
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

Nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2017, foi  
realizado o evento do projeto de extensão o Dia 

Mundial da Água 2017-  Recuperação de 

Mananciais Amazônicos: água, vida e economia, 
coordenado pelo professor Msc. Alcides Pereira 

Santos Neto com colaboração dos professores da 
área técnica e das bases nacionais em parceria com 

as escolas municipais e estaduais de Maués, em 

atividade interdisciplinar cujo objetivo foi 
proporcionar a interação dos diversos segmentos 

escolares, agregando o corpo discente, docente, 

administrativo e público externo na construção 
participativa da sustentabilidade.  
 

FIGURA 1 – Premiação dos melhores cordéis  
Vilma Serra 1/03/2017 

 

Foram realizadas as seguintes atividades durante a programação: 

 
Palestra sobre a relevância da água em nossas vidas e apresentação do projeto “Coral de Vozes 

e Violões” do professor Ederval Lima com a participação de alunos e servidores em que foi 

musicalizada a letra da música Planeta Água. 
Mesa redonda formada pelos professor Dr. Vandelei Antônio Stefanuto, Diretor Executivo da 

Colônia de Pescadores, senhor Antônio Carlos e a Coordenada Geral do Prosai em Maués, senhora 
Jucely Lima Albuquerque e a Diretora do SAAE, senhora, Almerinda Pedrina sobre o panorama da 

água em Maués. 

Exposição e recitação de literatura de cordel sobre 
o tema “O lugar onde vivo em defesa da água” com os 

alunos dos cursos técnico integrado em Agropecuária, 

Informática e Administração sob orientação dos 
professores de língua portuguesa e literatura do Campus 

Professoras: Msc. Maria do Socorro Libório, Vilma 
Serra, Chiara Marques e também com os alunos da 

escola municipal Francisco Canidé e as escolas estaduais 

Maria da Graça Nogueira e São Pedro. 
 

 

 
                                                                                                    
                                                                                                                                        FIGURA 2 – Exposição da literatura 

de cordel – Vilma Serra 22/03/2017                                                                                                                   

 
 

Exposição de trabalhos sobre a qualidade 

da água nos lagos e igarapés de Maués 
sob a orientação do professor Msc.de 

química Luiz Antônio. 
 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 3 - Defesa do trabalho sobre a qualidade da água - Vilma Serra 22/03/2017 


