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Apresentação
Esta cartilha tem como proposta apresentar alguns temas voltados
para cidadania, meio ambiente e saúde, tendo como objetivo principal consolidar o aprendizado obtido nas atividades desenvolvidas
nos projetos do Programa de Extensão (PROEX/UFRN) “Viva Legal!!!
Saúde, Cidadania e Meio Ambiente”, idealizados pelos professores Louisianny Guerra da Rocha, Regina de Fátima dos Santos Braz,
Maria Tereza Barreto de Oliveira e Renato Motta Neto, as quais foram
desenvolvidas na Escola Municipal Ulisses de Góes/Natal/RN, a partir
de vivências e experiências obtidas pelos professores e alunos.
Buscou-se incentivar que a comunidade escolar inicie, retome e/ou
aprofunde ações educativas que levem à formação ética e moral
de todos os membros que atuam nas instituições escolares, compreendendo a sua importância como conhecimento fundamental
para a formação da cidadania e construção do pensamento autônomo e crítico das crianças, adolescentes e adultos.
A reconstrução de valores obtidos em sala de aula pelos alunos do
ensino fundamental, resgatando o sentimento de solidariedade,
cumplicidade, responsabilidade e cuidado com o outro, enfatizando o quanto é importante trabalhar de forma coletiva para o
bem do mundo, foi o nosso maior desafio.
Nesta cartilha, abordaremos alguns exemplos de cidadania e preservação do meio ambiente e alguns problemas que comprometem a saúde de todos, tais como “Cogumelos que você vê e mofos
que você não vê” e “O diabético e o seu pé”.

Professora Doutora Louisianny Guerra da Rocha
Coordenadora do programa
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PARTE I
CIDADANIA
Professora
Louisianny Guerra da Rocha
Alunas
Marina Sampaio de Menezes Cruz
Ana Luiza Cabral de Sá Leitão Oliveira
Nathalie de Sena Pereira
Jéssica Alves de Medeiros Araújo

Deve-se entender que cidadania tem uma profunda interação com
participação social e política, assim como o exercício de direitos
e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes
de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando
o outro e exigindo para si mesmo respeito. Assim, são inúmeros os
exemplos “que não querem calar”. Nesta cartilha, citaremos alguns.
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Ceda seu lugar para eles! Eles são nossos AMIGOS!
Vamos unir cidadania e solidariedade
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Respeito aos Idosos
1) Você sabia que o idoso é toda pessoa que tem idade igual ou
superior a sessenta anos?
2) Você sabia que ser idoso não é sinônimo de estar doente? E que
ele pode ter uma vida muito saudável e ser muito importante na
família?
3) Você sabia que o idoso pode ser uma pessoa muito feliz?
4) Você sabia que o Governo Federal do Brasil garante para os idosos o direito à saúde, vacinas, benefícios de proteção continuada,
prioridade no estacionamento, transporte gratuito, entre outros?
POIS É...
COMO BONS CIDADÃOS QUE SOMOS, PRECISAMOS CONTRIBUIR
PARA O BEM-ESTAR E PARA A FELICIDADE DOS NOSSOS IDOSOS!
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Respeito aos Deficientes
O que é ser deficiente?
Bem, existem pessoas com deficiência que não têm acesso aos direitos que devem pertencer a todos: educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, esporte, cultura e lazer. E... Outras que podem
ter, além dessas, deficiências física e psicológica.
ASSIM, TEMOS:
PESSOAS QUE NÃO NOS ESCUTAM, NÃO FALAM, NÃO BRINCAM DE
“CORRER”, NÃO CONSEGUEM LER ESTA HISTÓRIA E NÃO CONSEGUEM
ENTENDER O QUE FALAMOS.

