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2 APRESENTAÇÃO 

 

Prezado (a) 

 

O presente trabalho constitui o Produto Final obtido da dissertação de mestrado, que se intitula “A 

TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA 

COMPREENDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, a qual foi desenvolvida durante o curso de Mestrado 

em Rede Nacional Para Ensino das Ciências Ambientais ofertado pela Universidade Federal de Sergipe, 

sob a orientação do Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva.  

A pesquisa teve seu embasamento teórico nos estudos sobre a Educação Ambiental, buscando 

articular a proposta de um percurso formativo à perspectiva da Ação Comunicativa de Habermas para a 

libertação de sujeitos inseridos no contexto dos mundos de vida. Durante a pesquisa foram realizados 

momentos formativos que se basearam na busca por entendimentos entre os envolvidos a partir de uma 

interação linguística mediada intersubjetivamente. Partindo dos resultados obtidos na pesquisa, foi criado 

este Projeto Interdisciplinar em Educação Ambiental que sintetiza os conhecimentos construídos durante 

as formações, buscando refletir as intencionalidades dos educadores ambientais no contexto da Escola 

Municipal Maria Helena Nunes da Silva, uma escola que oferta o pré-escolar e o ensino fundamental do 

1º ao 5º ano na cidade de Simão Dias, situada no estado de Sergipe.  

Nas bases de um mundo constituído por relações individuais, na efemeridade das relações 

interpessoais e no descaso com o ambiente em que se vive, transformações urgentes devem ser 

instauradas. O Projeto Interdisciplinar em Educação Ambiental está baseado não só na busca pela 

compreensão dos fatores que formam a essência de cada sujeito, como também entender e transformar 

para melhor as suas ações diante deles próprios e do mundo que os cerca. A respeito disso, Gandhi, em 

um dos seus discursos, deixou claro: “Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao 

sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo 

tempo afora... Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade 

de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável: Além 

do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo: o de buscar no 

interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída”. 



179 
 

 

Logo, é de extrema importância que os sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem estejam 

conscientes de que são seres humanos dotados de elementos vitais a uma relação prazerosa consigo 

próprio, com o seu semelhante e com a natureza da qual retira o seu sustento, tanto num âmbito local 

quanto num contexto global. Nesse prisma, as atividades estão subdivididas em quatro unidades, cada 

uma delas apresentando um tema: 

1ª UNIDADE: “EU E O MEU SER – Relações intrapessoais e autoconhecimento”. 

2ª UNIDADE: “EU E O OUTRO – Convivência humana e relações interpessoais”. 

3ª UNIDADE: “EU E O MUNDO – Consciência e preservação ambiental”. 

4ª UNIDADE: “EU E AÇÕES REAIS – Intervenções sociais e práticas atitudinais”. 

A partir dessas discussões, deverão ser debatidos textos que circulem no dia a dia dos discentes, 

envolvendo também leituras direcionadas com clássicos da literatura e obras que abordem as temáticas 

definidas para cada unidade, com o objetivo de realizar um trabalho interdisciplinar no cotidiano 

educativo. Assim, buscaremos estimular ainda mais o prazer pela leitura, tornando os estudantes capazes 

de desenvolver competências críticas, de modo a formar sujeitos conscientes, reflexivos e atuantes, 

contribuindo para a sua inclusão e interação na sociedade. 

Diante de tudo o que foi exposto, propomos discussões de incentivo à leitura e à escrita, 

dialogando questões essenciais da formação humana, por meio do Projeto interdisciplinar intitulado “EU, 

SER HUMANO: Autoconhecimento, Relações interpessoais, Consciência e preservação ambiental e 

Práticas atitudinais”. 
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3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 Desenvolver um processo de leitura e escrita permanente e variado, a fim de que os 

discentes estejam continuamente atualizados frente aos desafios e perspectivas do 

mundo atual, ajudando-os a se tornarem além de leitores e escritores críticos, seres 

humanos éticos, conscientes e que mantenham uma boa relação socioambiental. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender a leitura buscando informações e significados das palavras no texto; 

 Conhecer e respeitar as diferenças linguísticas do português falado; 

 Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes 

situações de participação social; 

 Valorizar a leitura e a escrita como fontes de informação; 

