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Professores e alunos visitam os 
núcleos de reciclagem  

Sabendo dos 

benefícios da 

Reciclagem para 

o Meio 

Ambiente 

Professores e 

alunos no dia 

07/04/09 visitaram os Núcleos de  

Reciclagem,  Produção de Carvão e a 

Fábrica de Reaproveitamento de Madeira -  

Vila Ildemar, 

Produção de 

Papel   – Vila 

Bom Jardim do 

CDVDH- 

Centro de 

Defesa da Vida 

e dos Direitos Humanos, sob a orientação 

da Sra. Andréia  da Conceição que se 

empenhou, com dedicação, em mostrar 

como é o processo de Reciclagem dos 

materiais  que são reutilizados  e quais  as 

vantagens econômicas, sociais e 

ambientais para um ambiente equilibrado. 

Essa pesquisa de campo contribui para a 

apresentação dos trabalhos que serão 

expostos pelos 

alunos do 

Programa de 

Alfabetização na  

culminância que 

será realizada no 

dia 04/06/09 deste 

corrente ano. 

Visita ao Viveiro 

 

14/05/09  - Aconteceu a segunda visita dos 

professores e alunos ao Viveiro de mudas 

de eucaliptos da Viena Siderúrgica S/A, 

onde foi apresentado a contribuição da 

empresa através do 

Viveiro para o 

Desenvolvimento  

Sustentável e os 

mecanismos usados 

para alcançar a  

auto-

sustentabilidade 

na produção do 

carvão vegetal. 

Sob a orientação 

do Sr. Elber 

Nunes Figueredo, 

os visitantes 

fizeram um 

levantamento das 

informações sobre 

a origem do 

Viveiro,   

produção de 

mudas de eucaliptos mensal, anual e a 

relevância da preservação ambiental. 

 

Sala  Verde 

 

Para ampliar 

os 

conhecimentos 

dos alunos  foi 

realizada no 

dia 21/05 uma 

palestra  no 

espaço do Viena Educar  às 19:00h  com os 

palestrantes da Secretaria Municipal do 

Meio do 

Meio 

Ambiente 

através da 

SALA 

VERDE, 

entre eles: o 

Sr. Raifran  

A. Castro ( 

pedagogo), Sra. Elaine Pereira Soares 

(Especialista Ambiental), Sra. Pátila Deise 

da Silva Santos ( Técnica em Meio 

Ambiente), Sra. Renata  Soares Otoni 

(Bióloga), mostrando através de  slides o 

Desmatamento em Açailândia, 

Distribuição de Água no Planeta, e os 

Benefícios da reciclagem (econômicos, 

sociais e ambientais). Animados com a 

palestra os alunos puderam refletir na 

importância  de cuidar do Meio Ambiente 
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e no seu papel de cidadão. É certo que  tais 

assuntos veio somar no desenvolvimento  

das atividades em salas de aulas. 

__________________________________ 

 

Capacitação Continuada 

 

Nos dias  21 e 22/09, tivemos o prazer de 

receber a representante da parceira 

ALFASOL – Alfabetização Solidária, Sra. 

Camila 

Tavares do 

DFAP -  

Departamento 

de Formação e 

Acompanhamento Pedagógico, que 

realizou a última Capacitação do Programa 

de Alfabetização. Desta vez fazendo um 

levantamento de todos os dados, com os 

professores, 

para o 

término do  

curso, 

Diagnóstico 

do nível de 

aprendizagem 

do aluno, Percentual de evasão e todas as 

atividades no contexto da alfabetização. E, 

prosseguindo, fez uma retomada dos temas 

que estão sendo abordados em sala de aula 

entre os quais: Trabalho Escravo, Trabalho 

Degradante, Desmatamento, Água e 

Reciclagem que serão apresentados em 

grupos pelos alunos na finalização do 

Programa, o que veio consolidar a 

integração da parceira no processo de 

alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


