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ATIVIDADES DE EXTENSÃO - EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL - PROJEAM 

 

 

Atividade 
Mobilização do projeto Água Certa – MANAUS 

AMBIENTAL 

Colaboradores Envolvidos Douglas Lourenço Lima/Coordenador de Cadastro 

 

Atividade Pesquisa de Campo 

 

Colaboradores envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 33 

Resumo Houve reunião para capacitação de estagiários acerta da 

pesquisa e na elaboração e artigos a partir de temas 

socioambiental. A equipe de estagiários do Projeam 

realizou levantamento de informações das condições 

ambientais na comunidade do Prosamim.  A atividade 

teve como objetivo de capacitar os estagiários para 

pesquisa de temas pertinentes a questão socioambiental e 

a elaboração de produção  acadêmica.  A atividade contou 

com 33 estagiários do Projeam na realização da atividade. 

A mesma possibilitou, segundo depoimentos, 

aprendizagem para interpretação das problemáticas 

ambientais como expressão da questão social. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Levantamento de condições socioambientais no 

Prosamim 

Fonte: Banco de imagem - PROJEAM 2016/2 

 
Legenda: Levantamento de condições socioambientais no 

Prosamim 

Fonte: Banco de imagem - PROJEAM 2016/2 



Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 17 

Resumo 

Realização de cadastros no projeto da taxa social de 

usuários que estão inadimplentes com a Manaus 

Ambiental. Foram realizados cadastros, troca de 

informação sobre o impacto causado pelo desperdício de 

água. 
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Legenda: Mobilização acerca do projeto Água Certa – 

MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 
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MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 

 

 

Atividade 

Passeio socioambiental (Parque Municipal do Mindú). 

29/10/2016 – Parque Municipal do Mindu 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva/ Francivaldo Franco Júnior 

Alunos envolvidos 28 

Resumo O objetivo da atividade é conhecer o espaço público, 

estrutura e ações/atividades realizadas naquele parque, 

administrativamente e de Educação Ambiental. No 

primeiro momento foram apresentados aos estagiários, 

como se deu a formação do Parque como conhecemos 



hoje, ações e projetos realizados no Parque em parcerias 

com universidades. O passeio socioambiental foi 

realizado nas trilhas do Parque. O fato mais impactante 

observado no passeio foi a degradação e poluição do 

igarapé, assim os estagiários puderam fazer uma relação 

da realidade encontra com sua futura prática profissional. 
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Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
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Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 
Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016 

 

Atividade 

Implementação do Projeto de intervenção - Câncer de 

Mama e Meio Ambiente – 03/11/2016 

Unidade XI  

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 53 

Resumo O objetivo da atividade é despertar a atenção dos 

acadêmicos para os fatores de risco de câncer de mama 



 

 

 

Atividade 

Projeto de Intervenção – Os resíduos sólidos urbanos 

como proposta sustentável através da educação 

ambiental – 08/11/2016 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva e Lucio Toscano 

Alunos envolvidos 28 

Resumo  O objetivo da atividade é Sensibilizar comunidade 

acadêmica do Centro Universitário do Norte – Uninorte 

na questão do descarte de resíduos sólidos.Realizamos 

provocados pela degradação do meio ambiente.Levar 

conhecimento aos acadêmicos envolvidos acerca dos 

fatores ambientais que influenciam para o câncer de 

mama.  O debate foi realizado com sucesso tendo em 

vista a compreensão e entendimento dos acadêmicos do 

projeto acerca do tema. 
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Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
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Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
 Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 



apresentação do projeto de educação ambiental-Projeam, 

as considerações acerca dos resíduos sólidos e formas de 

descarte na natureza, contamos com a presença do 

professor Lucio como palestrante abordando o tema 

Educação Ambiental. Os resultados obtidos a partir da 

intervenção foram positivos onde foi abordado de forma 

clara e objetiva a questão dos resíduos sólidos e seus 

impactos sociais quando o descarte e feito de forma 

incorreta e a educação ambiental como forma de 

sensibilização para redução desses resíduos na natureza. 
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Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
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Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 
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Atividade 

Projeto de Intervenção – Projeto de Educação 

Ambiental no Âmbito Escolar – 09/11/2016 - Escola 

Estadual J.G de Araújo – Bairro Santa Luzia 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 06 estagiários 

Resumo O objetivo desta atividade é sensibilizar Crianças para 

adoção de valores e atitudes a favor do meio ambiente. A 

iniciativa das crianças em expressarem suas opiniões no 

decorrer das atividades, após elas todos os 20 alunos 

declararam que iam relatar a aprendizagem, a experiência 

com seus pais e vizinhos. Outro ponto positivo é a pratica 

de serviço social sendo reconhecida pelos profissionais da 



escola e pela supervisora de campo, assim a intervenção 

tomando proporções inesperadas ao que era previsto, ou 

seja, tendo relevância social, acadêmica, profissional e 

institucional. Os resultados obtidos a partir da intervenção 

foram positivos onde foi abordado de forma clara e 

objetiva a questão em que os alunos se propuseram a 

compartilhar e levar adiante a iniciativa de preservar o 

meio ambiente. 
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Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
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Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 
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Atividade 

INTERVENÇÃO-MONITORIA COMO 

CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

ACADÊMICA – 12/11/2016 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra Silva/Maria Francenilda Gualberto de 

Oliveira. 

Alunos envolvidos 32 

Resumo O objetivo da atividade é oportunizar o monitor de 

serviço Social o aprofundamento das suas habilidades 

para docência enquanto processo de formação 

profissional.. A partir dessas atividades pode ter maior 

conhecimento sobre o processo de formação profissional. 

