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RESUMO 

Visto que enfrentamos grandes desafios ligados às questões ambientais no presente 

século, o trabalho que aqui se apresenta visou aprimorar a relação que a Escola 

estabelece com a Educação Ambiental. Para tanto, o programa Aprender Fazendo 

em Educação Ambiental (AFEA) foi desenvolvido ao longo do ano de 2021, na 

cidade da Estância Turística de Guaratinguetá, Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental “Professora Francisca de Almeida Caloi”. Tendo por 

princípio construir espaços educativos sob o prisma democrático da instituição de 

ensino, as práticas ocorridas pela abordagem de conteúdos atitudinais, conceituais e 

procedimentais difundiram princípios sustentáveis por colaboração e 

multidisciplinaridade. Para gerenciamento do programa criou-se um Plano de Gestão 

Ambiental (PGA) onde foram dispostos recursos administrativos, financeiros e 

pedagógicos. Os estudantes juntamente com os profissionais da escola reutilizaram 

e reaproveitaram resíduos sólidos gerados no local ou que trouxeram de seus lares, 

bem como também os captados junto a uma cooperativa de reciclagem e uma 

empresa de pneus da região, nas intervenções de dois espaços que se 

apresentavam subutilizados ou necessitavam ser reparados. A comunidade escolar 

repensou sobre consumo e repassou as informações através de um site em 

conformidade com as legislações referentes à educação ambiental brasileira. 

Através do diálogo e participação, a escola iniciou sua transformação num ambiente 

reflexivo, responsabilizando os participantes quanto às atitudes e posturas que se 

esperam de cidadãos do século XXI.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Multidisciplinaridade. Escola Básica. 



ABSTRACT 

Due to the significant challenges related to environmental issues in the present 

century, this present work aimed to improve the school's relationship with 

Environmental Education (EE). The Learning by Doing in Environmental Education 

(LDEE) program was created to achieve the aim of this work. The program was 

developed throughout 2021 in the city of the Tourist Resort of Guaratinguetá, 

Municipal School of Early Childhood Education, and Elementary School "Professora 

Francisca de Almeida Caloi". An Environmental Management Plan (EMP), in which 

administrative, financial, and pedagogical resources were made available, was 

created to develop the LDEE program. Having as a principle to build educational 

spaces under the democratic prism of the educational institution, the occurred 

practices by approaching attitudinal, conceptual, and procedural contents 

disseminated sustainable principles through collaboration and multidisciplinary. The 

students, teachers, and school professionals used solid waste in the interventions of 

two spaces presented as underused or needing repair. All solid wastes used in this 

work were generated at school or brought from their homes, as well as those 

collected from a recycling cooperative and a tire company in the region. The school 

community rethought consumption and passed on the information through a website 

in compliance with the legislation regarding Brazilian environmental education. 

Through dialogue and participation, the school began its transformation into a 

reflective environment, making participants responsible for the attitudes and postures 

expected of 21st-century citizens.  

. 

 

Keywords: Environmental Education. Multidisciplinary. Basic School. 
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Capítulo 1 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo se apresenta a contextualização, bem como as questões de pesquisa e 

objetivos que nortearam este trabalho.  

 

1.1 Organização do texto 

 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. No presente capítulo são 

apresentadas as contextualizações do tema proposto e o objetivo da pesquisa. 

O Capítulo 2 é composto de três subseções: fundamentação teórica, 

trabalhos correlatos e Revisão Sistemática da Literatura. Na primeira seção haverá 

um resgate histórico das noções preliminares de desenvolvimento econômico até a 

percepção de que era necessário alcançar a consciência ambiental. Sendo assim, a 

Educação Ambiental (EA) surge reforçando a importância de relações mais 

equilibradas entre o Homem e a Natureza. Na segunda seção apresentam-se 

trabalhos correlatos, enquanto na terceira, a Revisão Sistemática de Literatura, 

resultado da inquietação pedagógica da forma como a temática meio ambiente se 

desdobra no espaço escolar.  

