I (CIES R M I/ Pará/ SUS), Educação na Saúde/1° CRS, Grupo de Pesquisa de
Educação Ambiental da Amazônia (GEAMAZ/ ICED/ UFPA), Lixo Zero Belém, Associação
Cultural Nhandera/ Limpa Brasil Let’s do it, Secretaria Municipal de Saneamento/ Belém. Foi
lançado, em 19 de novembro de 2021, com uma intensa programação formativa para discutir a
importância de ações sustentáveis para a saúde integral, levantar contribuições para o Programa e
formalizar adesões das divisões, setores e Unidades de Saúde, vinculadas ao 1° CRS.
São etapas do Programa: 1. Lançamento; 2. Adesão das Divisões, Setores e Unidades de Saúde/1°
CRS; 3.Reuniões de Trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação; 4. Levantamento e
Diagnóstico; 5.Implantação da Coleta Seletiva e manutenção de outras ações pactuadas; 6.
Educação Ambiental; 7. Gestão de Resíduos sólidos e ações pró-sustentáveis; 8. Destinação segura
de Resíduos sólidos; 9. Economia Solidária beneficiando Unidades de Saúde, Escolas, creches,
artesão, cooperativas de catadores e associações; 10. Diálogo permanente para compartilhar e
aperfeiçoar as práticas pró-sustentáveis.
Após o lançamento, o Programa segue com as etapas 2, 3, 4, 5 e 6. A experiência foi compartilhada
no Encontro dos Coletivos de Humanização do Estado/Pará, em 14 de dezembro de 2021, junto aos
trabalhadores da saúde de forma com o planejamento de ações para saúde como estratégia para
garantir sua implementação, enquanto ação para saúde integral humanizada, em 2022.

Programa apresentado como ação
do 1° CRS, para humanização/2022.
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PROJETO 3RS NA URES PRESIDENTE VARGAS
Arthur Lima1 & Rita Amador2

Símbolo do Projeto.

Os 3Rs (reduzir, reaproveitar e reciclar) combatem o desperdício de matéria prima e de
recursos, além de diminuir a geração de lixo, dois grandes males da atualidade. As coisas que
jogamos fora de nossas casas ocupam espaços gigantescos nas cidades, crescendo toneladas a cada
dia. Por isso, reciclar não basta. É fundamental, mas como parte integrante de uma cadeia que tem
outras etapas tanto ou até mais essenciais: reduzir nossa produção de lixo e reutilizar o máximo de
coisas possíveis. O objetivo do projeto é contribuir com a coleta de vidros para os bebês prematuros,
fundamentais para suprir a demanda do Banco de Leite da Fundação Santa Casa de Misericórdia do
Pará. Estes recipientes podem variar de tamanho (até 250 ml), a única exigência é que sejam de
vidro e tampa de plástico rosqueável. Sensibilizar os servidores e os usuários da URES Presidente
Vargas sobre a importância da coleta de vidros para apoio na saúde de bebês prematuros e também
sobre o uso e o descarte consciente do papel, um dos produtos mais utilizados nas tarefas do
cotidiano. Envolver usuários de serviços do SUS para a sensibilização sobre a importância da
reciclagem de papel para conservação do meio ambiente e evitar o desperdício, por meio da
reutilização do papel, considerando a necessidades de redução dos impactos aos ecossistemas.
Portanto, se você recicla o papel evita que árvores sejam derrubadas, além de contribui para a
conservação socioambiental. Outra ação que desenvolvemos e propagamos é quanto ao reuso das
embalagens de resmas de papel A4, que podem ser transformadas em sacolas resistentes, para uso
em nossas Unidades de Saúde, do SUS, para transportar adequadamente exames realizados pelos
usuários e na farmácia para a entrega de medicamentos e produtos de saúde. Assim, contribuímos,
também para reduzir o consumo de sacolas plásticas, prejudiciais ao ambiente.

Vidros selecionados.