Foram abordados acerca das informações do projeto de 

intervenção das estagiárias e monitoria com a temática a 

monitoria como contribuição no processo de formação 

acadêmica e com a colaboração de experiências das 

monitoras do 6° período das professoras Adriana Teixeira 

e Célia Carvalho. 
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Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 
 Legenda; intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 

 
 

 



 

 

 

Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica. 
 Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 

 

 

Atividade 

Implementação do projeto de Intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos – 16/11/2016 

Colaboradores Envolvidos Silvia bezerra Silva 

Alunos envolvidos 23 

Resumo O objetivo da atividade é proporcionar aos acadêmicos do 2º 

período do curso de Serviço Social FLEX, conhecimentos 

quanto ao descarte correto dos resíduos sólidos. Foi atingida a 

meta com eficácia pois as palestras estavam voltadas 

diretamente ao tema proposto. Com base na avaliação que 

obtivemos através do questionário avaliativo o resultado foi 

ótimo. 
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Legenda: implementação do projeto de intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos. 
 Legenda; implementação do projeto de intervenção o 

Descarte correto dos resíduos sólidos. 

 
 

 



 

 

 

Legenda: implementação do projeto de intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos. 
 Legenda: implementação do projeto de intervenção o 

Descarte correto dos resíduos sólidos. 

 

 

  



PROJETO DE EXTENSÃO RESPONSABILIDADE 

SOCIAL -  COMPROMISSO COM A CIDADANIA 

 

ATIVIDADE Rodas de Conversa 

Colaboradores Envolvidos 
Ana Paula Andrade Angiole  

Alunos envolvidos 34 

Resumo O projeto de extensão realizou 15 rodas de conversa com 

o objetivo de tratar  acerca de temas relacionados ao 

atendimento e  orientações do processo de atendimento 

dos usuários na Fazenda da Esperança. Além disso, as 

atividades se pautaram para capacitar os discentes para 

atuação junto aos usuários do projeto – Dependência 

Química e Criança e Adolescentes. As rodas de conversas 

se pautaram no desenvolvimento dos seguintes temas: 

Oficina Elaboração de elaboração de Projeto; 

elaboração de projeto; compreendendo conceitos da 

depedencia química; 

Estas formações subsidiaram a atuação e o 

desenvolvimento das atividades do projeto junto ao 

público alvo e se desdobraram em: 

 Melhoramento nas relações interpessoais nas 

atividades internas do projeto; 

 Amadurecimento em lidar com os conflitos 

internos do projeto e em sala de aula; 

 Busca pela ampliação e melhoramento nas 

atividades desenvolvidas pelo projeto; 

 Atuação em equipe com os outros projetos de 

extensão; 

 Organização e cuidado com o manuseio e 

desenvolvimento dos instrumentais; 

 

 



   

Legenda: Roda de conversa do Projeto de Responsabilidade 
Social com os familiares dos candidatos a internação na 
Fazenda da Esperança 

 

Legenda: Roda de conversa do Projeto de Responsabilidade 

Social com os familiares dos candidatos a internação na 

Fazenda da Esperança 

 

ATIVIDADE 
Atendimento na Obra Social Nossa Senhora da Glória – 

Fazenda da Esperança  

Responsável Ana Paula Andrade Angiole 

Alunos beneficiados  33  discentes do 6º, 7º e 8º períodos  

Resultado  O Projeto de Responsabilidade Social deenvolve um 

conjunto de atividades em parceria com a Fazenda da 

Esperança. Para tanto, no decorrer do semestre de 2016/2º o 

projeto realizou um total de 15 atendimentos sociais diretos 

aos candidatos a internação na Fazenda da Esperança ( 

envolvendo 53 sujeitos), e dos 15 atendimentos 14 foram 

considerados aptos a internação. Ressalta-se que os 

atendimentos são extendidos aos familiares dos canditatos, 

as quais são acompanhadas no decorrer do processo de 

internação dos dependentes químicos. 

 

  



   

Legenda:Atendimento Social na Fazenda da 
Esperança 

 Legenda:Atividade com crianças no Centro Espírita 

 

ATIVIDADE 
Reunião com os familiares dos internos da Fazenda da Esperança – 

Casa da Glória 

Responsável Ana Paula Andrade Angiole 

Alunos beneficiados  33  discentes do 6º, 7º  e 8º períodos  

 

 

Resultado  

No decorrer do semestre foram realizadas 05 reuniões com os familiares 

dos candidatos a internação na Fazenda da Esperança, tendo um público 

total de participante de 346 pessoas. Essas reuniões tiveram como 

objetivo proporcionar um espaço de debate, reflexão,  construção e 

fortalecimento dos laços afetivos familiares. Dentro  processo de 

trabalho do Projeto a reunião com os familiares passou a ser um 

momento impar, pois é um espaço que proporciona uma maior 

aproximação das famílias dos internos com o Serviço Social e uma 

reflexão maior quanto a situação ao qual se encontra a vida familiar.  

As reuniões tiveram, ainda, o intuito de que os familiares parem para 

refletir sobre o conceito que se tem de família, como eles vivem este 

conceito e como eles são família, buscando proporcionar uma reflexão e 

o fortalecimento dos laços sócio familiares. 

 

  



   

Legenda:Roda de conversa com os familiares dos 
candidatos a internação na Fazenda da Esperança 

 
Legenda: Roda de conversa com os familiares dos 

candidatos a internação na Fazenda da Esperança 

 

 

 
 



 