 Utilizar-se da linguagem como instrumento de aprendizagem, fazendo uso das 

informações contidas nos textos, identificando, neles, aspectos relevantes; 

 Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia; 

 Refletir sobre as diferentes modalidades de leitura; 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

 Compreender a relação existente entre a fala e a escrita; 

 Proporcionar a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, 

garantindo a formação crítica e emancipatória; 

 Comparar e perceber semelhanças e diferenças entre diversos gêneros textuais ou 

discursivos; 

 Aplicar as tecnologias da informação e da comunicação na escola e em outros 

contextos relevantes para a vida; 

 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade das suas relações humanas; 
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 Utilizar a linguagem para expressar sentimentos, experiências e ideias, acolhendo as 

das outras pessoas e respeitando os diferentes modos de falar; 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliação dos textos; 

 Responsabilizar-se pessoalmente pela própria saúde, adotando hábitos de 

autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo; 

 Desenvolver a consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de seu 

corpo e sua sexualidade; 

 Melhorar o conhecimento de si próprio, entendendo atitudes, comportamentos e 

sentimentos. 

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento, a criatividade, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação; 

 Melhorar a convivência social, entendendo que, em cada grupo, as pessoas exercem 

papéis diferentes; 

 Conhecer a pluralidade existente em seu próprio meio, relacionando-se de forma 

respeitosa com as suas diferentes manifestações; 

 Reconhecer diferentes espaços como lugares onde ocorrem a interação e o 

desenvolvimento humano dentro do contexto social. 

 Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligado a ela, 

percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação 

criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; 

 Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando posturas 

de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural; 

 Compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das 

pessoas, tanto local quanto globalmente; 

 Conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas relacionadas ao meio 

ambiente; 

 Empreender ações reais na comunidade local da Unidade Escolar, elencando 

atividades práticas que envolvam as relações de autoconhecimento, relações 

interpessoais e sustentabilidade. 
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4 DATAS COMEMORATIVAS, TEMAS E GÊNEROS A SEREM 

TRABALHADOS 

 

1ª UNIDADE 

DATAS COMEMORATIVAS: 

 

- Carnaval 

- Páscoa 

- Dia do conservacionismo 

- Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas 

- Dia do Livro 

- Dia do Índio 

- Tiradentes 

- Semana da água 

- Dia do circo 

2ª UNIDADE 

DATAS COMEMORATIVAS: 

 

- Dia do trabalho 

- Dia das mães 

- Dia do meio ambiente 

- Dia da ecologia 

- Emancipação Política de Simão Dias 

- Festejos juninos 

3ª UNIDADE 

DATAS COMEMORATIVAS: 

 

- Dia dos pais 

- Dia do estudante 

- Dia internacional dos povos indígenas 

- Folclore 

- Independência do Brasil 

- Dia internacional para a Prevenção da Camada de Ozônio 

4ª UNIDADE 
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DATAS COMEMORATIVAS: 

 

- Dia da criança 

- Dia nacional da leitura 

- Dia do professor 

- Funcionário público 

- Proclamação da República 

- Dia da Bandeira 

- Consciência negra 

- Natal 
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 PARA TODAS AS UNIDADES 

 

TEMAS SUGERIDOS: 

- Culturas e saberes tradicionais e populares 

- Cultura indígena, africana e afro-brasileira 

- Problemas urbanos e rurais 

- Educação para o trânsito 

- Arte-educação com sucata 

- Inclusão social 

- Ética e cidadania 

- Responsabilidade socioambiental 

- Sustentabilidade 

- Agenda 21 

- Poluição e saneamento básico 

- Recursos hídricos 

- Direitos e deveres da criança e do adolescente 

- Respeito e cuidados para com a pessoa idosa 

- Saúde e sexualidade 

 

 

GÊNEROS SUGERIDOS: 
 

 LINGUAGEM ORAL 

- Contos, mitos e lendas populares; 

- Poemas, canções, Histórias em Quadrinhos (HQ), charges, parlendas, adivinhas, 

trava-línguas, piadas, cordéis, repentes; 

- Saudações, instruções, relatos (via rádio e televisão); 

- Seminários, palestras, debates; 

- Entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão). 
 