Usuário
recebendo as
sacolas

Entrega dos vidros

Servidores na oficina de sacolas.
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PROPOSTA DEMOCRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS SÉRIES
INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ EM MOJU - PA
Maria Madalena Lima Ferreira¹

A Escola Democrática é uma escola que se baseia em princípios democráticos, em especial na
democracia participativa, dando direitos de participação para estudantes, professores e funcionários.
O presente estudo faz um levantamento da execução dos programas governamentais nas escolas
públicas, baseado em dados de artigos. Dessa forma, o trabalho também procura identificar as ações
pedagógicas desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luiz. Buscamos
identificar a importância de Educação Ambiental no Currículo Escolar nas Serieis iniciais e
estratégias para auxiliar a comunidade o professor e aluno na sala de aula.

Artesanato de barro.

Gincana do dia Nacional do meio
Ambiente.

A metodologia adotada neste trabalho se fez nas seguintes etapas: (1) a primeira etapa se fez através
da revisão da literatura do ensino de Educação Ambiental; (2) a segunda etapa consistiu no
levantamento de Recursos. Nesta etapa foi feito um levantamento de diversos recursos utilizados
pelos professores da escola São Luiz; e (3) a terceira etapa foi o trabalho de campo, onde foram
realizados levantamento dos dados por meio de observação, descrição e análise dos resultados, a
partir das atividades educativas, bem como aplicação de questionários e entrevistas com a
comunidade a respeito do ambiente local.
As atividades propostas sobre educação Ambiental foram pensadas no sentido de aumentar a
participação dos alunos no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Essas aulas
expositivas deixam de ser o instrumento preferencial de transmissão e aquisição de saber, passando a
ser um recurso participativo e mais consciente. Proporcionando a toda comunidade escolar o direito
de participação em todos os mecanismos da escola, onde alunos e comunidade vivem e praticam a
democracia. Pretendeu-se durante esses anos realizar uma pesquisa interativa, de modo a vivenciar o
processo de construção de espaços educadores sustentáveis analisando e avaliando aos resultados
obtidos, e como Interferir no ambiente escolar foi um dos objetivos propostos, desenvolvendo um
trabalho de equipe junto com a gestão, alunos e a comunidade escolar, com a finalidade de
modificar o espaço físico com uma proposta pedagógica, visando a construção de espaços
educadores sustentáveis.

Gincana de educação Ambiental.
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PROPOSTA SOCIOPEDAGÓGICA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL EM UMA IES NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
Breno Anderson Pereira Melo1 & Voyner Ravena Cañete2

Abaetetuba/PA
Fonte: O Liberal (03/21).

Abaetetuba/PA
Fonte: Prefeitura de Abaetetuba (12/18).

Abaetetuba/PA
Fonte: Encontra Abaetetuba.
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A experiência de ensino aqui relatada foi realizada na Faculdade de Educação e Tecnologia da
Amazônia (FAM), localizada na cidade de Abaetetuba/PA. Onde 52 alunos do Curso de Bacharelado
em Administração puderam participar de uma proposta didática para o ensino da disciplina Gestão
Ambiental. Esta proposta foi dividida entre aulas expositivas dialogadas, aula de campo, visita
técnica, mesa redonda e apresentação do relatório técnico. A proposta utilizou a técnica pedagógica
ativa baseada em projetos. Foram realizadas 05 aulas expositivas abordando conceitos básicos sobre
meio ambiente, crise ambiental, gestão ambiental, responsabilidade socioambiental através
perspectiva crítica sobre a sustentabilidade. Foi realizado uma aula de campo no Parque Estadual do
Utinga para que os alunos pudessem conhecer o projeto de educação ambiental do parque e assim se
perceberem como meio ambiente. A visita técnica aconteceu na empresa Natura S/A favorecendo a
percepção dos graduandos na aplicabilidade dos conceitos discutidos em sala e como as empresas
empregam a Responsabilidade Socioambiental e a Gestão Ambiental no universo corporativo. A
mesa redonda contou com a participação de membros e líderes comunitários de comunidades
vizinhas do polo industrial de Barcarena, para que pudessem relatar e esclarecer, os impactos sociais
e ambientais que as comunidades sofreram após a implantação do polo industrial. A última etapa foi
apresentação do relatório técnico que possibilitou o debate de ideias e a discussão da temática
ambiental, onde os alunos puderam construir o conhecimento em conjunto, objetivando a pluralidade
de ideias e respeitando as concepções individuais. Com base na experiência vivida, esta proposta
didática contribuiu para atividades pedagógicas diferenciadas, alterando a prática pedagógica e
consequentemente o ensino-aprendizagem, possibilitando a percepção dos educandos para que
possam compreender a ação dos atores sociais na natureza e a construção do saber ambiental através
da dialogicidade e da discussão sobre a Responsabilidade Socioambiental, promovendo a
sensibilização de futuros gestores com a preocupação socioambiental.
Mestre em Ensino de Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará; breno.anderson@yahoo.com.br1
Doutora em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, Universidade Federal do Pará;
ravenacanete@gmail.com2