ESSAS PESSOAS PRECISAM DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL!
ISSO QUER DIZER O QUÊ? QUE SEJAMOS LEGAIS COM ELAS!
COMO? COMPREENDENDO A SUA NECESSIDADE E AJUDANDO
QUANDO FOR NECESSÁRIO.
E VOCÊ SABIA QUE ELAS PODEM LHE AJUDAR TAMBÉM?
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Direito da Criança e
do Adolescente
De acordo com a Lei Federal de nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seguintes
direitos:

Direitos e deveres dos alunos
A escola é um espaço onde passamos um bom tempo da nossa
vida para aprender e fazer bons amigos!
Tratar bem o professor é um bom gesto de carinho e de respeito.
Ele é acima de tudo um grande AMIGO!
Os alunos também têm direitos e deveres a cumprir:
cumpra-os e lute por eles.
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Deveres dos alunos
1) Estudar, empenhando-se na sua educação;
2) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os
seus deveres no âmbito escolar;
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3) Seguir orientações dos professores relativas ao processo de
ensino-aprendizagem;
4) Tratar com respeito colegas, professores e funcionários;
5) Manter a escola sempre limpa e organizada;
6) Colaborar para a PAZ dentro da escola.

Direitos dos alunos
1) Ser tratado com respeito por todos os integrantes da escola;
2) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da
escola;
3) Direito à educação justa e efetiva;
4) Acesso à educação e ao sucesso escolar;
5) Respeito à segurança e à integridade do aluno.

Referências
Constituição Federal Brasileira, 5 de outubro de 1988.
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Lei Federal de Diretrizes e Bases, Nº 9.384, de 20 de dezembro de 1996.
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PARTE 2 – PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
APRENDENDO A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE: O
CUIDADO COM O LIXO, O CONSUMO DE ÁGUA E A
PRESERVAÇÃO DE ÁRVORES
Professora
Regina de Fátima dos Santos Braz
Alunas
Keliane Gomes Ribeiro
Maria Patrícia Oliveira da Silva
Thaíse Pinto de Melo
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1. MEIO AMBIENTE: O QUE É?
Meio ambiente é o conjunto de fatores químicos, físicos e biológicos
que interagem entre si, incluindo:
·

o ar;

·

a água;

·

o solo;

·

a flora (que são as plantas);

·

a fauna (que são os animais);

·

os seres humanos.

Então, meio ambiente é qualquer lugar onde vivem os animais,
as plantas e os seres humanos. Todos nós dependemos do meio
ambiente para conseguir alimento, água e nossa casa, com tudo
que faz parte dela. O ser humano não é proprietário do meio
ambiente, mas sim parte dele; ou seja, a natureza não existe para
servi-lo, mas para que ele possa sobreviver em harmonia com os
demais seres. Para que o homem possa viver em harmonia, temos
de preservar o meio ambiente em que vivemos.
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2. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Preservar o meio ambiente é muito importante para que possamos viver em um planeta saudável, com recursos naturais
que permitam a vida no futuro. Recurso natural é tudo que
se encontra na natureza, como o solo, a água, o oxigênio, a
energia do Sol, as florestas e os animais. Esses recursos naturais
são necessários para a vida humana, animal e vegetal.
Para preservar o meio ambiente, devemos tomar algumas atitudes,
como cuidar do nosso lixo, economizar água, preservar e plantar
mais árvores. Veja abaixo algumas coisas que podemos fazer.

2.1. LIXO
·

Não jogue o lixo no chão da sua casa ou da sua escola;

·

Não jogue o lixo nas ruas. Isso vai deixar o ambiente sujo e feio;

·	Portanto, devemos colocar o lixo na lixeira.

