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A Companhia de Saneamento de Alagoas

(CASAL) há 57 anos é responsável pelo

fornecimento de água, coleta e tratamento

de esgoto dos municípios do Estado, sua

missão é prestar de forma sustentável seus

serviços para a sociedade. O órgão detém um

papel imprescindível na qualidade de vida dos

alagoanos, pois é o executor da política de

saneamento em Alagoas. Por desempenhar tal

papel a empresa encontra como desafio a

difusão da importância da preservação

ambiental e o papel indispensável que a

comunidade exerce para a promoção do

saneamento básico.

Como forma de enfrentar esse desafio e

disseminar a conscientização da população

acerca da importância de economizar água e

da utilização apropriada do esgotamento

sanitário, os funcionários da companhia,

criaram o projeto de levar tais conhecimentos

em Escolas Públicas do Estado, o objetivo

principal é criar uma nova mentalidade,

através da utilização da Educação Ambiental

como estratégia de aproximação entre a

empresa e a comunidade. A Figura 01

demonstra alguns dos funcionários engajados

no projeto.

O projeto vem alcançando seu objetivo

principal, estreitando as relações entre

empresa e sociedade, assim como

promovendo a responsabilidade

socioambiental dos cidadãos alagoanos.

Na fase escolar as crianças adquirem

consciência do meio ambiente onde estão

inseridas e através da agregação de novos

conhecimentos tornam-se possíveis agentes

fomentadores em seus lares, bairros e

comunidades. Durante as visitas nas escolas

são realizadas palestras com recursos de

multimídias, dinâmicas e recreações a fim de

fomentar a conscientização e sensibilização

das crianças acerca da preservação e

conservação dos recursos naturais. Conforme

Figura 02.

No decorrer do evento os estudantes

engajaram-se nos temas abordados e

participaram ativamente das atividades

propostas, fazendo perguntas e expuseram

suas indagações sobre a temática ambiental.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASFigura 01 – Funcionários da Casal participantes do 
projeto.

Figura 04 – Alunos participando da dinâmica.

Figura 02 – Funcionário ministrando a palestra educativa.

Figura 03 – Material didático distribuído para os alunos.

Figura 05 – Aprendendo sobre o tratamento de água.

Figura 06 – Aprendendo sobre o saneamento básico.
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