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada referente ao programa 

Aprender Fazendo em Educação Ambiental (AFEA) com os passos seguidos para 

implementação do programa na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (EMEIEF) “Professora Francisca de Almeida Caloi” (Caloi). 

No capítulo 4 são apresentados os Resultados e Discussão. Analisou-se 

criteriosamente, através da confecção de gráficos dos dados obtidos, discutindo-os 

de forma clara e objetiva. 

No capítulo 5, cujo enfoque é Conclusão, são descritas as contribuições do 

trabalho observando se a abordagem com a temática EA passou a estar de acordo 

com os preceitos legais que a regem, tais quais o desenvolvimento da autonomia e 

participação dos estudantes. Por fim, são descritas a inserção social do trabalho 

desenvolvido e suas perspectivas futuras. 
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1.2 Contextualização 

 

A EA faz-se cada dia mais necessária diante de um mundo que ainda não 

compreende os impactos causados pela destruição dos recursos naturais, utilizando-

os sem considerar noções de sustentabilidade. No entanto, foram dedicados estudos 

relacionados ao meio ambiente e a sociedade devido a preocupação de alguns 

pesquisadores com o futuro do planeta, contudo percebe-se, também a importância 

de inserir tais valores e ações no contexto escolar do Ensino Básico (EB) (BRASIL, 

1999a). 

Diante da complexidade do assunto, a escola apresenta-se como formadora 

de consciência ambiental. Segundo Silva (2011) precisamos reaprender o sentido do 

existir na Terra e visualizar que a teia da vida é um complexo movimento de 

aprendizagem. 

Na maioria das instituições de ensino, as questões ambientais não se 

relacionam às atividades teórico-práticas, o que compromete a dinâmica do 

processo ensino e aprendizagem entre aprendiz e educador. Além disso, delega-se 

a função de inserção da EA a componentes curriculares como Ciências e Geografia 

rejeitando seu caráter interdisciplinar e multidisciplinar. Desconsiderando-se assim, 

que a EA é um tema transversal e deve ser contemplada em todos os componentes 

curriculares e áreas do conhecimento (RAMOS, 1996). 

Contudo a articulação entre os componentes curriculares deve ocorrer de 

forma que se possa trabalhá-las mutuamente sem deixar de lado a essência de cada 

uma, ou seja, uma abordagem multidisciplinar. Assim, a EA deve ser algo que 

percorre todas as áreas do conhecimento e que ao se fundirem trazem a 

possibilidade de assimilação e consolidação de atitudes ambientais dentro e fora das 

escolas (SILVA, 2011). 

Ramos (1996) considera que a EA, preconizada desde a década de 70 como 

a tábua de salvação aos habitantes do século passado, atual e dos vindouros, tem-

se renegado a um ensino ecológico desfocado da multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, o que é uma concepção precária. 

Na Constituição Federal é defendido que o meio ambiente é um bem de uso 

comum, direito de todos e por isso cabendo ao poder público e a coletividade 

defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 1988). Sendo assim, é fundamental investir em 

uma educação voltada ao senso crítico, reflexões sobre posturas éticas e mudanças 



de hábitos, bem como investir no ensino-aprendizagem centrado no indivíduo ativo 

frente aos desafios em detrimento da transmissão de informações ambientais 

(MOURA, 2018).  

É necessário entender a urgência de posicionamento crítico e assertivo diante 

das mazelas causadas pelo descaso com o meio ambiente nos últimos séculos de 

revoluções industriais e consumismo exacerbado, muito claramente essencial para 

uma vida mais sustentável, principalmente no que tange ao gerenciamento de 

resíduos sólidos. O excesso de descarte de produtos concebidos sem nenhuma 

aplicação ou utilidade, são padrões mediados pelo ritmo de vida na sociedade global 

que gira em torno do “ter” ao invés de “ser” (BRASIL, 2010).  