Você sabia?
O lixo jogado nas ruas é arrastado pelo vento e pela água da
chuva para os rios, lagos e mares, prejudicando a vida dos animais
que ali vivem. Muitos animais morrem porque comem plásticos que
confundem com alimento. O lixo também pode entupir os bueiros,
causando enchentes, que destroem casas e outros estabelecimentos. O homem e os animais podem morrer nas enchentes.
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Sempre que compramos uma mercadoria qualquer (alimentos, roupas, brinquedos ou qualquer outra coisa), produzimos lixo, como,
por exemplo, as embalagens dessas mercadorias. Cada um de nós
é responsável pelo lixo que produz. Então, podemos nos responsabilizar entregando para a coleta seletiva todo o lixo que é reciclável.
Pratique os 3Rs: reduza, reaproveite e recicle. REDUZA comprando
apenas o que é realmente necessário, pois a produção de todo
tipo de mercadoria gera resíduos. Use sacolas retornáveis quando
for às compras e reduza o número de sacolas plásticas, que você
pega nas lojas e que depois vão parar nos lixões. Elas duram muito
tempo e podem ser de tecido, nylon ou outro material. REAPROVEITE
tudo o que não lhe serve mais, doando para outras pessoas que
precisam, suas roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos
que você não usa mais. RECICLE. Primeiramente, separando o lixo
seco (papel, metal, vidro, plástico) do lixo orgânico (cascas de frutas, legumes crus, folhas e galhos de árvores). Você pode entregar
o papel, o metal, o plástico, o vidro e o óleo de frituras para fazer
sabão, artesanato e muitos outros produtos. O lixo orgânico pode ser
usado para fazer compostagem e produzir adubo para as plantas.
Todos esses produtos geram renda para os catadores de lixo e para
os artesãos.
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2.2. A ÁGUA
Segundo a Unicef, metade da população mundial não tem acesso
à água potável. Somente 1% da água do planeta está armazenada em rios, lagos e lençóis subterrâneos; 99% estão nas geleiras
ou é água salgada. Então, precisamos economizar água para que
ela não falte no futuro. Devemos também evitar a poluição e o
desperdício.

Assim, para diminuir o desperdício de água, devemos:
·

Fechar a torneira enquanto escovamos os dentes ou fazemos a
barba;

·

Tomar banhos rápidos, fechando o chuveiro quando estiver
ensaboando-se. Nada de ficar brincando na hora do banho:
isso gasta muita água que pode faltar depois;

·	Economize água na descarga do banheiro. Existem válvulas
que gastam menos água;
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·	Para lavar a louça, devemos limpar os pratos, jogando os restos de comida no lixo. Então, podemos colocar água e sabão
na cuba da pia ou em bacia para ensaboar toda a louça e
depois enxaguar;
·

A máquina de lavar roupa deve ser usada poucas vezes na
semana e apenas quando estiver cheia de roupa, pois ela gasta
muita água. A água da lavadora de roupa pode ser coletada
em baldes para lavar banheiros e o chão;

·	Porém, o chão deve ser preferencialmente varrido e limpo com
um pano molhado;
·

O carro deve ser lavado só quando realmente necessário, e
com balde, ao invés de mangueira.
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2.3. ARBORIZAÇÃO
O que é arborização?
É toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades,
encontrada em áreas públicas, como parques, praças e ruas, e em
áreas privadas, como residências e condomínios.
Importância da arborização:
•

As árvores transformam o gás carbônico em oxigênio, o que é
importante para diminuir os gases que causam o efeito estufa.

Preserve e plante árvores!
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O que é efeito estufa?
Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono na
atmosfera tem aumentado devido à queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão) e à destruição das florestas tropicais. Outros
gases que contribuem para o efeito estufa, tais como o metano
e os clorofluorcarbonetos, também aumentaram rapidamente.
Todos esses gases na atmosfera causam um aumento da temperatura global (aquecimento global), estimado entre 2 e 6 ºC nos próximos 100 anos. Um aquecimento dessa ordem irá alterar os climas
em nível mundial, derreter as geleiras nos polos, aumentar o nível
médio das águas do mar e alterar a evaporação, causando chuvas intensas em determinadas áreas e desertificação em outras.
Pelas razões já citadas, vamos preservar as áreas arborizadas da
nossa cidade e vamos plantar mais árvores. Devem-se plantar espécies de árvores nativas da nossa região, e em áreas longe da rede
elétrica. Aqui no Nordeste, onde vivemos, podemos plantar o pau-brasil, o ipê e árvores frutíferas (cajueiro, mangueira e outras espécies nativas).

