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OBJETIVO

O desordenado crescimento populacional tem levado consideráveis famílias a se instalarem em áreas inadequadas 
para habitação. Muitos locais são classificados como áreas de risco (social e até mesmo ambiental) pelo município. 
Iniciou-se no ano de dois mil e dez a construção dos residenciais Campos da Serra, visando melhor qualidade de vida 
para as famílias da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O estudo aplicou-se nos Residenciais VIII, IX e X 
abrangendo o público jovem. Percebendo a necessidade da aquisição e aprimoramento dos hábitos para a 
manutenção e preservação dos espaços individuais e coletivos em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 
foram realizadas oficinas de conscientização ambiental.

Contribuir na  conscientização e mudança de hábitos das crianças e jovens, residentes nos condomínios 
residenciais Campos da Serra VII, IX e X, para a preservação, manutenção e implemento de ações ambientais 
formando multiplicadores nos cuidados dos espaços coletivos onde convivem.

Oficinas teóricos práticas com utilização de materiais adaptados à escolaridade do público referencial. No primeiro 
encontro introduziu-se de forma teórica o assunto (figura 1). No segundo e terceiro encontro ocorreu a aplicação prática 
do conteúdo teórico (figuras 2,3,4,5).
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Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

A oficina atingiu o objetivo de formação de multiplicadores. Observou-se o comprometimento dos participantes e a 
melhoria nos cuidados ambientais dos Residenciais Campos da Serra. As atividades práticas foram muito importante 
para que os participantes dissipassem  as informações recebidas.
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Figura 1: Foto do dia do evento.

Figura 2: Foto do dia do evento.

Figura 3: Foto do dia do evento.

Figura 4: Foto do dia do evento

Figura 5: Foto do dia do evento 

  O publico referencial avaliou como positiva as atividades, ressaltando que as ações de educação ambiental precisam 
ser repetidas e replicadas, nos vários ambientes de convívio constantemente.
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