SEMANA DE MEIO AMBIENTE NO IBP:
FAZENDO EA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Sandra Freitas¹, Milena Carrera² & Eneida D’Albuquerque3
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Instituto Bom Pastor”, tem sido incansável
para garantir um ensino de qualidade, esforçando-se para incluir cada criança e jovem matriculado,
independentemente de seu acesso às novas tecnologias. Além de viabilizar o ensino com material
tradicional, desenvolveu estratégias para viabilizar ações do “Projeto Raça e Etnicidade AfroIndígena: resistências e desafios”, durante a Semana de Meio Ambiente/2021. Tendo em vista que
a Escola passou a fazer uso de meios digitais e redes sociais, regularmente em 2021, as professoras
supracitadas, desenvolveram materiais para veiculação on-line a fim de estimular a reflexão,
vivências, participação, partilha de saberes, estímulo a práticas pró-sustentáveis e inclusivas, por
uma cultura duradoura de paz.

Vídeo: Wangari Maathai, no Canvas.
Logo Semana de Meio Ambiente no IBP.

Painel interativo.

Lançamento de Poesia, no YouTube.

Destacamos, dentre as estratégias: Tela verde e negra (vídeos compartilhados na integra ou por
link no WhatsApp); uso de plataformas de vídeos; compartilhamento de textos, livros, cards,
imagens, vídeos, lives, webinários e áudios na íntegra ou via link nos grupos de WhatsApp;
armazenamento de materiais no Google Drive; álbum Ecológico participativo com fotos de
iniciativas pró-sustentáveis disponíveis no Pinterest; podcasting, com áudios publicados no Canal
Descomplicando a Sociologia; lançamentos de vídeos e e-book animado; uso de formulário do
Google Forms para inscrições, enquete sobre interesses/participação do público e avaliação;
atividades de diálogo com os alunos por meio do Google Meet. Ao lado, ilustramos algumas dessas
estratégias.

E-book interativo de poesia da Profa.
Sandra Freitas, no Canvas.

A programação envolveu alunos dos ensinos fundamental e médio, dos turnos da manhã e da tarde,
além de público ampliado: direção, corpo-técnico, comunidade em geral e apoiadores. Contou com
a participação de alunos, poetas, cientistas, trabalhadores da saúde e educadores, que contribuíram
na produção de materiais a serem compartilhados em dinâmicas virtuais da Educação Ambiental,
promovendo um calor humano que tocou corações, potencializou saberes/práticas e semeou
conexões, quando a pandemia teimava em nos afastar fisicamente e tragar vidas, nos descaminhos
da complexidade ambiental. Plantamos resistência, esperança e sensibilidade ⎯ e colhemos sem
medidas o reconhecimento sobre: o humano do humano, o nosso vínculo estreito com o Planeta
Terra, a vital necessidade da sustentabilidade para um meio ambiente saudável, incluindo as
presentes e as futuras gerações.
Podcasting publicados no Canal
Descomplicando a Sociologia.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Diálogos e práticas sustentáveis na Escola
Estadual de Ensino Técnico Dr. Celso Malcher

Maria Ludetana Araújo¹, Aline Maria Meiguins de Lima, Marcilene Calandrine de Avelar,
Rosiane Ferreira Gonçalves & Sandra Santiago de Freitas

A busca pela integração entre a Educação Ambiental e Educação Profissional e Tecnológica deve
ser uma meta prevista no próprio Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição de ensino. Uma
vez que se deve atrelar a função social da educação e da escola e a necessária organicidade entre
o PPP e os anseios da comunidade escolar, implicando a sua efetiva participação em todos os
momentos; traduzindo assim um compromisso com os interesses reais e coletivos, tornando a
ação pedagógica da escola vinculada à práticas sociais emancipatórias, da formação de um sujeito
social crítico, solidário, compromissado, criativo, participativo.

