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Introdução

Segundo a Lei Nº. 9.795,1999, Art. 1º (BRASIL, 
1999). Entende-se por educação ambiental os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade[1]. 

A alimentação é um fator intimamente relacionado à 
educação ambiental, pois na infância e adolescência, da 
mesma forma que é importante para o crescimento e 
desenvolvimento pode representar um dos principais 
fatores de prevenção de algumas doenças na idade 
adulta, já que a educação alimentar orienta para uma 
nutrição adequada com fatores socioeconômicos, 
ecológicos, culturais e antropológicos.

Assim como a educação ambiental a educação sexual 
é muito importante para a formação do individuo. 
Conforme o livro Sexo se Aprende na escola, do 
GTPOS, “a orientação sexual nas escolas é um 
processo formal e sistemático, que se propõe a 
preencher lacunas de informação, erradicar tabus e 
preconceitos e abrir discussão sobre as emoções e 
valores que impedem o uso dos conhecimentos, na área
da sexualidade. Ela se propõe ampliar, diversificar e 
aprofundar a visão da sexualidade, transmitindo à 
criança e aos adolescentes informações biológicas e 
corretas sobre a sexualidade, incluindo conceitos, as 
práticas sexuais ligadas ao afeto, ao prazer, ao respeito 
e à responsabilidade(...)”(SUPLICY,1983)[2].

As DST sempre tiveram significado importante para 
a saúde pública, mas eram consideradas de maneira 
tímida e até subestimadas pelas autoridades de saúde. 
Com o surgimento da síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), ficou evidente a sua relevância 
enquanto fator de risco para a mesma, e desta forma 

passaram a ser reconhecidas e valorizadas pelas 
autoridades de saúde, comunidade científica e 
população em geral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999) 
[3] .

De acordo com os meios de comunicação, o 
município de Jaboatão dos Guararapes, apresenta 
grande índice de adolescentes entre 16 e 19 anos que 
estão vulneráveis a questões da gravidez, infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs), vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), uso de drogas, devido 
a sua inserção nos espaços públicos da rua, no mundo 
adulto e do trabalho (HORA,2004) [4], decorrente da 
vários problemas social e familiar ao qual estão 
inseridos, havendo assim uma falta de informações dos 
adolescentes quanto aos problemas destacados.

Diante destes problemas enfrentados pelos 
moradores, do município de Jaboatão dos Guararapes, 
faz-se necessário à implantação de políticas públicas, 
voltadas para questões ambientais que envolva a 
conservação do meio ambiente, alimentação saudável, 
desenvolvimento humano e saúde.

Os principais objetivos são: despertar a comunidade 
escolar com para a valorização do meio ambiente, 
estimulando-os quanto à importância da sua 
conservação.  Na melhoria da sua condição de vida; 
despertar o conhecimento do ser humano como 
integrante do ambiente e não como simples expectador; 
mostrar a importância de cada ser dentro do 
ecossistema; estimular as boas práticas alimentares/ 
atividades físicas para uma vida mais saudável; alertar 
quanto à importância de se fazer um planejamento 
familiar; abordar os riscos da relação sexual sem 
prevenção; informar quanto às formas de transmissões 
das DST’s.



Material e métodos

Com o apoio da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco em parceria do programa Conexões de 
Saberes em articulação com o programa Escola Aberta 
do município do Jaboatão dos Guararapes, as oficinas 
serão realizadas em quatro escolas e acontecerão aos 
sábados nas escolas que participam do programa Escola 
Aberta.

O projeto terá a duração de seis meses. Sendo 
desenvolvido em cada escola aos sábados durante um 
mês. O público preferencial deverá ser formado por 
estudantes do ensino fundamental I e II, com no 
máximo quarenta participantes por escola.

Os temas serão abordados de maneira lúdica, 
dinâmica e criativa com ajuda dos diversos recursos 
didáticos.

Os encontros terão como tema principal Educação 
Ambiental, que será dividido em quatro tópicos: meio 
ambiente, lixo e reciclagem, alimentação,
desenvolvimento humano e saúde. Cada tópico será 
dividido em subtópicos:

A. Meio Ambiente:
- As relações e inter-relações entre os seres.
- Conhecer para conservar e preservar.
- Aquecimento global.

B. Lixo e Reciclagem:
- Coleta seletiva.
- Diferença entre lixão e aterro.
- Os R’s da questão (Reciclar, Reaproveitar, 

Reutilizar, Reinventar e Repensar).
C. Alimentação:
- Conhecer a importância dos alimentos.
- Aproveitamento e reaproveitamento integral do 

alimento.
D. Desenvolvimento Humano e saúde (reservado 
para o público adolescente e adulto):
- Crescimento populacional.
- Gravidez na adolescência.
- Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
Todos os tópicos serão abordados de maneira 

dinâmica e lúdica, utilizando equipamentos de mídia 
(TV, DVD e som) de forma prática, através de oficinas 
de reciclagem, culinária, teatro de mamulengo e visitas 
às comunidades.

Ao termino das palestras serão entregues declaração 
de participação.

Resultados e Discussão
Devido à falta de atenção ao meio ambiente, em 

geral as pessoas, não se vêem agregados a ele, o que 
acarreta na falta de cuidados com o mesmo. Pois cuidar 
do ambiente em que se vive, é cuidar da própria saúde. 

Quando se inclui alguém como fazendo parte 
integrante do ambiente, amplia-se sua visão como 
agente ativo do mesmo, podendo agir de forma positiva 
ou negativa.

O ambiente é formado por indivíduos distintos e 
necessários para a manutenção desse ambiente, com 
isso, torna-se necessário valorizar cada ser dentro do 
ecossistema.

Ao se estimular a conservação do ecossistema, torna-
se importante instigar as boas práticas alimentares e, 
também as práticas à atividades físicas para uma vida 
mais saudável.

O crescimento demográfico descontrolado favorece 
o desequilíbrio ambiental, com isso o planejamento 
familiar é uma importante ferramenta para a 
manutenção do equilíbrio. O incentivo ao planejamento 
familiar é importante para diminuir o risco de gravidez 
na adolescência, pois conforme dados do IBGE, o 
número de jovens entre 15 e 19 anos que tiveram filhos 
caiu no Brasil quase 10% no comparativo entre 2001 e 
2005. [5]

O planejamento familiar facilita o acesso à 
informação e obtenção de meios contraceptivos,
contribuindo para a preservação da saúde, evitando 
gestações indesejadas e reduzindo o número de doenças 
sexualmente transmissíveis.
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