Diante dos desafios que o presente século impõe no que tange ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente em países como o Brasil, em 

2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), trazendo preceitos 

de gestão integrada e responsabilidade do poder público bem como dos geradores. 

A PNRS se articula com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), entre outras. A criminalização de condutas 

inadequadas e possível criação de incentivos financeiros fiscais ao poder privado 

são contemplados na PNRS (BRASIL, 2010).  

Outro ponto a se considerar na PNRS é a elaboração dos planos de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, onde os governos devem assegurar o controle 

social, cooperação entre o poder público, setor produtivo e a sociedade. A criação 

de novas frentes de negócios como cooperativas e associações valorizam os 

resíduos e podem auxiliar na captação de renda e inclusão de catadores (BRASIL, 

2012a). 

Portanto, endossamos a importância da EA cíclica, oportunizando ir além dos 

muros da escola, envolvendo a comunidade escolar, iniciando parcerias com 

diferentes segmentos da sociedade para estimular a formação de cidadãos 

conscientes de sua responsabilidade sustentável no âmbito econômico, social e 

ambiental. A multidisciplinaridade, visando o desenvolvimento de habilidades e 

competências para propagação de ações ambientais, é o princípio no qual se 

estabelece o ensino-aprendizagem na EA (BRASIL, 1997). 

Entretanto, ao abordar a EA, o professor e a escola tendem a desenvolver 

projetos com prazo determinado de duração. De forma reducionista são 

implementados projetos como criação de horta, coleta seletiva de resíduo, 

desconsiderando que a reflexão crítica colocando em voga valores socioculturais 
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acerca do consumo deve ser o enfoque. Debater sobre os aspectos políticos e 

econômicos da questão do resíduo e a postura que nos cabe enquanto cidadãos, 

ainda requer mais destaque dentro das instituições de ensino (ARAUJO, 2018). 

Contudo, percebendo a necessidade do trabalho integral em EA atualmente, 

neste projeto criou-se o programa multidisciplinar Aprender Fazendo em Educação 

Ambiental (AFEA), tendo como pilar integrar as ações ambientais dentro de uma 

instituição de ensino utilizando preceitos de educação empreendedora. Nesta visão 

as experiencias são geradoras de conhecimento para resolução de problemas, além 

disso, o trabalho em equipe delimita o sucesso nos resultados a serem alcançados. 

Correlacionaram-se os estudos do filósofo John Dewey1, certamente um dos mais 

influentes pedagogos, e vêm sendo aplicada no meio acadêmico de ensino superior, 

tanto quanto em diversas empresas (ARAUJO; DAVEL, 2018). 

No programa AFEA as atividades remetem a conceitos, procedimentos e 

atitudes. Apropriou-se da abordagem de Zabala; Arnau (2010) sobre a categorização 

de que conteúdos conceituais nos possibilitam o desenvolvimento ativo da 

capacidade intelectual para fins de organização da realidade, podendo operar 

símbolos, imagens e ideias. Os conteúdos procedimentais relacionam-se com a 

análise de resultados através de instrumentos construídos pelos estudantes 

objetivando metas, enquanto os conteúdos atitudinais são valores estabelecidos por 

meio das informações recebidas, o tornando capaz de intervir sobre a realidade. 

Por conseguinte, investe-se na formação dos estudantes de forma que sejam 

capazes de influenciar o meio em que vivem. O trabalho em sala de aula, o que 

basicamente podemos postular de conteúdos conceituais estão intrinsecamente 

ligados aos estudantes e professores, enquanto os conteúdos procedimentais e 

atitudinais podem englobar toda comunidade escolar para realização de ações 

ambientais, o que demanda protagonismo do estudante realizando por vezes o 

papel de instrutor (DICKMANN; CARNEIRO, 2021). 