Escola Estadual de Ensino Técnico Dr. Celso Malcher

Diante dessa perspectiva, este projeto tem como objetivo proporcionar aos segmentos da Escola
Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio Dr. Celso Malcher instrumentos básicos da Educação
Ambiental para o desenvolvimento socioambiental na perspectiva dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS na comunidade escolar.
As Linhas de Ação definidas considerando as atividades que são desenvolvidas pelos cursos da
instituição são: Captação de água da chuva, Horta orgânica e Práticas de Compostagem,
Laboratório de reciclagem e Educação ambiental. Todas estas têm por objeto a adequada a
proposta “Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar”. Tendo como exemplo o “Laboratório de
reciclagem”, este se preocupará com a correta destinação dos resíduos sólidos, com a ação
integrada às cooperativas de catadores que atuam na UFPA e implantação da coleta. Todas visam
promover a aproximação da universidade com ações nas escolas, acreditando que esta ação trará
benefícios sociais, ambientais, educativos, econômicos a todos.
Linhas de ações componentes
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
VER-O-PESO ÀS MARGENS DA BAIA DO GUAJARÁ
Maria Ludetana Araújo¹, Aline Maria Meiguins de Lima, Marcilene Calandrine de Avelar,
Rosiane Ferreira Gonçalves & Sandra Santiago de Freitas
Profa. Dra. Ludetana Araújo (à
direita), coordenadora do
Programa de EA no Ver-o-Peso

O Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia GEAMAZ - (ICED/UFPA) propõe
por meio desse programa atuar com educação ambiental e práticas sustentáveis associadas no
Ver-o-Peso, visando apoiar a melhoria da qualidade socioambiental das pessoas e do espaço,
proporcionando melhor qualidade de vida e de trabalho aos trabalhadores, usuários e
frequentadores locais, assim como reduzir o impacto ambiental gerado pelas atividades
desenvolvidas na feira, notadamente a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões
gasosas e proliferação de vetores transmissores de doenças.

Amana, mascote do GEAMAZ

Propõe-se, também, por meio do Programa, um conjunto sistematizado de ações de formação e
capacitação sustentáveis e empreendedoras dos feirantes. Espera-se como resultados: Feira do
Ver-o-Peso ordenada com os feirantes informados, capacitados e aderidos aos objetivos do
Programa com autonomia para o fortalecimento de uma feira sustentável; Destinação adequada
dos Resíduos de forma a atender o princípio dos 3Rs e da Lei Federal n° 12.305/2010 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos); Inclusão social com os valores impressos na Banca Solidária,
ajudando as pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade, fortalecendo os objetivos
do desenvolvimento sustentável; Protagonismo Infanto-Juvenil atuante e comprometido com o
meio ambiente; e Feirantes integrados socialmente.

