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RELEASE
O dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho e os
aprendizes IEP celebraram através de ações educacionais sustentáveis.
Evidenciamos que durante toda a semana, no período de 7 á 11 de junho
foram realizadas diversas ações em todas as unidades IEP prol da
conscientização e preservação do meio ambiente. Com toda orientação
educacional foi proposto aos jovens que elaborassem uma apresentação
conscientizadora sobre a importância da preservação ao meio ambiente para
as gerações futuras, e assim posteriormente os jovens compartilharam os
trabalhos produzidos na plataforma virtual e no grupo social da turma. Ao
final, o momento foi celebrado com um círculo de conversa virtual,
apresentadas através de vídeo, imagens, movimentos nas redes sociais,
sobre medidas simples individuais e coletivas que podem ser aplicadas no
ambiente corporativo, social e familiar.
Com base nessa experiência os jovens foram registrando nos seus
lares evidências claras de como o ser humano pode conviver em harmonia com
a natureza, mesmo em um mundo globalizado e tecnólogico, os educandos
relataram que podem de forma critica e consciente compor melhorias
fundamentadas nos ODS – objetivos de desenvolvimento sustentável, contéudo
esse que foi ministrado como norteador ao cumprimento pelo desenvolvimento
da compreensão do voluntariado, cidadania e sustentabilidade. A demanda do
Meio Ambiente vai ao encontro dos ODS, Objetivo 15 – Vida Terrestre.
Concluiu-se que tais atividades ministradas no campo remoto,
tornaram-se necessárias para os mesmos obterem olhar transformador e serem

protagonistas na sociedade atual, prezando por um mundo cada vez mais
sustentável.
ANEXOS;

(Resultado da atividade da Jovem Gabrielly Kelly Porto – ADM 09 – Unidade
Maracanaú – vídeo composto com interesse conscientização nas redes sociais).

(Mediação através do Google meet sobre sustentabilidade - apresentações)

(Resultado da atividade de práticas sustentáveis- ADM 40 - unidade Fortaleza)

(Utilização dos aprendizes na plataforma Canvan na elaboração de trabalhos no
campo remoto – turismo e hospitalidade 12)

(Utilização dos aprendiz na plataforma Canvan na elaboração de trabalhos no
campo remoto – turismo e hospitalidade 12)

DEPOIMENTOS;

“Diminuição de impressões a qual usa muitos recursos, como energia e folhas de
papel, uso de transporte coletivo, conscientização sobre economia de água e
energia!”
Paulo Vitor - ALP 17 Caucaia.

“Meu ODS diário é praticamente fazer as coisas básicas que podem ajudar o meio
ambiente, como fazer o descarte adequado dos materiais e não jogar lixo no chão.”

Alysson Lima - ALP 17 Caucaia.
“Meu ods é cultivar plantas mesmo em jarros pois ela contribuem com o clima
agradável e produzem oxigênio que é essencial para nossa respiração.”

Ohana Santos - ALP 17 Caucaia.
“Sempre separar os tipos de lixo, não jogar lixo no chão, economizar água e muitos
mais.”
Eduardo Araújo - ALP 20+21 Eusébio.

