
Experiências

Os estudantes elaboraram e entregaram ao prefeito de Juazeiro do Norte uma carta-manifesto com dez
sugestões para o melhor desenvolvimento do meio-ambiente no município.

Semana do Meio
Ambiente
Thais Cândido

O Boletim Salesiano apresenta nesta edição exemplos práticos de
projetos de Educomunicação, realizados em unidades da RSB-Escolas.
No Colégio Salesiano São João Bosco, em Juazeiro do Norte, CE, este
ano a Semana do Meio Ambiente foi realizada de forma virtual e
resultou em uma carta entregue ao prefeito da cidade pelos
estudantes da escola. Leia mais!

Entre os dias 1º e 4 de junho, o Colégio Salesiano São João Bosco, de Juazeiro do

Norte, CE, promoveu a Semana do Meio Ambiente. Devido à pandemia da Covi-19

e às restrições que o município passava, o evento aconteceu totalmente de

maneira virtual, agregando então a Educomunicação como forma de ensino e

aprendizagem nesse período pandêmico. O evento contou com palestras e mesas

redondas, que aconteceram através do Google Meet, e com a produção de

trabalhos pelos estudantes, que foram expostos nas redes sociais da escola. 

Além dos diálogos pautados virtualmente, desde os preceitos ecológicos, legado

deixado pelo Padre Cícero Romão Batista, até a discussão sobre a “Laudato Sí”,

carta encíclica do Papa Francisco sobre os cuidados com a “casa comum”, os

estudantes dos diversos segmentos da escola participaram de produção de

vídeos com moradores do Horto (localizado no Vale do Cariri e Chapada do

Araripe), além de debates sobre consumo sustentável, resíduos sólidos e também

sobre unidades de conservação do meio ambiente, sendo as mídias sociais o

meio de comunicação e integração para a produção das atividades.

O coordenador do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, professor Ivan

Nascimento, falou sobre as expectativas e resultados do projeto: “A Semana do

Meio Ambiente Salesiana contou com palestras, além de atividades que os alunos

tiveram que apresentar. Esse mesmo projeto, escrito pela escola, também foi

inscrito no Fórum sobre o Pacto Educativo Global, na Rede Salesiana Brasil de

Escolas, em Brasília, onde vivenciamos a experiência de apresentar o relato sobre

esse evento”, declarou.



http://revista.boletimsalesiano.org.br/banca/
https://webflow.com/?utm_campaign=brandjs


Já o padre Raimundo Nonato a�rmou
que a presença das autoridades do
Poder Executivo do município foi um
momento histórico e alegre para a
instituição.

Carta ao prefeito
Após a apresentação no Fórum da RSB-Escolas, os estudantes do Colégio

Salesiano São João Bosco reuniram-se e escreveram uma carta-manifesto com

dez tópicos trazendo sugestões de ações para o melhor desenvolvimento do

meio-ambiente no município. A carta foi entregue ao prefeito de Juazeiro do

Norte, Gledson Bezerra, em cerimônia realizada em 21 de setembro, no Colégio

Salesiano São João Bosco. 

O evento contou com a participação de um estudante de cada segmento, além da

presença do diretor geral da obra salesiana de Juazeiro do Norte, padre

Raimundo Nonato, coordenações pedagógicas, e do Superintendente da

Autarquia Municipal do Meio Ambiente. Os estudantes �izeram a leitura da carta,

que continha dez tópicos sugestivos de preservação do meio ambiente pensados

de acordo com os ensinamentos do Padre Cícero Romão Batista e da carta

encíclica Laudato Sí. 

O prefeito Gledson Bezerra ressaltou a importância do momento: “Quero

parabenizar a todos que fazem parte da escola, especialmente os alunos, que nos

trouxeram uma carta com sugestões, que certamente serão incorporadas à

política ambiental do nosso município”, declarou.

Já o padre Raimundo Nonato a�irmou que a presença das autoridades do Poder

Executivo do município foi um momento histórico e alegre para a instituição. “Em

sintonia com o pensamento do Papa Francisco, a nossa escola teve essa grande

oportunidade de entregar esse manifesto, feito pelos nossos estudantes, ao

prefeito e equipe de trabalho do meio ambiente”. O sacerdote ainda enfatizou que

a educação na escola salesiana é para a formação de bons cristãos e honestos

cidadãos, sendo a ação, participação, sensibilização, e consciência da juventude

que levarão a um futuro melhor.

O professor Elvis Estilack explica
como foi a Semana do Meio
Ambiente

Diferentemente dos anos anteriores, em 2021 a Semana do Meio ambiente foi realizada de forma virtual
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Clique aqui e baixe esta matéria em PDF.
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