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O projeto de extensão sobre as nascentes do bairro Ivo Ferronato
pretende estreitar as relações entre os ambientes representados pela
Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em seu campus de Bagé, e
a comunidade local deste bairro por intermédio de ações compartilhadas
tendo como foco a proteção das nascentes de cursos d'água. Com isto,
espera-se um compartilhamento de informações, incrementando a
aquisição de conhecimento entre os atores envolvidos e representados
pela equipe extensionista do projeto, a comunidade escolar e a
associação de moradores do bairro relativamente à importância dos
recursos naturais, em especial a água, e ampliando a conscientização da
comunidade por intermédio das diferentes ações relacionadas com
Educação Ambiental. Entre estas, a importância da proteção às suas
nascentes de cursos d'água, a dotação de capacidade pelos próprios
moradores para serem conscientes da importância da sua participação no
processo de preservação/conservação do meio natural, o estímulo a
mudança de valores individuais e coletivos e a conscientização sobre os
problemas decorrentes das nossas ações antrópicas. Em relação aos
objetivos específicos, os mesmos estão representados pelas atividades
que foram desenvolvidas, e outras que o serão, entre a equipe do projeto,
os atores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Creusa Giorgis e
os diferentes parceiros como alguns órgãos municipais e empresas. Os
procedimentos metodológicos estão representados pelas oficinas
teórico-práticas, pelas atividades de campo, pelas análises laboratoriais e
pelo processo de conscientização da população local. Entre as atividades
desenvolvidas tem-se uma recepção aos alunos do 6º ano da escola, no
campus Bagé da Unipampa, e que foi orientada pela visitação das
instalações e uma oficina sobre meio ambiente e a sua importância; uma
visita às instalações de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) do
Departamento de Águas e Esgotos de Bagé (DAEB) e a apresentação
dos processos de captação, tratamento e distribuição da água; uma visita
à Sala Verde do DAEB; e uma oficina, nas dependências da escola,
sobre saúde ambiental pelo olhar dos alunos sobre o que percebem em
relação ao seu meio ambiente. Adicionalmente, a participação de dois
componentes da equipe e da diretora da escola de uma oficina sobre
embelezamento de pátios cujo objetivo foi o de tomar conhecimento e



desenvolver atividades de embelezamento no pátio da escola. Um
formato de comunicação a ser adotado está representado pela
construção de um blog do projeto. Entre as parcerias na Unipampa Bagé
tem-se as colaborações com os projetos do jornal digital e as tiras digitais
que também contemplam alguns alunos deste mesmo 6º ano da escola.
As atividades deste projeto ainda contemplam oficinas de fotografia,
levantamento florístico, teatro, análise físico-químico da água, plantio de
árvores na escola, limpeza das nascentes e uma mostra sobre os
trabalhos desenvolvidos no final deste ano letivo.


