
 



 

 

Formação de Multiplicadores para a Incorporação de Gênero no Gerenciamento de  
Recursos Hídricos e Educação Ambiental 

genero.ufms.mupan@gmail.com              www.mupan.org.br 

No dia 22 de Março de 2.012,dia Mundial da Água, pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), o SAAE realizou um evento em comemoração a 

data, do qual participei das atividades realizadas.  

O objetivo geral foi de sensibilizar estudantes e a comunidade em geral 

para a tomada de atitudes individuais para a manutenção da qualidade de vida 

através da disponibilidade dos recursos naturais de uso comum. 

Foi realizada uma reunião junto ao setor de recursos humanos, para 

planejamento das ações que seriam desenvolvidas no dia e distribuição á 

equipe de trabalho de cada. Bem como o desenvolvimento dos materiais 

faixas, banner e panfletos que foram utilizados.  

O método utilizado  foi o de parada de veículos  e pessoas  nos locais 

de maior movimento da cidade onde foi distribuído água envasada, e panfletos.  

Também foi realizado em conjunto uma veiculação de mensagem via rádio, 

além da distribuição de faixas nas escolas e parque, além deste movimento 

nas ruas,  foi enviado, convite aos professores de escolas públicas e 

particulares, com as turmas previamente agendadas,  para uma visita ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, onde foi realizada  palestra educativa, 

exibição de vídeos alusivos a data comemorativa, distribuídos panfletos, 

balões, pirulitos e água  ás crianças.  

O evento foi muito bem aceito 

pela comunidade escolar e também pela 

população, todos entenderam que precisa 

da participação de cada um na luta por 

um mundo melhor. 
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Imagens cedidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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