Referências
Silva Jr., R. O.; Rizzo, H. G. Manual do Consumo Sustentável de Água. MMA, SRH.
Brasília. 2002.
Waldman, Maurício; Schneider, Dan. Guia ecológico doméstico. Contexto.
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PARTE 3
SAÚDE
Professora
Maria Tereza Barreto de Oliveira

25

1. COGUMELOS QUE VOCÊ VÊ E MOFOS
QUE VOCÊ NÃO VÊ: uma visão para
o aprendizado básico dos fungos
em saúde e prevenção das micoses
Cogumelos
·

Os cogumelos são fungos grandes, vistos a olho nu; em épocas
de chuva, nascem nos jardins das casas, nas florestas, nos troncos das árvores e auxiliam na decomposição dos vegetais e de
outros seres mortos;

·

Os cogumelos são maravilhosos quando comestíveis, pois são
saborosos e ricos em proteínas;

·

Mas alguns cogumelos são venenosos e podem matar as pessoas. Nunca toque em um cogumelo na floresta ou naqueles
que nascem no tronco das árvores se você não os conhece. Os
cogumelos mais coloridos são os mais perigosos.
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2. MOFOS
·

Mofos ou bolores são cogumelos microscópicos, denominados
de fungos;

·

São encontrados em lugares quentes e úmidos;

·

Crescem sobre os frutos apodrecidos, pães e outros alimentos;

·

Também causam doenças no homem, nos animais e nas
plantas;

·

Reproduzem-se por esporos muito pequenos, e estão no ar de
todas as cidades;

·	Essas formas de vida você não vê.

3. OS MOFOS E AS MICOSES
Vamos aprender?
a)

Vocês sabem o que é impingem? Onde esses bichinhos estão?
Quem pode cuidar dessas micoses?
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Pois é! Quando se é criança, as brincadeiras são muitas: gostamos
de brincar com a terra, jogar bola nos terrenos livres, brincar nos parques da praça perto de casa, ir à praia, fazer castelinhos de areia,
enfim, fazer um monte de coisas saudáveis e tão boas nessa fase da
vida.

Nada mal, crianças! Podemos brincar de tudo isso, embora todos
vocês devam saber que algumas criaturas que vivem no solo são
responsáveis por muitas doenças desagradáveis causadas por fungos, atacando principalmente a pele e os cabelos, podendo também atacar o couro cabeludo. São essas doenças denominadas
de impingem ou MICOSES! As micoses quando se instalam em nosso
corpo coçam muito, muito e muito!
Os bichinhos que causam as impingens no dito popular são mofos
que causam doenças, ocorrendo nas formas simples e até em
doenças muito graves. As crianças em idade escolar, por ficarem
em contato com o solo, brincarem com animais de estimação e
não terem hábitos de uma boa higiene, adquirem facilmente essas
doenças. NÃO SE ESQUEÇAM!
Já sabemos que os fungos que causam micoses residem no solo, e
é nesse ambiente cheio de poeira e impurezas que eles vão procurar alimento e crescer. O solo é o refeitório dos mofos que causam
doenças, e se você se sujar pode se contaminar. CUIDADO!
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Na verdade, ninguém os vê, pois são seres muito pequenos e somente
são vistos no microscópio. SOMENTE NO MICROSCÓPIO! Por isso só
podem ser tratados pelos médicos e vistos no laboratório, onde existem pessoas, como biólogos e farmacêuticos, que trabalham com
esses GERMES.
b)

Como você pode desenvolver uma impingem?

Agora que você já sabe o que é uma impingem, podemos começar
a falar que em determinadas situações, como períodos de calor e
umidade, fraqueza corporal ou higiene inadequada, os fungos do
solo, ou os que estão nos pelos dos animais, como gatos e cachorros, podem penetrar na pele e desenvolver esse tipo de doença,
também conhecida pelo nome de “tínea”.

As impingens do corpo

As crianças têm maior facilidade de adquirir as infecções fúngicas
da pele, em comparação aos adultos. Essa micose se inicia após a
pele ter entrado em contato com o fungo através do solo, toalhas
contaminadas, pelo contato com animal de estimação ou por contato com outra pessoa infectada. Após a entrada de esporos dos
fungos na pele, podem se formar pequenas bolhinhas, e a criança
pode se queixar de uma coceira. Com o passar dos dias, as lesões
atingem uma forma arredondada, que cresce, podendo surgir
várias lesões próximas umas das outras. ISTO COÇA MUITO, MAMÃE!
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c)

