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RESUMO 

Atualmente um dos grandes assuntos abordados na sociedade é sobre a inclusão social de 

pessoas com deficiência. Indivíduos com de Síndrome de Down (SD) se encaixam nesse 

perfil pois estão presentes na nossa rotina de diferentes maneiras, na escola, trabalho e em 

situações de entretenimento, por isso a importância de saber conviver de forma harmoniosa 

com estas pessoas, isso gera um crescimento pessoal tanto em pessoas típicas quanto em 

pessoas atípicas. De acordo com Bayler (2007), gera um grande impacto nas famílias que 

possuem em seu meio, pessoas com SD, primeiro pela falta de informação e segundo pela 

dinâmica com elas que é distinta e as famílias podem passar por uma bagagem de 

esgotamento físico e emocional, obstáculos impostos pelo meio e pela adequação e limitações 

coletiva. A exclusão deve ser abolida dos relacionamentos, estas pessoas são capazes de 

contribuir de diversas maneiras no meio social, elas possuem qualidades próprias como o 

foco, a sensibilidade, a determinação, entre outras. O projeto trabalha com estas pessoas 

através da Educação Ambiental (EA). França (2017), diz que a EA é um meio de abordar 

assuntos cotidianos e a relação do homem com a natureza de forma mais pratica, 

conscientizando o individuo da importância de suas ações, trazendo o conhecimento 

necessário para uma interação mais próxima. Através de oficinas utilizando EA como 

ferramenta, é desenvolvido aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motor, de pessoas com SD, 

estimulando, através das atividades propostas, a independência de cada individuo, sempre 

abordando de forma lúdica para melhor compreensão. Estas pessoas podem contribuir com o 

meio em que vivem de alguma maneira e o objetivo é desenvolver a autonomia de cada um e 

proporcionar uma melhor convivência no meio social. 
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