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Objetivo Geral 

 

Sensibilizar os moradores do Jardim Primeiro de Maio, 

Conceição e Santa Maria sobre os problemas ambientais 

existentes na região  

 

Objetivo Específico 

 

•Contribuir para adoção de novos hábitos individuais e 

coletivos relacionados ao meio ambiente 

• Mapear a flora da região 

• Fomentar uma rede de agentes ambientais 
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Apresentação 

Conjunto de atividades que visa informar e 
sensibilizar os usuários do CEU das Artes 
Camila sobre a complexa temática ambiental 
através da mediação de leitura, vivências 
lúdicas, rodas de conversa, oficinas e ações de 
conscientização em parceria com atores da 
região e instituições. 

O Público alvo do projeto são; crianças e 
jovens moradores dos bairros Jardim Primeiro 
de Maio, Conceição e Santa Maria e usuários 
matriculados nas oficinas do CEU das Artes 
Camila. 
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Visita ao depósito de reciclagem 

para entender o processo de coleta 

seletiva  

Elaboração da peça “O Curumim” para 

tratar da preservação ambiental  
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Plantio de sementes Roda de conversa sobre educação 

ambiental 
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Mapeamento da flora da região  Mediação de Leitura: sobre o meio ambiente     



 Realização de atividades interdisciplinares na biblioteca, em parceria com os educadores das Oficinas oferecidas no 

CEU Camila Rossafa  

 

Realização de 9 eventos; 
 

Atendimentos realizados em 2017; 19.995, média mensal 2.221 atendimentos;  

Aumento do número de usuários da biblioteca;   
Fortalecimento dos vínculos afetivos e comunitários; 

Fortalecimento dos vínculos familiares; 

Crescimento do número de empréstimo de livros para os usuários do CEU; 

Ações em parceria com instituições públicas e escolas, para fomentar o hábito de leitura e consciência socioambiental.     

Resultados 
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