 

 LINGUAGEM ESCRITA 

- Receitas, instruções de uso, listas; 

- Textos impressos em embalagens, rótulos, calendários; 

- Cartas, bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de Natal, etc), convites diários 

(pessoais, de classe, de viagem etc); 

- Quadrinhos, textos de jornais, revistas infantis: títulos, notícias, classificados, etc; 

- Anúncios, slongans, cartazes, folhetos; 

- Parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava – línguas, piadas; 

- Contos, mitos e lendas populares, folhetos de cordel, fábulas; 

- Textos teatrais; 
- Relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionários, textos expositivos 
de diferentes fontes (fascículos, revistas, livros de consulta, didáticos, etc). 
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5 DIVISÃO TEMÁTICA POR UNIDADE COM SUGESTÕES DE LEITURAS 

 

 

1ª UNIDADE:  “EU E O MEU SER – Relações intrapessoais e 

autoconhecimento”. 

 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: 

 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo 

a capacidade de avaliação dos textos: 

 Contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões; 

 Inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; 

 Identificando referências intertextuais presentes no texto; 

 Percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar sobre o 

interlocutor/leitor; 

 Identificando e repensando juízos de valor tanto socioideológicos 

(preconceituosos ou não) quanto histórico-culturais (inclusive estéticos) 

associados à linguagem e à língua, reafirmando sua identidade pessoal e 

social; 

 Responsabilizar-se pessoalmente pela própria saúde, adotando hábitos de 

autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo; 

 Desenvolver a consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de 

seu corpo e sua sexualidade; 

 Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à pessoa 

e ao outro, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de orientação sexual 

e o seu direito à expressão, garantida a dignidade do ser humano; 

 Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e 

desejos do outro; 

 Exigir respeito para si e para o outro, denunciando qualquer atitude de 

discriminação que sofra, ou qualquer violação dos direitos de criança e cidadão; 

 Valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da 

diversidade cultural; 

 Compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma 

realidade passível de mudanças; 

 Conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando 

combater o preconceito linguístico; 
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 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

 Buscar se autoconhecer e conhecer o outro; 

 Reconhecer-se como um ser imperfeito, admitindo erros e fracassos e a aprender 

a lidar com eles, buscando melhorar suas atitudes. 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURA: 

 

Educação Infantil: 

 Rapunzel – Jacob Lud Wig Karl Grimm 

 O Patinho Feio – Hans Christian Andersen 

Ensino Fundamental Menor (1º ao 5º anos): 

 O Monstro de Chocolate – Alice Vitória 

 Quem Mexeu no meu Queijo – Spence Johnson 

 Flicts – Ziraldo 

 Mania de Explicação – Adriana Falcão 

 Onde Vivem os Monstros? – Maurice Sendak 

 Quem soltou o Pum? – Blandina Franco e José Carlos Lollo 

 Os Cinco Sentidos – Bartolomeu Campos Queiros 

 A Invenção de Hugo Cabret – Brian Selznick 

 Meu Pé de Laranja Lima – José Mauro de Vasconcelos 

 O Menino do Dedo Verde – Maurice Druon 

 Não Fui Eu: Aprendendo sobre honestidade – Brian Moses e Mike 

Gordon 

 O Pequeno Príncipe – Antoine Saint 

 Cada Família é de um jeito – Daisy 

 Jeito de Ser – Morenos Schmidt, Claudia B. Schwantes 

 As Vantagens de Ser Invisível – Steplen Chbosky 

 

2ª UNIDADE:  “EU E O OUTRO – Convivência humana e relações 

interpessoais”. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: 

 Desenvolver relações humanas e afetividade em seu cotidiano; 

 Compreender a desigualdade social como problema de todos e como uma 

realidade passível de mudanças; 

 Reconhecer as qualidades da própria cultura, valorizando-a criticamente, 

enriquecendo a vivência da cidadania; 
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 Melhorar a compreensão do outro, observando seu comportamento, seus 

sentimentos, suas ações e atitudes no relacionamento com outras pessoas; 

 Melhorar a convivência em grupo, entendendo que, em cada grupo, as pessoas 

exercem papéis diferentes; 

 Conhecer a pluralidade existente em seu próprio meio, relacionando-se de forma 

respeitosa com as suas diferentes manifestações; 

 Reconhecer diferentes espaços como lugares onde ocorre a interação e o 

desenvolvimento humano dentro do contexto social. 

