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Em busca da
sustentabilidade
1

Estudantes do
Ensino Médio
são desafiados a
desenvolver
projetos que
trabalham valores
como a
sustentabilidade.
Uma casa
construída com
material reciclado e
o reaproveitamento
de resíduos
orgânicos em uma
composteira são
alguns exemplos
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1. Alunos criaram a maquete
da residência
usando impressora 3D
2. A partir do modelo, os estudantes
marcaram as fundações do terreno
3. Ana Paula Pereira, João Borowski
e Eduarda Cortez (D) mostram
resultado do trabalho
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m semestre, 22 educadores, 150
estudantes, várias doações de
materiais reciclados e muita dedicação foram necessários para
a construção de uma casa no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Trata-se do
Projeto Lar, realizado pelo 3˚ ano do Ensino Médio, que resultou em uma residência completa de 36m², com sala, cozinha,
banheiro, dois quartos, horta e jardim. Tudo com móveis arrecadados por doação.
O coordenador do Ensino Médio, Rubem Corso, explica que a ideia surgiu a
partir de uma reunião dos professores e
tem como objetivo proporcionar autonomia aos jovens e desenvolver os conteúdos de todas as disciplinas. “Queremos
trazer os conceitos da aula para o dia a
dia, trabalhando, também, valores como
sustentabilidade, ajuda ao próximo e melhoria da sociedade”, argumenta.
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CONHECIMENTO E PRÁTICA
O professor de Geografia Saul Chervenski destaca que o projeto contemplou
todas as disciplinas do 3˚ ano do Ensino
Médio, envolvendo 22 educadores. Primeiro, os alunos desenvolveram uma planta
baixa, a partir da posição solar, e uma
planta elétrica, com base nos estudos sobre eletricidade, nas aulas de Física. Em
seguida, eles criaram um modelo em miniatura, incluindo a mobília, em uma escala 1:15, utilizando a impressora 3D da
escola e trabalhando os conceitos de Matemática. Depois, os estudantes fizeram
a marcação das fundações da casa, a partir da maquete. Eles também realizaram
a instalação elétrica e hidráulica, com
equipamentos de produção de energia
limpa, e completaram a casa com mobília, coletada a partir de doações, e horta
e jardim, ambos verticais.
“Nós percebemos grande engajamento
dos alunos, que entenderam a proposta e
foram além”, aponta Rubem. A aluna
Eduarda Cortez, que atuou na coordenação do projeto, relata que a iniciativa
trouxe novos conhecimentos, como a instalação elétrica. A colega Ana Paula Pereira também aprendeu a lição e conta
que, após analisar as contas de luz, passou a perceber os gastos de sua família e
a economizar em sua casa. Para João Vitor Borowski, o maior aprendizado foi sobre as etapas da construção. “Eu não fazia ideia de que era possível construir
uma casa em tão pouco tempo”, ressalta.

DA ESCOLA PARA O MUNDO
.
“O 3˚ ano é um momento muito importante, em que estamos nos descobrindo”, salienta a aluna Ana Paula.
Por esse motivo, ela considera que o
trabalho foi importante para refletir sobre as profissões e sobre o futuro, pois
cada aluno pode escolher em que área
atuar no projeto, conforme suas preferências. Aspirante a jornalista, Ana ficou na área da comunicação, escrevendo uma reportagem para o jornal da escola, O Clarim, onde relata a experiência. Já o colega João Vitor, que tem interesse em seguir na área de Biotecnologia ou de Engenharia Química, ficou
encarregado da horta e do jardim.
Além das etapas mais práticas, Eduarda destaca que o projeto também permitiu aos estudantes a reflexão social e um
exercício de empatia. Na aula de Geografia, eles estudaram as residências populares brasileiras, que têm entre 35m² e
45m² e abrigam, em média, um casal e
dois filhos. “Eu fiquei surpresa com o tamanho da casa, pois temos salas de aula
maiores do que isso”, conta Ana.
Na aula de Literatura, os alunos produziram textos abordando diferentes conceito de “lar” e de “casa”, como para
uma pessoa que retorna a seu país depois de uma guerra ou para outra que
consegue uma casa própria pela primeira
vez. Eles também realizaram documentários sobre o projeto, trabalhando seis
idiomas: português, inglês, mandarim, espanhol, alemão e italiano.
..
INAUGURAÇÃO
.
A inauguração da casa aconteceu nesta sexta-feira (17) em um evento que reuniu estudantes, familiares e educadores.
O projeto fica aberto à visitação da comunidade escolar nos dias 20, 22, 24, 27 e
29 de novembro, das 11h30min às 14h e
das 17h às 18h30min. Após a exibição, os
móveis, a horta e o jardim serão doados
para famílias de baixa renda.
Rubem afirma que o projeto deve continuar e ser ampliado nos próximos anos,
explorando novas tecnologias. Para os
alunos, o que fica, além de toda a experiência, é uma boa lembrança da escola,
nas vésperas de sua formatura. “A essência do trabalho foi o envolvimento, carinho e paixão que tivemos a partir de
uma ação humanitária”, conclui Ana.

CANOAS
RECEBERÁ
PROJETO
ECOATIVOS

O projeto EcoAtivos, uma proposta de
Educação para a Sustentabilidade, atenderá 25 Escolas Municipal de Ensino Fundamental (EMEFs) de Canoas. O município é uma das sete cidades brasileiras
que receberá a ação, iniciativa do Instituto Alana, organização que desenvolve programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância.
Com duração de dois anos, o projeto
promoverá formações presenciais e on-line de professores e gestores de escolas.
A meta é atingir até 2,5 mil educadores e
gestores escolares que podem, por sua
vez, atingir centenas de novas pessoas. O
objetivo é inspirar a criação de iniciativas dos professores junto com os alunos
nas escolas. A intenção é sensibilizar os
participantes para que as propostas tenham atuação prática na comunidade, para que incentivem a formação de uma nova cultura de sustentabilidade local.
O secretário Municipal da Educação,
José de Jesus D’Ávila, destaca que o
EcoAtivos vai ampliar o trabalho já realizado pelos professores da rede municipal.
“Vai ampliar a forma de estudar os conteúdos pertinentes, pois além da ecologia,
trabalhará outros valores, como o consumismo por exemplo, o que é importante
para a formação e conscientização das
crianças e a sua cidadania”, destacou.
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UFFS AJUDA
ESTUDANTES A
CONSTRUIR
COMPOSTEIRA

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim realizou este ano o Programa de Extensão “A inserção da empresa júnior de
Engenharia Ambiental no atendimento
de demandas da comunidade regional”, realizadas na escola Othelo Rosa, em Erechim. Para demonstrar aos
alunos como reaproveitar os resíduos
orgânicos gerados no educandário, foi
realizada a construção de uma composteira. A atividade foi conduzida pela EngTech, empresa júnior do curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária.
De acordo com a bolsista vinculada ao
programa de extensão na área de Educação Ambiental, Vanessa Freiberger,
“a composteira foi construída em um
local adequado, demonstrando aos alunos como fazer a técnica e utilizar o
adubo que será produzido na própria
composteira”, explicou.
Segundo Vanessa, com a ação, a
EngTech fecha um ciclo de atividades
que teve como tema principal os resíduos sólidos. “Ao longo do ano as
crianças de duas turmas de 5˚ ano tiveram a oportunidade de aprender a
correta divisão da coleta seletiva, além
de brincadeiras educativas, oficina de
papel reciclado, finalizando com a compostagem”, completa a acadêmica.

