1- Apresentação dos Projetos Pedagógicos
Fortaleza, 30 de julho de 2013.
A Atenção da: Prefeitura de Fortaleza (Secretária de Educação e
Cultura).

O Lacuca vem por meio dessa apresentar a Vossa Senhoria ideias de projetos
pedagógicos, aulas de campo, treinamento operacional para educadores e seus
respectivos corpos docentes. Em nossas atividades tem todo um
comprometimento com a educação comportamental, educação ambiental e
consequentemente resgatar a cidadania de nossa gente. Colocamo-nos a
disposição para levarmos nossos projetos às respectivas cidades, bem como
receber seus contingentes de alunos e professores em nosso espaço. Segue
abaixo sinopse do tema acima proposto.

O Brasil é hoje o lugar com maior nível de biodiversidade do mundo, no entanto
vários fatores têm contribuído para a destruição de grandes áreas de nosso
ecossistema. A expansão pecuária e agrícola, extração de madeiras, mineração,
grandes e suntuosas usinas hidroelétricas são alguns modificadores que
comprometem o equilíbrio ecológico.
Para mudarmos essa situação, precisamos buscar modelos sociais compatíveis
com os limites ambientais. Só com medidas concretas e efetivas a sociedade
como um todo e unida pode reverter esse quadro.
O Lacuca engajado nessa luta tem criado ao longo dos últimos anos projetos
para que possamos por meio de nossos estudantes interagindo em grupos,
harmonizarmos nossa convivência com a natureza e assim optarmos por novas
escolhas, aonde compromisso, ações e competências sejam pautas de nosso diadia.
Em nossa grade de projetos apresentamos temas que mostram o ambiente em
que vivemos atualmente, discutindo e apresentando soluções práticas de como
conviver harmonicamente com nosso planeta, transportando essas ações para
nossa região, respeitando as características geofísicas que aqui encontramos.
É um desafio desenvolver projetos tais como: água a maior riqueza do século
XXI, higiene e saúde, alimentação saudável, folclore em nossa região,
importância dos animais em nosso ecossistema, sustentabilidade, tudo sobre a
dengue, fonte de energia sustentável (energia eólica), biodigestores caseiros,
fossa assépticas bio-digestoras, lixo que vira luxo e muitos outros temas também
poderão ser focos de estudos, desde que comtemplem o tema: planeta terra um
mundo melhor para nossos filhos viverem.

É necessário um engajamento coletivo para podermos colher frutos. Os poderes
públicos: federal, estadual, e municipal são parceiros indispensáveis nesta luta.
As secretárias de educação podem conjuntamente conosco efetivar esses
trabalhos tanto nas salas de aulas com os alunos da rede pública e professores,
como em nosso espaço. Organizar a coleta seletiva em todas as escolas e órgãos
agregados, participar de fóruns e palestras, dar subsídios para a população em
geral, entender e aprender como separar os resíduos, elaborar a partir de
insumos orgânicos uma horta, são alguns propostas que poderão transformar
nossas novas escolhas em compromissos.
Em nosso espaço adequamos as instalações para vivenciarmos na prática esse
conjunto de ações. Educadores e alunos formam grupos para conjuntamente ou
em separado participarem de nossos trabalhos. Contamos ainda com uma praça
de lazer e entretenimento, com arvorismo, tirolesa, campo de prova, trilha
ecológica, escalada, campo de futebol, piscina, salão de recreação, refeitório,
cozinha caipira e área de campismo.
Prefeituras, secretarias, tragam seus grupos ou nos levem até eles, para
participamos desse conjunto de ações que certamente será uma nova opção de
escolha.
Todos sem exceção deverão estar envolvidos com a sustentabilidade de nosso
planeta.
Segue abaixo exemplos de projetos:
Projeto horta
Índios Brasileiros
Higiene como melhoria de qualidade de vida
Agua maior riqueza século XXI
Planeta Terra
Acampamentos
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