
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título: Semeando Saberes com Propostas de Educação Ambiental e Defesa do 

Patrimônio. 

1.2. Área temática Principal: 

(  ) Comunicação                   (  ) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              ( X ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      (  ) Saúde 

1.3. Nome do coordenador: José Alberto Pestana Chaves. 

1.3.1. Email ∕ telefone do coordenador: jose.alberto@ufma.br 

1.4. Centro/Departamento/Coordenação de origem: COLUN 

1.5. Vinculado a programa: SIM(  )   NÃO( X ) 

        Caso sim, qual:_________________________________________________ 

1.6. Ano de criação do projeto: 2011 

1.7. Número e data da Resolução CONSEPE: 1443 de 24 de junho de 2016. 

1.8. Município(s) atendido(s) pelo projeto: Comunidade do Taim em São Luís/MA. 

1.9. Público Alvo ( identificar e quantificar):  

1.10. Objetivo geral: Despertar a consciência ambiental em consonância com a 

comunidade do Taim, que fica situada na Ilha de São Luís, levando à mudança de 

comportamentos, mostrando a importância da organização e preservação do meio em 

que se vive, tanto a nível macro, quanto a nível local, trazendo a reflexão como 

elemento norteador para uma intervenção consciente. 

1.11. Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

09 02 04 01 

 

2. HISTÓRIA DO PROJETO 

O projeto Semeando Saberes já existe dentro do Colégio Universitário desde o ano de 

2011 como uma ferramenta de estímulo à sua comunidade para o despertar da 

consciência ambiental e várias ações, no âmbito da escola, vem consolidando este 

projeto como o único no sentido da preocupação ambiental. Somente no ano de 2015 o 

'Semeando Saberes' foi institucionalizado como projeto de extensão, através da portaria 

1443-CONSEPE. Isso nos permitiu chegar mais longe e, dessa vez, iniciando o processo 

de conscientização de outras comunidades acerca da construção de um mundo 

ecologicamente equilibrado e voltado para a defesa da cidadania, ao possibilitar uma 

compreensão dos problemas existentes, da sua responsabilidade e do seu papel crítico 

como cidadãos. 

Este projeto chegou a uma comunidade rural que se localiza na Ilha de São Luís 

chamada de Taim, mais especificamente através da Comissão Nacional de 

Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Tradicionais Extrativistas 

Costeiros e Marinhos - CONFREM Brasil, trabalhando questões como a reciclagem, o 



plantio e cultivo de mudas, o consumo equilibrado, a questão do descarte correto e 

outras práticas saudáveis convergindo para a sustentabilidade e a preservação. 

 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

A questão ambiental se tornou, nos últimos anos, assunto de interesse mundial por parte 

de muitas nações em todo o mundo. O que antes era apenas especulação hoje se tornou 

uma preocupação. O homem se tornou um ser transformador do ambiente, e, de fato, 

tais transformações trazem conforto e melhores expectativas de vida para a humanidade. 

Porém, também ficou evidente, principalmente nas últimas décadas, que as mudanças 

ambientais acarretaram distúrbios profundos no meio em que vivemos. O que podemos 

esperar do nosso planeta, do nosso país, estado e cidade daqui a 50, 70, 100 anos? O que 

acontecerá ao nosso planeta ou que consequências reais podemos esperar a partir de 

todas essas transformações ambientais drásticas que o mundo vem sofrendo? Tais 

preocupações são justificadas hoje pelas constantes agressões a qual o nosso habitat 

sofre a cada dia. Fenômenos como aquecimento global, derretimento das calotas 

polares, inundações, devastação das florestas tropicais, dentre outros têm sido pautados 

inclusive em reuniões entre os países mais desenvolvidos do mundo (ECO-92, COP-

15), caracterizando a eminente preocupação destes para com o futuro do nosso planeta e 

com sua grande massa populacional já no início desse século. Soluções rápidas e 

eficazes deverão e devem ser tomadas através de políticas de auto sustentabilidade se 

não quisermos ver o nosso planeta azul se tornar um lugar inóspito, sem vida e sem cor. 

Uma das políticas alternativas que tem se caracterizado como promissora na 

recuperação ambiental, freando um pouco mais a degradação do mesmo é a 

EDUCAÇÃO, uma importante ferramenta no sentido da reutilização, da reciclagem da 

preservação e conservação do meio ambiente. Compreende-se, portanto, que as ações 

desencadeadas nesta proposta pretendem de forma interdisciplinar, iniciar o processo de 

conscientização da comunidade acerca da construção de um mundo ecologicamente 

equilibrado e voltado para a defesa da cidadania, ao possibilitar uma compreensão dos 

problemas existentes, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Oficina de compostagem e plantio de mudas; 

Oficina de produção de sabão caseiro com óleo de fritura; 

Oficina de produção de foguetes com garrafas pet; 

Oficina de GPS e localização cartográfica; 

Oficina de reciclagem de papel; 

Oficina de leitura; 

Oficina de teatro como educação ambiental; 

Oficina de música e produção de instrumentos musicais; 

Coleta e análise de água. 

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Realização da Semana de Meio Ambiente do COLUN; Participação na Semana de Meio 

Ambiente da UFMA. 

6. PRODUTOS GERADOS (02 Pôsteres, 02 Resumos publicados e anais de evento). 
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