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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO RISCO 

AVIÁRIO - MACEIÓ 

 
Entidades proponentes: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH) e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) 

Apoio: Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED) 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Sensibilizar a comunidade escolar dos municípios do entorno do Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares sobre os impactos socioambientais e risco aviário decorrentes da 

disposição inadequada de resíduos sólidos. 

 
DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

Para trabalhar a sensibilização ambiental com os alunos da rede pública do município 

de Maceió, o projeto “Educação ambiental e o Risco aviário” pretende informar, de forma 

lúdica e objetiva, sobre a separação correta de resíduos sólidos e a sua devida destinação. A 

intenção é mostrar que o descarte inadequado de resíduos causa transtornos à região bem 

como ao entorno do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. 

As atividades serão desenvolvidas, no primeiro momento, nas escolas: Escola 

Municipal de Ensino Básico Frei Damião, Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutora 

Elizabeth Anne Lyra de Farias, Escola Municipal Professor Antônio Viana e Escola 

Municipal Paulo Henrique Costa Bandeira, todas localizadas no bairro Benedito Bentes. 

A primeira reunião ocorreu no dia 01 de fevereiro de 2017 foi na Semarh com as 

entidades envolvidas no projeto: Semarh, Infraero e Semed Maceió, onde foram discutidas 

estratégias para a retomada do projeto de educação ambiental e risco aviário em Maceió e o 

envolvimento de outros órgãos para intensificar a fiscalização e a promoção de atividades 

interventivas que combatam atrativos de fauna na região do entorno do aeroporto. 

Posteriormente, ficou definido que seria trabalhado com a educação infantil e ensino 

fundamental I a peça teatral de fantoches e com o ensino fundamental II e médio, a Oficina de 

Cordel. 
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Registro fotográfico 
 

 

 

 
INÍCIO DAS AÇÕES NAS ESCOLAS 

 
Data: 18/04/2017 

Local: Escola Municipal Professor Petrônio Viana 

 

Descrição da atividade 

 

No período matutino foi realizada uma reunião com a diretora e coordenadora da 

escola objetivando apresentar as propostas de educação ambiental na escola. Participaram da 

reunião os representantes da INFRAERO e SEMARH/FAPEAL. Foi solicitada pela diretora 

outra reunião a fim de que fosse discutido com os professores o projeto. 

 

 
Registro fotográfico 
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Data: 18/04/2017 

Local: Escola Municipal Frei Damião 

 

Descrição da atividade 

 

No período matutino foi realizada uma reunião com os diretores (as) e os 

coordenadores (as) da escola objetivando apresentar as propostas de educação ambiental na 

escola. Participaram da reunião os representantes da INFRAERO e SEMARH/FAPEAL. 

Ficou aprovada pela escola a proposta de apresentação de fantoches para o ensino infantil e 

fundamental I e foi solicitada pela direção da escola outra reunião com a presença dos 

professores. 

Registro fotográfico 

 

 
Data: 29/05/2017 

Local: Escola Municipal Petrônio Viana 

 

Descrição da atividade 

 

A reunião ocorreu devido a solicitação realizada pela diretora da escola a fim de que 

fosse comunicada a resposta dos professores em relação a realização do projeto na escola. 

Alem disso, foi possível alinhar com os presentes a data de início do projeto na escola que 

ficou para o mês de julho devido ao recesso escolar e ao atraso de algumas turmas. 

Participaram da reunião os representantes da Semarh/Fapeal e Infraero. 
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Data: 29/05/2017 

Local: Escola Municipal Frei Damião 

 

Descrição da atividade 

 

A reunião ocorreu devido a solicitação realizada pela diretora e coordenadora da 

escola a fim de que fosse apresentado para os professores o projeto. Alem disso, foi possível 

alinhar com os presentes a data de início do projeto na escola que ficou para o a semana do 

dia mundial do meio ambiente. Participaram da reunião os representantes da Semarh/Fapeal e 

Infraero. 

Registro fotográfico 

 

 

 
Data: 30/05/2017 

Local: Escola Municipal Paulo Henrique Costa Bandeira 

 

Descrição da atividade 

 

No período matutino foi realizada uma reunião com a diretora da escola objetivando 
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apresentar as propostas de educação ambiental para a escola. Participaram da reunião os 

representantes da INFRAERO e SEMARH/FAPEAL. Ficou aprovada pela escola a proposta 

de apresentação de fantoches para o ensino infantil e fundamental I. 

Registro fotográfico 

 

 

Data: 30/05/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

No período matutino foi realizada uma reunião com a diretora da escola objetivando 

apresentar as propostas de educação ambiental para a escola. Participaram da reunião os 

representantes da INFRAERO e SEMARH/FAPEAL. Ficou aprovada pela escola a proposta 

de apresentação de fantoches para o ensino infantil e fundamental I e para o ensino 

fundamento II, a oficina de cordel. 

Registro fotográfico 
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Data: 08/06/2017 

Local: Escola Municipal Frei Damião 

 

Descrição da atividade 

 

Nos períodos matutino e vespertino foi realizada com os alunos do ensino infantil e 

ensino fundamental a peça de fantoches que aborda os riscos aviários relacionados com o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. Na ocasião, foi entregue aos alunos um gibi da turma 

da Mônica que aborda o tema em discussão e foi realizado com os alunos um bate-papo sobre 

a responsabilidade ambiental. Além disso, foi apresentada aos alunos uma maquete no 

aeroporto. Estavam presentes representantes da Semarh/Fapeal, Infraero e Semed Maceió. 

