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PROJETO “PRAIA LIMPA É A MINHA PRAIA” LEVA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ESCOLAS E FACULDADES
Mais de cinco mil alunos de todo o Estado do Rio de Janeiro já foram beneficiados
com palestras e atividades de conscientização
Disseminar informações sobre o oceano e os danos
causados pela poluição é a missão do projeto de extensão Praia Limpa é a Minha Praia, cadastrado na Sub-reitoria de Extensão e Cultura (SR-3). Desde 2010, o
projeto visita escolas, universidades e locais públicos
divulgando informações sobre preservação ambiental, além de promover atividades com os alunos. Neste
mês, integrando a Semana do Meio Ambiente, o Praia
Limpa organizou um mutirão de coleta de lixo em Dois
Rios, na Ilha Grande, em uma atividade que reuniu
adultos e crianças da localidade.
De acordo com o professor Fábio Vieira de Araújo, da
faculdade de formação de professores (FFP), o projeto
chega a visitar até 10 instituiçoes por mês. Em cada
um desses encontros, em média 200 alunos recebem
palestras de conscientização sobre os impactos do lixo
nos oceanos e também participam de atividades como
coleta de lixo e análise laboratorial de residuos tóxicos.
As visitas são feitas em instituições do Rio inteiro, de
forma gratuita, sendo indicadas por professores da área.

Atividade com criancas em
Ilha grande coletou quase
cinco quilos de lixo

“Tanto os alunos quanto os professorem têm elogiado
bastante o trabalho. Então, eles indicam para outras escolas e assim a gente dissemina cada vez mais o nosso trabalho. Percebemos os alunos cada vez mais interessados,
participando e fazendo perguntas”, disse Fábio.
Em Ilha Grande, a atividade proposta envolveu a coleta
de lixo e micro lixo na praia de Dois Rios. No dia
seguinte, o material coletado foi separado com a ajuda
de crianças da comunidade. A equipe do projeto fechou
o dia com jogos, vídeos e a análise das partículas de
lixo coletadas através do microscópio.“É uma questão muito importante para ser discutida principalmente
entre as crianças, porque elas representam o futuro e
ainda questionam os pais sobre o assunto, levando disO “Praia Limpa é a Minha Praia” conta ainda com um livro
infantil, jogos educativos e dois aplicativos. Todos estes
materias foram produzidos pelo projeto. Mais informações
e contato para visitas em instituições podem ser acessados
em: www.facebook.com/pg/praialimpaeaminhapraia ou
pelo e-mail praialimpaeaminhapraia@gmail.com.

Crianças participam de
coleta de lixo na praia, uma
das atividades promovidas
pelo projeto

UERJ APRESENTA “O PRIMO DA CALIFÓRNIA – UMA
COMÉDIA MUSICAL” NO TEATRÃO
A peça é uma adaptação da obra do romancista Joaquim Manuel de Macedo
Em parceria com o Projeto Teatro Musicado da UniRio,
com a Fundação Cesgranrio e com o Projeto Vitrine
Uerj, o Teatro Odylo Costa Filho apresenta “O Primo
da Califórnia – Uma Comédia Musical”. O espetáculo
estreará no dia 28 e será exibido também nos dias 29 e
30 de junho e 4 e 5 de julho, sempre às 18h30, no TeaA adaptação musical, dirigida por Rubens Lima Junior,
é extraída da obra original do precursor do romantismo
brasileiro, Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882).
O musical retrata os anos de 1920 e todo enredo gira
em torno da história de Adriano Genipapo (Gabriel
Hipóllyto), um músico pobre e endividado que con-

Elenco é formado por
universitários do projeto
Teatro Musicado

publicada no jornal de seus amigos.
A peça tem duração de 2h45min com intervalo de 15
minutos. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do
teatro, de segunda a sexta, nos seguintes horários: das
10h às 12h, as 14h às 16h e das 18h às 20h. Os preços
são populares. Idosos, estudantes em geral, docentes,
técnico-administrativos e prestadores de serviço da Uerj
pagam meia entrada mediante comprovação. A acomodação do teatro é de 950 lugares. Para mais informações, ligue para (21) 2334-0681.

Gabriel Hipóllyto encarna
o protagonista da trama
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