Diante de todos os desdobramentos metodológicos, o programa AFEA 

buscou ultrapassar os muros da escola, realizando atividades que pudessem ser 

replicadas nos lares dos estudantes, pois para alcançar o objetivo pedagógico da 

 
1 John Dewey (1859-1952), pedagogo e filósofo norte-americano, cujos ideais baseavam-se 

no ensino-aprendizagem alicerçado sobre a experiencia e verificação. Seus estudos influenciaram a 

educação brasileira entre os séculos XIX e XX. 



ação é necessário apresentar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

partindo sempre da realidade do indivíduo (BRASIL, 1996). 

A EMEIF “Professora Francisca de Almeida Caloi”, local onde foi realizado o 

projeto de pesquisa, participou de todas as proposições do programa AFEA. Em 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (SCHIMIDT; 

RAMOS, 2014), a instituição de ensino possui um Projeto Político Pedagógico 

(PPP), objetivamente um documento que define a identidade da escola; e um Plano 

de Gestão Escolar (PGE) que visa alinhar os aspectos pedagógicos, financeiros e 

administrativos. 

Considerando que uma das fases do AFEA é a formulação de um Plano de 

Gestão Ambiental (PGA), cuja finalidade é analisar criticamente e garantir a 

perenidade de ações ambientais pré-definidas para a instituição, este documento 

passou a fazer parte do PPP da escola.  O PGA é certamente o documento que 

norteou todas as práticas ambientais de acordo com o programa AFEA. Sua 

formulação teve como intuito planejamento, execução, mediação, consulta e 

propagação das ações ambientais.  

 

1.3 Questões de pesquisa  

 

Observando a necessidade de uma EA voltada à criticidade de posturas e 

autorreflexões, intenta-se verificar como os debates da relação humana com a 

natureza ocorrem, bem como os fatores econômicos, políticos e sociais influenciam 

nas implementações de políticas públicas educacionais ambientais dentro da escola 

(BRASIL, 1998a). Embora muitos estudiosos apontem a necessidade da inserção da 

EA nos currículos de formação dos educadores, percebe-se uma lentidão nesta 

execução (1). Diante desse quadro, estando cotidianamente no ambiente escolar, 

despertou-se a vontade de investigar a relação de EA e seus desdobramentos no 

ambiente escolar. Foram formuladas questões de pesquisa (QP) descritas abaixo 

para orientação do projeto: 

QP1: A abordagem com a temática EA dentro da escola está de acordo com 

os preceitos legais que a regem? 

O ensino de EA para a educação básica brasileira é proposto visando a 

transversalidade dentro do que se espera a integração das áreas, disciplinas de 

forma continua e sistêmica (VALENTIN; SANTANA, 2004). A complexidade de 



 -  23 

concatenar estratégias e desenvolver projetos são desafios reais, pois influem na 

prática do professor, como ele se vê frente a estas questões (FLORIANI, 2000). 

Sendo a EA um tema transversal e a consequente necessidade de 

envolvimento de todos os professores das diferentes disciplinas, é crucial que o 

estudante tenha a construção das competências ligadas a temática. Nos Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN) para meio ambiente e saúde há a evocação de que a 

escola precisa estruturar-se ou organizar um currículo onde se supere a visão 

fragmentada (BRASIL, 1997). 

Floriani (2000) apresenta uma concepção da interdisciplinaridade imaginativa 

e prática onde é preciso lançar-se um diálogo contínuo com a natureza. Essa visão 

não é somente ecológica, mas sim orientada com a percepção dos desafios sociais. 

Complementarmente, Franco (2012) trata do isolamento e ausência de capacitação 

dos profissionais da Educação no que tange ao desenvolvimento de projetos sobre 

EA. Esses fatores fazem com que a multidisciplinaridade não ocorra de forma 

significativa. 

No que tange ao ensino-aprendizagem considerando as práticas nos projetos 

de EA, metodologias ativas voltadas à temática meio ambiente devem ser 

interdisciplinares, com foco na participação individual e coletiva. A contextualização 

dos fatores socioeconômicos e políticos são o ponto de partida e supõe-se que 

alcançará êxito na transformação social (LEAL, 2008). 

QP2: A EA é um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento da 

autonomia e participação dos estudantes?  