 

SUGESTÕES DE LEITURA: 

 

Educação Infantil: 

 O andar de Samuel – Ricardo Benevides 

 Chapeuzinho vermelho – Charles Perrault 

 Branca de neve – Walt Disney 

 Os três Porquinhos – Walt Disney 

 A bela adormecida – Charles Perrault 

 A formiguinha e a neve – Jõao de Barro 

 

Ensino Fundamental Menor (1º ao 5º anos): 

 Diário de um banana – Jeff Kinnney 

 Tudo bem, ser diferente – Tood Parr 

 O menino maluquinho – Ziraldo 

 Pluft - O fantasminha – Maria Clara Machado 

 O fantástico mistério de feurinha –Pedro Bandeira 

 Os cinco sentidos – Bartolomeu Campos Queiros 

 O campeão- Carmem Lúcia Campos 

 A colcha de retalhos – Conceil Corrêa da Silva Nye Ribeiro Silva 

 Seu gentil – Regina Renno 

 O menino marrom – Ziraldo 

 Serafina e a criança que trabalha – Jô Azevedo Lolanda Huzak Cristina Porto 

 A arte de ser gentil – Stefan Einhorn 

 Histórias de (In) tolerância – Guida Azevedo 

 Gente nova no pedaço – Dênio Maués 

 A metamorfose – Franz Kafka 

 Cidadão de papel – Gilberto Dimensten 
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3ª UNIDADE: “EU E O MUNDO – Consciência e preservação ambiental” 

 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: 

 

 Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligado a 

ela, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma 

atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; 

 Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando 

posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, 

étnico e cultural; 

 Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo 

crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo 

propositivo, para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; 

 Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que o leve a interações 

construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis; 

 Compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das 

pessoas, tanto local quanto globalmente; 

 Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de 

causa/efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo 

(histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante das 

condições ambientais de seu meio; 

 Conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas relacionadas ao 

meio ambiente; 

 Desenvolver atitudes de valorização e de respeito pelos elementos de diferentes 

ambientes; 

 Valorizar a água como elemento fundamental à manutenção da vida dos seres 

humanos; 

 Estabelecer relações entre os fenômenos da natureza de diferentes regiões (rios, 

chuvas, secas, enchentes) e as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem; 

 Tomar consciência de que a sociedade depende do ambiente para a 

sobrevivência; 

 Dimensionar a importância do meio ambiente e o impacto de suas ações na 

preservação do mesmo; 

 Desenvolver habilidades de relacionamento, incluindo as capacidades de 

flexibilização e adaptação ao meio em que vive, com enfoque na postura 

pessoal; 



189 
 

 

 Sustentar-se em valores éticos e morais no desenvolvimento da consciência da 

preservação ambiental e da convivência com o outro; 

 Produzir mais e melhores ideias que ajudem no cuidado com o meio ambiente; 

 Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora de identidade; 

 Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e 

integrador de organização do mundo e da própria identidade. 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURA: 

 

Educação Infantil: 

 A galinha que sabia ler – Sandra Aymone; 

 Reciclagem: A aventura de uma garrafa – Brita Granstrom e Mike 

Manning; 

 A última gota – J. L. Diego; 

 Chuá...Chuá...Tchibum! – Brita Granstrom e Mike Manning; 

 Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado. 

 

Ensino Fundamental Menor (1º a 5º anos): 

 Fiz o que pude – Lucilia Junqueira Almeida Prado; 

 Por que proteger a natureza? Aprendendo sobre o meio ambiente – Jen Green, 

Mike Gordon; 

 Quem ama partilha – Fernando Carraro; 

 Árvore da vida – Rochelle Strauss; 

 A vida dos botos, golfinhos e baleias – Salvatore Siciliano; 

 Quem foi Charles Darwin? – Débora Hopknson; 

 Quando eu era pequena – Adélia Prado; 

 Lalá: a latinha de lixo – Socorro Miranda. 

 Seis razões para cuidar bem do planeta Terra – Nilson José Machado, Silmara 

Casadei e Michelle Rascalha; 

 Seis razões para diminuir o lixo do mundo – Nilson José Machado, 

Silmara Casadei e Michelle Rascalha. 