Tínea ou impingem do couro cabeludo

Bastante comum em idade escolar e popularmente conhecida como
“tínea do couro cabeludo”, essa forma de micose é bastante contagiosa. A infecção atinge o pelo, podendo causar pequenas falhas e
produzir coceira intensa. Deve-se evitar o contato do paciente com
outras crianças, pois a impingem é extremamente contagiosa, uma
vez que os pequenos esporos invadem o pelo, destruindo-os. SEUS
CABELOS VÃO FICAR QUEBRADOS, DESIGUAIS E PODEM ATÉ MESMO
CAIR NAS REGIÕES ATINGIDAS, DEIXANDO UMA PLACA DE PELADA.
Em todos os casos, deve-se procurar um dermatologista para tratamento e erradicação dos fungos. CUIDADO!
d)

Fatores associados ao desenvolvimento das micoses:

·

Calor e umidade;

·

Ambientes com água e Sol acabam sendo perfeitos para a
reprodução desses organismos e para o surgimento de infecções causadas por eles;

·

A umidade auxilia na fragilidade da pele, abrindo portas para
a invasão dos fungos nesse sítio do corpo;

·

O uso de protetor solar à base de óleo, associado com roupas
molhadas, e o contato com a água e a areia também facilitam
a proliferação de micoses.
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e)

Outras micoses importantes

Chulé
Em indivíduos ADULTOS, os fungos também são responsáveis por
um grande número de micoses, embora as mais comuns sejam as
chamadas frieiras. As frieiras são conhecidas pelo nome de chulé,
ocorrendo nos pés de adultos, podendo atacar as unhas. As unhas
atingidas por fungos ficam destruídas se não houver tratamento.
Alicates e outros materiais de manicure contaminados propagam o
contágio comum da micose de unha. AS MICOSES DAS UNHAS SÃO
COMUNS EM ADULTOS!

Pano branco (micose de praia)
São micoses mais simples e de fácil tratamento, conhecidas como
micoses superficiais, por atingirem as camadas mais superficiais da
pele. O seu aparecimento é comum após o verão. Na falta de tratamento, sua pele apresentará manchas descoradas que aumentam
de tamanho e se confluem, podendo tomar grande parte do corpo.
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Micose profunda
Esse tipo de micose é grave e de difícil cura. Nesses casos, os esporos fúngicos entram pelo nariz e vão para os pulmões, onde crescem e se disseminam para todos os órgãos, via corrente sanguínea.
Essas micoses podem ser transmitidas pelas fezes de pombos e de
outras aves, solo de galinheiros, e também fezes de morcego. As
pessoas que criam pombos podem contrair esse tipo de doença,
assim como passeios em cavernas podem ser muito perigosos, pois
os guanos dos morcegos possuem muitos esporos de um fungo chamado de histoplasma, que ataca os pulmões.
VOCÊS APRENDERAM UM POUCO SOBRE OS FUNGOS QUE CAUSAM
DOENÇAS:
·

SABEM QUE SÃO MICROSCÓPICOS;

·

SOMENTE QUEM CURA ESSAS DOENÇAS SÃO OS MÉDICOS;

·	EXISTEM FORMAS GRAVES TAMBÉM.
MENINADA! CUIDADO COM PASSEIOS NO INTERIOR DE CAVERNAS,
VISITAS A SÓTÃOS DE CASAS DESABITADAS POR MUITO TEMPO, VISITAS
A IGREJAS ANTIGAS, FECHADAS; E NAS PRAÇAS NÃO ALIMENTE OS
POMBOS!

Referência
Sidrim, José Júlio; Rocha, Marcos Fabio Gadelha. Micologia Médica à luz dos
autores contemporâneos. Ed. Guanabara Koogan,Rio de Janeiro - 2004. 338p.
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PARTE 4 – O DIABÉTICO E O SEU PÉ
Um guia prático para simplificar o cuidado
com os pés
Professores
Maria Tereza Barreto de Oliveira
Renato Motta Neto
Aluno
Pedro Henrique Alcântara da Silva
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Diabetes é uma doença que quando não controlada leva ao aparecimento de altas taxas de açúcar (glicose) no sangue do paciente
por muitos anos. Isso acontece quando não é feito o tratamento
adequado da doença. Para evitar esse tipo de gravidade, é importante o acompanhamento médico periódico.
Uma das principais complicações diabéticas existentes é o Pé
Diabético. Ele é um dos principais responsáveis por amputações de
membros entre indivíduos diabéticos.

