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Proesde Unidavi e Viacredi Alto Vale promovem palestra sobre
a importância do lixo eletrônico com alunos de Witmarsum



No dia 29 de novembro ocorreu uma palestra de 
sensibilização sobre a importância da correta sepa-
ração dos materiais recicláveis com os alunos dos 
quartos e quintos anos da Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora das Graças, do município de 
Witmarsum. A ação foi promovida pelo projeto Pro-
esde da Unidavi, em parceria com a Viacredi Alto 
Vale.

A palestra ocorreu de forma virtual, tendo em vista 
as adequações relacionadas à pandemia de Covid-
-19 e, na oportunidade, os alunos conversaram 
sobre a importância da reciclagem, com destaque 
para o descarte correto dos resíduos, das pilhas e 
baterias. A conversa com os alunos foi conduzida 
pelo educador ambiental Nando Rocha, parceiro do 
projeto e da Viacredi Alto Vale.

Esta ação faz parte de uma série de atividades do 
projeto "A coleta de recicláveis como instrumento 
de desenvolvimento social e educação ambiental", 
vinculado ao Proesde da Unidavi.



Acadêmicos do Proesde promovem Ação de Sensibilização
na praça dos municípios de Taió, Salete e Witmarsum



Acadêmicos e professores do Proesde/Unidavi, vincula-
dos ao projeto "a coleta de recicláveis como instrumento 
de desenvolvimento social e educação ambiental" pro-
moveram uma ação de sensibilização da população nos 
municípios de Taió, Salete e Witmarsum, na manhã do 
dia 27 de novembro (sábado).

Os acadêmicos conversaram com a população acerca da 
importância da correta separação dos resíduos para a 
coleta seletiva, visando aumentar o potencial de material 
reciclado nos municípios. Da mesma maneira, lembraram 
da necessidade do cuidado com os recursos hídricos. 
Complementou esta ação, a distribuição de mudas nati-
vas, ecobags e jogos educativos.

O projeto obteve o apoio do Horto Florestal da Unidavi, 
com a doação de mudas de árvores nativas; o apoio da 
Viacredi Alto Vale, com a doação de Ecobags; e a parceria 
com os professores Robson Carlos Avi e Luciana Patricia 
Rosa Dias, coordenadores do projeto "A Preservação dos 
Recursos Hídricos", com a distribuição de jogos educati-
vos para crianças acima de 6 anos, cujo tema envolve a 
preservação da água e a reciclagem.



Acadêmicos do Proesde Unidavi promovem Ação
de Sensibilização na praça de Alfredo Wagner



Acadêmicos e professores do Proesde/Unidavi, vincula-
dos ao projeto "A coleta de recicláveis como instru-
mento de desenvolvimento social e educação ambien-
tal no município de Alfredo Wagner" e ao projeto “A 
Preservação dos Recursos Hídricos”, desenvolveram 
uma ação de sensibilização na praça do município no 
dia 02 de dezembro.

Os acadêmicos conversaram com a população acerca 
da importância da correta separação dos resíduos para 
a coleta seletiva, visando aumentar o potencial de ma-
terial reciclado no município. Da mesma maneira, lem-
braram da necessidade do cuidado com os recursos hí-
dricos. Complementou esta ação, a distribuição de 
mudas nativas, ecobags e jogos educativos para crian-
ças acima de 6 anos, cujo tema envolve a preservação 
da água e a reciclagem.

O projeto obteve o apoio do Horto Florestal da Unidavi, 
com a doação de mudas de árvores nativas e o apoio 
da Viacredi Alto Vale, com a doação de Ecobags.