Corroboramos com Schimidt, Ramos (2014) na percepção de que dentro da 

escola predomina o discurso sensacionalista buscando apenas conscientizar sobre a 

preservação da natureza. Por isso é interessante analisar como o estudante se 

relaciona com as aprendizagens em EA, se são fatores críticos de sucesso para sua 

compreensão do meio onde vive, atuando eticamente e com participação efetiva 

(BRASIL, 1998b).  

QP3: É possível transformar a EA num processo contínuo  e eficiente dentro 

do ambiente escolar? 

Sabe-se que através da educação podemos alcançar relações mais 

sustentáveis, integrando desenvolvimento, sociedade e meio ambiente. Entretanto, é 

necessário estabelecer concepções atitudinais e procedimentais para a assimilação 

dos conceitos em EA focando na formação de valores (BRASIL, 1997). 



 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho e do programa foi despertar na comunidade 

escolar da educação básica, o interesse no desenvolvimento de atividades 

ambientais, atentando-se aos princípios dos 8 R’s da sustentabilidade: 

responsabilizar-se, repensar, reduzir, recusar, reutilizar, respeitar, repassar e 

reciclar. 

Especificamente: 

✓ Reaproveitar e reutilizar resíduos sólidos através do programa multidisciplinar 

AFEA; 

✓ Estabelecer parcerias sociais para a construção de espaços educativos 

sustentáveis dentro da escola; 

✓ Incentivar a comunidade escolar na adoção de posturas, hábitos de proteção 

e preservação ao meio ambiente, em casa, na escola ou locais que utilizarem 

como via; 

✓ Divulgar as ações por mídias sociais. 
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 Capítulo 2 

CAPÍTULO 2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A presente revisão bibliográfica é composta de três subseções: fundamentação teórica, 

trabalhos correlatos e revisão sistemática. 

 

2.1 Fundamentação teórica 

 

Segundo Leal (2008), a convergência entre educação e meio ambiente tem 

profundas raízes em visões freirianas e marxistas, onde o indivíduo é protagonista 

de sua história, portanto, ser ativo diante das transformações sociais. Com o 

advento da industrialização e urbanização mundial, as relações humanas e 

ambientais sofreram consideráveis impactos, principalmente nas grandes cidades 

observam-se as consequências das ações danosas por decorrência de edificações, 

indústrias, mas também relacionados aos avanços tecnológicos da agricultura e 

pecuária. 

O marco temporal da prática predatória exercida pelo Homem sobre a 

natureza é a primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XVll. 

Neste período surge de forma mais clara o estímulo ao consumismo baseado na 

capacidade de produções em massa. Contudo, de fato a percepção do quão nociva 

seriam as intervenções humanas para a sociedade no início da industrialização não 

era notória, visto que havia pouca concentração de pessoas nas zonas urbanas e 

produção em baixa escala.  Sendo assim, a visão de progresso vinculava-se a 

propagandas de indústrias cujas chaminés expeliam fumaças (REIGOTA, 2004). 

Ferreira (2013) afirma que o avanço capitalista favoreceu a subordinação da 

natureza aos processos produtivos de forma massificante e por isso é necessário 

avaliar o desenvolvimento esperado sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de bem-estar. 

Somente a partir do século XX, a preocupação com o meio ambiente se 

transformou num debate global, uma vez que o poder bélico nuclear passa a ser 

desejo de diferentes países fazendo com que a produção de indústrias aumentasse 

sem a devida atenção aos dejetos gerados (REIGOTA, 2004). 



Em 1965, na Grã-Bretanha em uma conferência educacional, a EA é 

expressa de forma ampla, mesmo carregado de localismo, objetivando apenas 

aspectos individuais descontextualizados. Posteriormente, vê-se a ocorrência da 

Conferência das Nações Unidas, na cidade de Estocolmo em 1972 onde surge o 

conceito meio ambiente humano, propulsionado pelos movimentos ambientalistas. 

