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Justificativa
Busca-se vivenciar, interagir, respeitar e proteger o que ainda resta do
Rio Manoel Alves Grande e com o pensamento voltado para os
acontecimentos local e global visualizamos que, cada um faz parte de um todo
e, que dependem da ação de cada um para vivermos melhores.
O presente Projeto surge a partir da necessidade de termos mais
consciência quanto o uso adequado do rio Manoel Alves Grande, tanto para o
lazer como uma fonte de alimento para as famílias ribeirinhas da zona rural e
zona urbana. E, no caso das famílias menos favorecidas, economicamente, que
usa técnicas artesanais, causando impactos ambientais, pois a cada ano que
passa diminui o contingente de peixes e ó volume de água disponível para a
comunidade em conseqüência disso. Não se pode deixar de frisar a
necessidade da consciência dos proprietários de terras, por onde corre o leito
do referido rio, sobre a preservação mínima da mata ciliar, que é vital para
preservação de um rio. Mas, o que percebemos as margens do rio é a falta de
respeito com o mesmo pois, ao percorrermos o leito do rio, principalmente no
percurso urbano, constatamos uma quantidade de lixo, que é assustador.
A história deste Rio torna-se uma essência de sobrevivência para os
habitantes do município e seus visitantes, uma vez que ele oferece águas
cristalinas, margens e belas paisagens, sendo assim um canal atrativo e de
desenvolvimento econômico de nossa cidade. Ao longo da historia da
humanidade universal, observa-se à urbanização próximo aos grandes cursos
d'gua e, Goiatins não é diferente. Observamos que há descuido por parte de
moradores em relação à preservação e conservação da beleza que o nosso rio
oferece e, principalmente, com lixo exagerado nas suas margens.
Devido a estes e outros fatores será desenvolvido um projeto voltado
para a limpeza e reflorestamento das margens do rio, no qual será indicado
apoio dos órgãos governamentais e não-governamentais, com objetivo de
adquiri informações necessárias e suporte nas realizações das ações que o
projeto propõe. O projeto será realizado por equipe composta de alunos,
professores, equipe gestora, membros da comunidade, voluntários e amantes
do meio ambiente.
Deseja-se com esta ação praticar a cidadania, valorizando a participação
de crianças e jovens que fazem parte desta Unidade Escolar, sendo
importantes multiplicadores de opiniões e agentes participativos na sociedade
que são envolvidos, destacando-os como protagonistas na concretização ações
planejadas pela equipe de professores de geografia do Colégio Estadual Ada
de Assis Teixeira.

OBJETIVO GERAL:

Conscientizar e despertar a comunidade escolar e comunidade local da
importância da conservação e preservação de um recurso indispensável para a
vida humana: o recurso hídrico, dando ênfase ao Rio Manoel Alves Grande.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Oportunizar aos alunos a buscarem informações ambientais
necessárias e expor seus conhecimentos;
• Valorizar a participação coletiva dos estudantes que fazem parte
desta Unidade Escolar e comunidade;
• Estimular o aluno a participar de atividades relacionadas ao meio
ambiente e a atividades físicas integradas;
• Desenvolver ações que permita o estudante a ter aulas
diferenciadas potencializando a aprendizagem através da prática;
• Interagir com o meio em que vivem, valorizando o rio como lazer e
outras utilidades favoráveis a uma vida saudável;
• Conhecer mais sobre os impactos que o rio sofre durante o período
de veraneio;
• Envolver os alunos da U.E. em atividades diversificadas buscando
a aprendizagem sobre os temas trabalhados;
• Oportunizar aos educandos a prática da cidadania em prol do meio
ambiente.
• Possibilitar a todos os envolvidos um momento de reflexão sobre a
ação do homem na natureza e a possíveis reações;

AÇÕES

• Realizar momento de implantação do projeto;
• Expor mapa da cidade com localização do rio;
• Realizar exposição de desenhos sobre o Rio Manoel Alves Grande,
produzidos pelos alunos;
• Realizar palestras com entidade competentes sobre o meio ambiente;
• Distribuir panfletos sobre a atual configuração ambiental '' aquecimento
global''
• Recolher num curso de 6(seis) quilômetros lixos encontrados às margens
e dentro do rio;
• Realizar a exposição e entrega do lixo recolhido à equipe municipal de
coleta de lixo;
• Realizar gincana educativa às margens do Rio;
• Realizar uma disputa de canoagem entre alunos e professores;
• Realizar atividades esportivas: triatlo, vôlei de praia e futebol de areia;
• Composição de mesa com frutas colhidas do meio ambiente;
• Oportunizar aos ribeirinhos da zona rural e urbana para participar da
coleta e dialogar sobre o uso que faz do rio e sua importância para sua
sobrevivência;
• Realizar arborização nas margens do rio que mais apresentar
degradação;
• Premiação de troféus dos grupos destaques;
• Adquirir, junto à prefeitura municipal, um carro para transportar os
materiais necessários para realizações das ações.