Registro fotográfico 

 

 

 

Data: 18/07/2017 

Local: Escola Municipal Paulo Henrique Bandeira 

 

Descrição da atividade 

 

Nos períodos matutino e vespertino foi realizada com os alunos do ensino infantil e 

ensino fundamental a peça de fantoches que aborda os riscos aviários relacionados com o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. Na ocasião, foi entregue aos alunos um gibi da turma 

da Mônica que aborda o tema em discussão e foi realizado com os alunos um bate-papo sobre 

a responsabilidade ambiental. Além disso, foi apresentada aos alunos uma maquete no 

aeroporto. Estavam presentes representantes da Semarh/Fapeal, Infraero e Semed Maceió. 
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Data: 19/07/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

Nos períodos matutino e vespertino foi realizada com os alunos do ensino infantil e 

ensino fundamental a peça de fantoches que aborda os riscos aviários relacionados com o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. Na ocasião, foi entregue aos alunos um gibi da turma 

da Mônica que aborda o tema em discussão e foi realizado com os alunos um bate-papo sobre 

a responsabilidade ambiental. Além disso, foi apresentada aos alunos uma maquete no 

aeroporto. Estavam presentes representantes da Semarh/Fapeal e Infraero. 

Registro fotográfico 
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Data: 26/07/2017 

Local: Escola Municipal Petrônio Viana 

 

Descrição da atividade 

 

Nos períodos matutino e vespertino foi realizada com os alunos do ensino infantil e 

ensino fundamental a peça de fantoches que aborda os riscos aviários relacionados com o 

descarte inadequado de resíduos sólidos. Na ocasião, foi entregue aos alunos um gibi da turma 

da Mônica que aborda o tema em discussão e foi realizado com os alunos um bate-papo sobre 

a responsabilidade ambiental. Além disso, foi apresentada aos alunos uma maquete no 

aeroporto. Estavam presentes representantes da Semarh/Fapeal, Infraero e Semed Maceió. 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

Data: 14/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

 Na ocasião, foi apresentada aos alunos do ensino fundamental II das turmas 6º C e 7º 

A, o Projeto Educação Ambiental e o Risco Aviário, bem como foi realizada uma palestra 

sobre o descarte inadequado de resíduos e o risco associado tendo em vista os danos que os 

mesmos podem causar ao meio ambiente e a vida humana. A referida palestra foi ministrada 

pelas técnicas da Gerência de resíduos da Semarh e pelo técnico da Infraero.  
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Data: 15/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

No dia 15 de agosto de 2017, na escola Municipal Elizabeth Anne Lyra, foi realizado o 

segundo dia da Oficina de Cordel. Na ocasião, foi ministrada uma palestra sobre a confecção 

de um cordel para os alunos do ensino fundamental II das turmas do 6º C e 7º A. Após a 

palestra, os alunos se dividiram em grupos para que fossem produzidos os cordéis e ao final 

da elaboração cada grupo entregou o seu cordel. 

 

 Registro fotográfico 
 

  

 

 

 

Data: 21/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

Foi apresentado aos alunos do ensino fundamental II, turmas do 6º ano A e B, o Projeto 
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Educação Ambiental e o Risco Aviário, bem como foi realizada uma palestra sobre o descarte 

inadequado de resíduos e o risco associado tendo em vista os danos que os mesmos podem 

causar ao meio ambiente e a vida humana. A referida palestra foi ministrada pelas técnicas da 

Gerência de resíduos da Semarh e pelo técnico da Infraero.  

 

Registro fotográfico 

 

  
 

 

 

Data: 22/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

Foi ministrada uma palestra sobre a confecção de um cordel para os alunos do ensino 

fundamental II das turmas do 6º ano A e B. Após a palestra, os alunos se dividiram em grupos 

para que fossem produzidos os cordéis e ao final da elaboração cada grupo entregou o seu 

cordel. 

 

Registro fotográfico  
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Data: 23/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

 

Foi apresentado aos alunos do ensino fundamental II das turmas 7º Ano B e C, o 

Projeto Educação Ambiental e o Risco de Fauna, bem como foi realizada uma palestra sobre o 

descarte inadequado de resíduos e o risco associado tendo em vista os danos que os mesmos 

podem causar ao meio ambiente e a vida humana. A referida palestra foi ministrada pelas 

técnicas da Gerência de resíduos da Semarh e pelo técnico da Infraero.  

 

Registro fotográfico 

 

  
 

Data: 24/08/2017 

Local: Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra 

 

Descrição da atividade 

Foi ministrada uma palestra sobre a confecção de um cordel para os alunos do ensino 

fundamental II nas turmas do 7 ano B e C. Após a palestra, os alunos se dividiram em grupos 

para que fossem produzidos os cordéis e ao final da elaboração cada grupo entregou o seu 

cordel. 
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Data: 26/09/2017 

Local: Aeroporto Zumbi dos Palmares 

 

Descrição da atividade 

Foi realizada a 2ª etapa do projeto de Educação Ambiental e Risco Aviário com a 

realização do II Concurso de Cordel de Educação Ambiental e Risco Aviário, onde fizeram-se 

presentes professores, coordenadores e os alunos da Escola Municipal Elizabeth Anne Lyra, as 

técnicas da SEMARH, funcionários da INFRAERO e o Cordelista Miguel Nascimento. 

No evento foram apresentados os cordéis produzidos pelos alunos do 6º e 7º ano com o 

tema “Educação Ambiental e o Risco Aviário” e depois eles tiveram a oportunidade de 

conhecer a parte de operacional do aeroporto e uma simulação de caso de acidentes com o 

corpo de bombeiros. 

 