Emerge a noção de que era necessário um equilíbrio do crescimento econômico e 

populacional dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, evitando que 

houvesse sacrifício de alguns em detrimento de outros (MENDONÇA, 2006). Em 

1975 a Carta de Belgrado afirma a necessidade de atitudes coletivas, éticas e 

globais, externam-se ideais como erradicação da pobreza, fome, analfabetismo, 

poluição e degradação do meio ambiente (FERREIRA; FREITAS, 2013). 

Em 1977, ocorre a 1ª Conferência Intergovernamental sobre EA na cidade de 

Tbilisi. O objetivo era dar continuidade aos ideais sobre meio ambiente explanados 

em Estocolmo, delimitar estratégias ao programa internacional de EA, proclamando 

aos países membros para incluírem o tema em seus currículos escolares 

(FERREIRA; FREITAS, 2013). 

Em 1992 ocorre na cidade do Rio de Janeiro, a II Conferência Ambiental 

Mundial de grande repercussão: Rio-92 ou Eco-92. O mundo reafirma a declaração 

de Estocolmo e por meios de negociações busca a redução de gases de efeito 

estufa na atmosfera (RAMID; RIBEIRO, 1992). Neste momento nasce a declaração 

do Rio-92 sobre meio ambiente e desenvolvimento, cujos vinte e sete princípios 

abordam sumariamente a participação e responsabilização humana com o 

desenvolvimento sustentável de forma ampla e cooperação mútua entre os Estados, 

de acordo com a Carta das Nações Unidas (HOSHI, 2012). 

Vale citar, a fim de avançarmos na congruência de educação e meio 

ambiente, que da conferência Rio-92 decorreu a Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável, entre outros conselhos, destacando-se o conselho para a Terra e a 

formulação da carta de intenções consentida por todos os povos e vinculada às 

Nações Unidas. Definiu-se então que, diante da iminente necessidade de mudanças 

comportamentais na relação do Homem com a natureza, a junção de forças seria 

determinante para uma sociedade mais justa e sustentável (RUFINO; CRISPIM, 

2015). 

Em 1998, a Conferência de Tessalônica na Grécia, reforça os ideais já 

expostos nas diversas reuniões globais sobre EA, trazendo a busca por um planeta 
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desfocado do eixo econômico e o aprimoramento dos métodos educativos para 

trabalhar a favor do meio ambiente (BRASIL, 2005). 

No Brasil, preceitos ambientais foram declarados na década de oitenta 

gerando um arcabouço de leis ambientais alicerçadas na Constituição Federal 

Brasileira quando em seu artigo 225, expressa o direito de cada indivíduo no que 

tange a um meio ambiente equilibrado; o dever da coletividade e poder público de 

zelar e preservar, afinal, o uso comum e sadio pode garantir a qualidade de vida em 

sociedade (BRASIL, 1988).  

A década de noventa apresentou forte desenvolvimento da temática 

ambiental. Instituições públicas e a sociedade civil passaram a promover ações 

ambientais com aporte financeiro do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) 

sancionado pela Lei n° 7.797/1989, ao passo que a EA é considerada uma das 

ferramentas da política ambiental brasileira. Então, o Ministério da Educação (MEC) 

cria um grupo de trabalho de EA para lidar com os aspectos da temática, bem como 

a criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cujas instâncias do Poder 

Executivo se materializaram na institucionalização da política de EA no âmbito do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) (BRASIL, 1999b). 

Durante a Rio-92, produziu-se um documento intitulado Carta Brasileira para 

EA, a fim de declarar que a implementação da sustentabilidade garantiria a 

sobrevivência do planeta e melhoraria a qualidade de vida. Contudo, era de 

conhecimento a falta de comprometimento do poder público em zelar pelas 

legislações vigentes e a existência de um modelo educacional que não atendia às 

necessidades do país. Então o MEC realiza em 1992 o 1º Encontro Nacional de 

Centros de EA na cidade de Foz de Iguaçu, Santa Catarina, com intuito de introduzir 

práticas junto às comunidades (BRASIL, 1999b). 