Roteiro do 1º Rolê de Educação
ambiental no Ver-o-Peso

Oficina de compostagem na Feira
livre do Ver-o-Peso

Diálogo com os feirantes
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA

Maria Lindalva Oliveira Fernandes¹

Sou Lindalva Fernandes presidente do IISSON (Instituto de Inclusão Social Sol Nascente/Projeto
Recicleia) e pesquisadora do Geamaz. Há mais de 15 anos desenvolvo ações de educação ambiental
nas escolas e comunidades, através do projeto Recicleia adote essa ideia que surgiu depois de uma
visita de campo ao lixão municipal que fiz com meus alunos de 3º ano do ensino médio da escola
de ensino Médio Frei Miguel de Bulhões. A partir desta visita começamos a produzir cartilhas com
temáticas ambientais para sensibilizar as pessoas da importância de se cuidar do espaço em que
vivemos.
Ao longo dessa trajetória comecei a participar do grupo de pesquisa do Geamaz, coordenado pela
professora Ludetana Araújo que já era minha parceira de trabalho há muitos anos, inclusive dando
apoio ao projeto Recicleia, como revisora de algumas cartilhas. Fazer parte do grupo de pesquisa
do Geamaz me deu condições de ampliar meus conhecimento , me dando assim condições de
desenvolver as ações na área de educação ambiental de forma mais acadêmica e ao mesmo tempo
mais eficaz.
Destaca-se a produção de materiais como: cartilhas, paradidáticos e e-books. Estes são usados como
ferramentas pedagógicas e tem ajudado a enraizar a educação ambiental como prática na região
amazônica, uma vez que envolvemos os educadores e as comunidades nesse fazer coletivado e
buscamos ter clareza dos resultados através das evidências em forma de relatos de experiências
que retrata as mudanças de atitudes as quais contribuem para um ambiente mais justo e
sustentável.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Uma proposta destinada aos graduandos de
Licenciatura em Ciências Naturais da UFPA
Adegilson Abreu Lima1
A proposta de planejamento e elaboração do projeto foi aplicado em 2019 por meio da disciplina de
Educação Ambiental no Curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal do
Pará (UFPA) - Campus Belém. A proposta submetida para os graduandos de Ciências Naturais teve
por objetivo, participar no desenvolvimento de um projeto de Educação Ambiental com as temáticas
voltadas para conscientização sobre resíduos sólidos e reaproveitamento dos mesmos, para posterior
aplicação no Ver-o-Peso. O planejamento se deu por meio de pesquisas e elaboração de materiais, e
metodologias para a abordagem da Educação Ambiental. Foi sugerido que os graduandos se
dividissem em pequenos grupos de 3 participantes, para assim, definir a temática abordada por cada
equipe que, posteriormente foram desenvolvidos junto aos feirantes em pontos distintos no Ver-opeso, entre os temas abordados haviam, o aproveitando de resíduos orgânicos, resíduos sólidos,
política dos 3R's e sua importância, problemas com o descarte inadequado de resíduos,
compostagem, oficinas, entre outros. Assim, mediante a proposta direcionada a turma ao qual eu
integrava, pude observar por meio da minha experiência de vivência na participação e elaboração do
projeto que, a inserção dos acadêmicos dentro do desenvolvimento de projetos, especialmente
referente as temáticas ambientais e realização de atividades que tenham por objetivo interligar os
saberes e conhecimentos desenvolvidos dentro da universidade com a sociedade, principalmente
com a população local, são essenciais para o desenvolvimento, construção ou mesmo, o
fortalecimento do conhecimento e reflexões para com as temáticas e questões ambientais,
especialmente, tratando-se de uma turma de Licenciatura, que no futuro desenvolverão sua profissão
em localidades diversas, e circunstâncias socioambientais distintas. Portanto, a experiência
auxiliada pelo GEAMAZ foi fundamental para que os futuros professores de Ciências, sinta-se
seguros e preparados para trabalhar o desenvolvimento de temáticas ambientais, isto é, embasados
nas experiências vivenciadas, tomem posicionamentos frente aos problemas, buscando-se por meio
do alinhamento das necessidades do ambiente, a formulação e promoção de temas relevantes para
construção de medidas resolutivas desses impasses sociais e ambientais, dessa forma, trabalhando
uma Educação Ambiental contextualizada e significativa para formação de cidadãos mais
sustentáveis, enquanto mediadores entre conhecimento e sociedade.

Certificado disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa em
Educação Ambiental na Amazônia (GEAMAZ).

Registro fotográfico dos graduandos de Ciências Naturais
turma 2018.
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CURSO ON-LINE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: experiências e
contribuições do GEAMAZ-UFPA em contexto de pandemia
Rosiane Ferreira Gonçalves1, Maria Ludetana Araújo2, Sandra Cristina Santiago Freitas3,
Aline Maria Meiguins de Lima4 & Marcilene Calandrine de Avelar5

Foto: Primeiro Webinário do Curso de Educação
Ambiental, 2020.