 

4ª UNIDADE: “EU E AÇÕES REAIS – Intervenções sociais e práticas atitudinais”. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: 

 

 Dar autonomia à comunidade escolar para elaborar práticas atitudinais que 

estejam voltadas às necessidades dos alunos, pais, moradores do entorno da 

escola; 
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 Empreender ações reais na comunidade local, elencando atividades práticas que 

envolvam as relações de autoconhecimento, relações interpessoais e 

sustentabilidade. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADE: 

 

Educação Infantil / Ensino Fundamental Menor (1º ao 5º anos)  

 Elaboração de ações e produtos técnicos que possam ser replicados: 

Pode ser: 

 Jogo; 

 Livreto; 

 História em Quadrinhos; 

 Trilha ecológica; 

 Blog; 

 Fanpage; 

 Carta-manifesto; 

 Teatro; 

 Grupos de música ou dança; 

 Rádio escola; 

 Dentre outros. 
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6 CRONOGRAMA 

UNIDADE MÊS PERÍODO ATIVIDADES 

 

 

 

1ª 

 

Março 
 

 

04  

Reunião da equipe diretiva com os educadores para 

discutir sobre os temas do Projeto Interdisciplinar em 

Educação Ambiental. 

 

 

Abril 

 

01 a 03 
Reunião do Grupo de Estudos em Educação Ambiental 

Crítica para troca de experiências e discussão do que já 

fora desenvolvido em relação ao Projeto. 

- 
Culminância e socialização das ações realizadas na 

primeira unidade. 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 

Maio 

 

15 
Reunião da equipe diretiva com os educadores para 

discutir sobre os temas do Projeto Interdisciplinar em 

Educação Ambiental. 

 

 

Junho 

 

18 e 19 
Reunião do Grupo de Estudos em Educação Ambiental 

Crítica para troca de experiências e discussão das ações 

desenvolvidas. 

 

Julho 

- 
Culminância e socialização das ações realizadas na 

segunda unidade. 

15 
Avaliação e autoavaliação das ações do 

projeto desenvolvidas no 1º semestre. 

 

 

 

 

3ª 

 

 

 

 

Agosto 

 

06 
Reunião da equipe diretiva com os educadores para 

discutir sobre os temas da unidade. 

12 e 13 
Reunião do Grupo de Estudos em Educação Ambiental 

Crítica para troca de experiências e discussão das ações 

desenvolvidas. 

  

Setembro 25 

 

Culminância e socialização das ações realizadas na 

terceira unidade. 

 

 

4ª 

 

 

 

Outubro 

09 

 

Reunião da equipe diretiva com os educadores para 

discutir sobre os temas da unidade e possíveis ações a 

serem desenvolvidas. 

 

Novembro 04 a 06 
Reunião do Grupo de Estudos em Educação Ambiental 

Crítica para troca de experiências e discussão das ações 

desenvolvidas. 

 

 

Dezembro - 
Culminância do Projeto Interdisciplinar em Educação 

Ambiental, com apresentação das ações desenvolvidas e 

dos produtos técnicos gerados 

10 
Avaliação e autoavaliação das ações do 

projeto desenvolvidas no 2º semestre. 
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7 ORÇAMENTO E RECURSOS 

 

 

 

 

Nº DE 

ORDEM 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
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8 AVALIAÇÃO 

 

Considerar a participação e o interesse de cada aluno no desenvolvimento das 

tarefas de leitura e de produção textual de forma individual e coletiva. Também, serão 

monitorados os resultados dos seguintes itens: 

 Clareza e organização dos textos escritos e orais; 

 Formas de exposição dos resultados nas apresentações das atividades propostas 

ao final de cada unidade; 

 Participação dos alunos durante o desenvolvimento das atividades com os 

gêneros textuais, debates, ensaios e apresentações, entre outros; 

 Observação da evolução da leitura, da escrita e do entendimento dos diversos 

gêneros de textos trabalhados; 

 Percepção das práticas cotidianas dos discentes em relação ao trato consigo 

próprio, com o relacionamento com os colegas e com o cuidado com o ambiente 

escolar; 

 Avaliação do desenvolvimento dos educandos na construção coletiva do Projeto 

de Intervenção e na aplicação das atividades em meio à comunidade local. 
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