Metodologias
Todas as ações propostas serão desenvolvidas através de exposições com
utilização de murais e projetor de imagem, encontros periódicos, aulas de
campos, gincanas, encaminhamentos de ofícios e caminhadas nas ruas para
distribuições de documentos de conscientizações.

Recursos
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Máquina Digital;
Mapas;
Materiais pedagógicos para as apresentações;
Materiais esportivos;
Tinta para impressora;
Papel chamex para a divulgação;
Sacos plásticos e luvas;
Barcos e petróleo;
Kaiaks
Troféus
Alimentação
Som
Carro de som
Camisetas para comissão.
Veículos apropriados para transporte humano;
Mudas de árvores diversificadas;
Carro para transportar materiais
Projetor de Imagem;
Murais.

CRONOGRAMA

Data de Realização:
09/10/2007
08/11/2007

09/11/2007

09/11/2007

09/11/2007

1ª Etapa
Momento de implantação do Projeto
• Expor mapa da cidade com localização do rio;
• Realizar exposição de desenhos, prosa e poesias sobre
o Rio Manoel Alves Grande, produzidos pelos alunos;
• Realizar palestras com entidade competentes sobre o
meio ambiente;
• Distribuir panfletos sobre a atual configuração
ambiental '' aquecimento global''
Coleta de lixo e Arborização da mata ciliar
• Gincana ecológica. Palestras ambientais. Painel
demonstrativo com mapa de Goiatins, versos, prosas,
composição de mesa com frutas colhidas do meio
ambiente e histórico do município e atividades de
aproveitamento do rio como disputa de canoagem entre
alunos e professores,

Palestras ambientais. Painel demonstrativo com mapa de
Goiatins, versos, prosas e histórico do município e
atividades de aproveitamento do rio.
14/11/2007 Resultado da Gincana, show de calouros na quadra da escola
e premiação do grupo destaque.
Noite

PARCERIAS:
Prefeitura Municipal de Goiatins
Secretária do meio Ambiente
Vigilância Sanitária.
Naturatins
Comunidade escolar Ada de Assis Teixeira
Comunidade ribeirinha
Asto
Natura-ativa
SEDUC
Associação dos catadores de lixo do Estado do Tocantins.

AVALIAÇÃO

Será realizada de forma contínua através de análise e reflexão do
desenvolvimento das ações propostas de forma dialógica com instrumentos
tais como: Observações, reuniões e questionários com participação de
professores, alunos, funcionários e comunidade local.

INFORMATIVO IMPORTANTE
O Colégio Estadual Adá de Assis Teixeira estará realizando nos dias 08, 09 e 14 de
novembro de 2007 o Projeto RIO MANOEL ALVES GRANDE: TUA HISTÓRIA
NOSSA HISTÓRIA, o qual tem por objetivo despertar a comunidade escolar e local para
importância da conservação e preservação de um recurso indispensável para a vida
humana: o recurso hídrico, dando ênfase ao Rio Manoel Alves Grande. Nestes dias,
alunos professores do CEAAT, técnicos da Naturatins, Natura-ativa e membros da ASTO
estarão fazendo a limpeza do Rio Manoel Alves Grande e arborizando as áreas
desmatadas de suas margens. Na mesma ocasião estarão também realizando palestras
educativas, gincana ecológica e atividades esportivas como: triatlo, vôlei de praia,
canoagem e futebol de areia, com a participação da comunidade local. No dia 14 o
projeto será concluído com um show de calouros na quadra da escola. Este projeto é uma
iniciativa dos professores de Geografia Daguimar Cruz da Luz e Eliana de Sousa Morais
Souto, os quais serão apoiados por todos os servidores desta Unidade Escolar.