Foto: Curso on-line de Educação Ambiental, 2020.

Foto: Live de Encerramento do Curso on-line de
Educação Ambiental, 2020.
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O Curso on-line de Educação Ambiental foi ofertado por meio do Canal Diálogos Online
(https://www.youtube.com/c/DialogosonlineGeamaz) do Grupo de Pesquisa em Educação
Ambiental na Amazônia (GEAMAZ), do Instituto de Educação (ICED), da Universidade Federal
do Pará (UFPA), no contexto de pandemia de covid-19, no ano de 2020, com o objetivo de
direcionar ações sustentáveis a serem desenvolvidas em espaços diversos, dentre eles escola,
universidade, comunidade, alicerçadas na legislação em vigor. Foi a primeira experiência de
trabalho on-line idealizada e coordenada pelo GEAMAZ, que alcançou a marca de mais de mil
inscritos, dentre professores da Educação Básica e do Ensino Superior, discentes de graduação e
pós-graduação e profissionais de diversas áreas de todo o país. O curso foi ofertado em três
módulos com 16 webinários – Módulo 1: Meio Ambiente e Educação Ambiental: noções básicas,
história e marcos legais; Módulo 2: Tendências e abordagens da educação ambiental e; Módulo 3:
Espaços educadores – escola, família, comunidade, universidade, hospital, Unidades de
Conservação, espaços públicos, ministrados por professores e pesquisadores do GEAMAZ-UFPA,
com duração de três meses. Essa experiência resultou num livro intitulado “E por falar em
Educação Ambiental”, que resume saberes, conhecimentos, leituras, experiências, projetos e
práticas desenvolvidas em contexto amazônico, distribuídos em treze artigos. Cada artigo, trás uma
síntese das principais discussões realizadas no decorrer do Curso e, ao mesmo tempo apresenta um
diálogo dos autores e pesquisadores do GEAMAZ-UFPA com a realidade amazônica, com os
expoentes da educação ambiental e com a literatura referente. O livro está disponível no site do
GEAMAZ (www.geamaz-ufpa.com.br) para download gratuitamente.

Geamaz-Ufpa, rose_etno@yahoo.com.br1, Geamaz-Ufpa 2,3,4,5

“O PAPEL DO CALOURO DA UFPA”: um exemplo de Trote Solidário e
Sustentável
Lúcia de Fátima Almeida¹, Samara Avelino França & Julyana Cardoso
A Recepção

Pesagem do material

Triagem do material

A Semana do Calouro é um evento realizado por Instituições de Ensino Superior (IES), para dar
as boas vindas aos alunos após o processo seletivo. Na Universidade Federal do Pará (UFPA),
tem como objetivo, a integração dos novos alunos, a apresentação da sua estrutura
organizacional, suas políticas educacionais e socioambientais para o desenvolvimento regional,
seus diversos espaços e, principalmente seus cursos. Na Semana do Calouro acontece o “Trote
Solidário e Sustentável: O Papel do Calouro da UFPA”, realizado pela Coordenadoria de Meio
Ambiente (CMA) da Prefeitura Multicampi da UFPA, desde 2012. Este objetiva o recebimento
de papel (apostilas, cadernos, rascunhos e livros sem condições de reuso) utilizados pelos
calouros durante o processo de preparação ao Processo Seletivo na UFPA. O título remete ao
papel socioambiental dos calouros e também ao papel separado por eles. Ocorre com várias
atividades, tais como, a divulgação pré-trote na habilitação e no Portal, divulgação durante a
Semana do Calouro (nas aulas magnas e nas orientações acadêmicas), recebimento do material,
pesagem, triagem, aplicação de questionário. Ao final, todo o material arrecadado é entregue às
cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana de Belém, por
meio do Programa da Coleta Seletiva Cidadã da UFPA (Decreto n° 10.936, de 12 de Janeiro de
2022). Até o momento, o trote já arrecadou cerca de 15,941,46 kg.

Comunicação e Mídia

Aplicação de questionário
Orientações Acadêmicas
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