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Objetivos.
Gerais: O projeto de extensão tem como objetivo principal desenvolver uma consciência
ambiental para a área delimitada de atuação, ou seja, o envolvimento do corpo
estudantil na preservação e convivência com a Reserva Ecológica Mata do Passarinho.
Através das atividades pretendidas se almeja alcançar o equilíbrio entre a existência
desses dois fatores, a parcela da sociedade e da natureza, algo a cada dia mais
importante em tempos de crise ambiental.
Constatadas as vulnerabilidades,
acrescidas da riqueza singular da região por possuir a única reserva ecológica do
município, uma das poucas em áreas urbanas do estado, faz-se necessário a existência
de um projeto de conscientização voltado a Educação Ambiental. O poder público,
sozinho, enfrenta dificuldades na preservação de tal área, sendo indispensável a
colaboração de quem vivencia a Reserva diariamente, colaboração essa que começa
com atitudes corretoras da degradação do ambiente. Específicos: O projeto objetiva a
atuação constante da comunidade para coibir suas próprias práticas danosas, através da
educação, a maior colaboradora na formação e consolidação da cidadania. Apesar da
Educação Ambiental ser a mais apropriada e eficiente forma, é buscada uma assimilação
mais aproximada da reserva, para que esta atuação não se resuma apenas ao nível de
obrigação, mas que se transforme num verdadeiro exercício de motivação e apreço ao
lugar de residência e seus ecossistemas. Acrescido, é produzido um livro de registros e
um estudo de área a ser encaminhado aos órgãos responsáveis, como a secretaria
responsável pelo meio ambiente e outros setores executivos da Prefeitura de Olinda.
Resumo
A Reserva Ecológica Mata do Passarinho é um dos remanescentes de Mata Atlântica no
estado de Pernambuco e possui grande importância para o equilíbrio biológico,
climático, hídrico e pedológico da região. A reserva sofreu um intenso processo de

degradação com a derrubada das árvores, incêndios, contaminação de solo com o
descarte de lixo que contribuem ainda mais para agravar a vulnerabilidade
socioambiental da população dos bairros de Passarinho e Caixa D’água, em Olinda, e
Dois Unidos, em Recife, nos arredores do local. O objetivo do projeto é inserir a
comunidade estudantil da área no trabalho de conservação da Reserva, através de
trilhas ecológicas acompanhadas com palestras e oficinas de Educação Ambiental. O
registro de imagens será feito por parte dos moradores da área com máquinas
fotográficas descartáveis e servirá para, através do incentivo de buscar fotografar aquilo
que os agrade e faz parte do cotidiano, despertar o interesse em cuidar da reserva e,
consequentemente, amenizar a vulnerabilidade socioambiental da comunidade, além de
produzir um livro de registros e um estudo de área ao final.