Amputações de membros inferiores: uma das principais complicações

Mas você sabe o que é Pé Diabético?
Pé Diabético ocorre em pés e pernas de diabéticos. Após vários
anos (10-20 anos) com a doença, os indivíduos passam a apresentar
problemas de diminuição da sensibilidade em pernas e pés.
Os sintomas iniciais da neuropatia são formigamento, agulhadas
(dor em pontada), queimação e dormência em pés e pernas, além
de fraqueza nas pernas. Esses sintomas podem ficar piores à noite,
ao deitar. Porém, um dos grandes problemas é que os indivíduos
diabéticos só procuram ajuda médica nos estágios avançados da
doença, quando surgem feridas ou infecção.
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Queimação

Agulhadas

No entanto, não precisa se preocupar. Esse problema pode ser facilmente evitado, desde que se tenha o cuidado adequado com os
seus pés. Vamos aprender algumas dicas?
Antes de dormir, examine seus pés em ambientes com boa iluminação. Observe a presença de bolhas, frieiras, feridas, calos ou alterações de cor da pele. Examine entre cada um dos seus dedos, no
peito e na planta de ambos os pés. Se necessário, use um espelho
ou peça a ajuda de alguém.
Mantenha seus pés limpos, lavando-os com sabonete. Lave bem
entre os dedos, as plantas dos pés, os calcanhares e o peito do pé.
Não há necessidade de usar esponjas ou lixadores, pois você pode
se ferir sem perceber.
Seque seus pés cuidadosamente entre os dedos e ao redor das
unhas, principalmente, pois isso evita a manifestação de frieiras. Não
há necessidade de esfregar a toalha nos pés. Faça movimentos suaves. Utilize de preferência uma toalha limpa e, caso possa, reserve
uma toalha apenas para seus pés.
Mantenha a pele hidratada, usando cremes e hidratantes. No
entanto, não aplique entre os dedos e ao redor das unhas, para
evitar a umidade.
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CUIDADO COM AS UNHAS!

Lave bem e seque suas unhas antes de cortá-las. Corte-as de 3 em
3 semanas. Utilize trinco de unha ou tesoura sem ponta, para evitar
cortes ao redor dos dedos. Lixe-as uma vez por semana.
O corte deve ser quadrado e não se deve cortar a unha toda. Deixe
um pouquinho da parte branca. As laterais devem ser levemente
arredondadas.
IMPORTANTE: Sempre que for à manicure, avise se tem diabetes e
peça para não retirar a cutícula. De preferência, leve seu próprio kit
de unhas, para evitar possíveis contaminações.
NUNCA corte ou lixe seus calos. Caso perceba o aparecimento deles,
procure seu médico para tratar a causa de maneira adequada.
PROTEGENDO SEUS PÉS
NUNCA ande descalço, nem mesmo dentro de casa. Utilize meias
limpas, troque-as sempre que necessário. Quando for à praia, passe
filtro solar nos pés.
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Andar sempre calçado

TIPOS DE CALÇADOS
Utilize sapatos fechados, macios e confortáveis. Utilize sapatos do
tamanho dos seus pés, evitando sapatos apertados.
Para as mulheres: utilizem sapato de salto quadrado e não muito
alto (no máximo, dois centímetros).
Antes de calçar os sapatos, examine-os com cuidado, observando
a presença de deformações ou objetos perfurantes (pedrinhas, pregos, espinhos).

Referência
Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualização brasileira sobre diabetes. Rio de
Janeiro: Diagraphic. 2006.

37

IMPRESSÃO E ACABAMENTO
Este livro foi impresso nas
Oficinas Gráficas da Editora da
UFRN em julho de 2011.
Natal/RN
edufrn@editora.ufrn.br
www.editora.ufrn.br

