ESTUDANTES DE GUARAPARI PARTICIPAM DE OFICINA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Programa de Educação Ambiental- L.O. nº. 1332/16
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Alunos do Pré I, Pré II e Primeiro Ano da Escola Mario Linos Ramos participaram de uma oficina de produção de
papel reciclado e tintas naturais, realizada pela Eco101 nos dias 21, 22 e 28 de agosto, na comunidade de Reta
Grande, em Guarapari. O evento faz parte do cronograma de ações do Programa de Educação Ambiental (PEA)
implementado pela concessionária em atendimento à Licença de Operação 1332/16 da BR-101/ES/BA e tem
como objetivo realizar projetos de maneira a compensar ou mitigar os impactos da rodovia nas comunidades do
seu entorno.
Durante a oficina, as crianças, com idade entre 4 e 6 anos, aprenderam a confeccionar papel reciclado e tintas
naturais extraídas da beterraba (rosa), rúcula (verde), açafrão (amarela), urucum (laranja) e café (marrom). “Essa
oficina, interativa e dinâmica, além de desenvolver conceitos de reaproveitamento de resíduos e a necessidade da
preservação ambiental, também trabalha os diversos sentidos com as crianças, já que as tintas possuem
cheirinho e eles participam diretamente dos diversos processos, colocando, literalmente, a mão na massa. Além
de atóxicas, podem ser feitas em casa a partir de alimentos não utilizados ou descartados na feira e horta, por
exemplo”, explica Fabiana Cruz, responsável pela execução técnica do PEA.
O projeto e a comunidade a ser contemplada foram definidos coletivamente em reunião com representantes das
Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Trabalho, Assistência e Cidadania, da Prefeitura Municipal de
Guarapari e com a diretoria da Escola Maria Lino. De acordo com Fabiana Cruz, “dentre as quatro comunidades
lindeiras à rodovia levantadas no município de Guarapari, Reta Grande é a mais representativa de todas. Possui
associação de moradores, posto de saúde e escola de ensino infantil e fundamental. Decidimos pela EMEIEF
Maria Lino Ramos, escola de Reta Grande, pois além de receber alunos da própria comunidade, também recebe
alunos de duas comunidades próximas, o que amplia o nosso campo de atuação e permite que alunos de outros
locais também participem das atividades”.
O Programa de Educação Ambiental da Eco101, sob a execução técnica da empresa Concremat Ambiental, será
implementado nos 25 municípios interceptados pela rodovia BR-101/ES/BA, no trecho sob administração da
concessionária, nos quais serão realizados estes e outros projetos de educação ambiental para as comunidades.
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