Em 1994, através da articulação dos ministérios da Educação, do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Ministério da Ciência e 

Tecnologia e o Ministério da Cultura movido pelo contexto de lutas ambientais e 

discussões da sociedade civil, sancionou-se o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (PRONEA) com intuito de contemplar a EA por meio do ensino formal 

(BRASIL, 1999b) 

Em 1998, publica-se num conjunto de dez volumes, um documento norteador 

muito presente ainda hoje no âmbito escolar, pois seus preceitos vão sendo 



afirmados cotidianamente: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), um marco 

da educação nacional. Os PCNs direcionam a prática docente e estabelecem 

conteúdos mínimos à educação básica, tencionando a formação básica e o respeito 

aos valores culturais, artísticos regionais e nacionais. Para tal estabeleceu-se que o 

trabalho com o tema meio ambiente se fundamenta à contribuição na formação de 

cidadãos conscientes, atuantes quanto o socio ambientalismo, comprometidos com 

o bem-estar individual, com a vida em sociedade, tanto local como global 

(VALENTIN; SANTANA, 2004). 

Posteriormente, em 1999, institui-se a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) no qual descreve a EA como componente essencial e 

permanente, presentes em todos os níveis e modalidades de ensino em caráter 

articulado formal e não formal e elucida a importância da formação dos professores 

a fim de conceitos básicos e objetivos fundamentais do tema (BRASIL, 2015). 

Pondera-se que desde as primeiras discussões sobre os rumos do planeta, a 

convergência de diferentes entidades é vista como crucial para o desenvolvimento 

sustentável. Nesta linha a promulgação da lei nº
 

12.305/2010 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), articulada com a lei nº 9795/99 apresenta no 

oitavo artigo, inciso VIII, a EA como um de seus instrumentos. Também traz como 

pressuposto que os planos municipais de gestão integrados de resíduos têm 

conteúdo mínimo de programas e ações em EA visando a não gerar, reduzir, 

reutilizar e reciclar os resíduos sólidos (BRANCO; ROYER, BRANCO, 2018).  

Para consolidar a EA, reafirmando os conceitos anteriormente difundidos, 

amparando-se na Constituição Federal e lei 9.795/99, tal qual a proposta de uma 

base comum de organizar, articular, avaliar e desenvolver propostas pedagógicas, 

homologou-se a resolução nº 2/2012, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EA (DCNEA). Ainda assim não se traduz em obrigação de fazê-lo 

para todas as redes de ensino nacional (BRASIL, 2012b). Na DCNEA encontramos 

a evocação de responsabilidade social ligada a comunidade através do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP). É o PPP, por meio de processos de formulação 

democrático e participativo, que garantem a escola autonomia de gestão 

administrativa, financeira e pedagógica.  

Entretanto, a discordância entre prática e teoria demonstra quão longo é o 

caminho. Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) concluída no ano de 

2017, após um período consultivo, entre 2015 e 2016, com debates e negociação 

com atores da educação e sociedade em geral, valoriza a sustentabilidade 
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socioambiental visando adotar ações coletivas e individuais baseadas no 

conhecimento científico (GADOTTI, 2013). 

Alguns autores consideram que embora o termo EA não esteja explicitado na 

versão final da BNCC, as noções de sustentabilidade, foco no relacionamento 

Homem-natureza e o uso inteligente dos recursos naturais se fazem presente no 

documento e enfatizam o caráter trans, inter e multidisciplinar da temática a ser 

percorrido (BRASIL, 2017).  

Segundo Gadotti (2013) no país ainda impera a visão que o desmatamento 

das florestas é o meio de avanços civilizatórios, uma herança colonial enraizada 

onde termos como mato, índio incivilizado e inculto, não foram totalmente 

ultrapassados. Considera-se que é necessário superar diversos desafios para atingir 

práticas ambientais mais adequadas. 

Além disso, somam-se as ideias de que as riquezas naturais brasileiras são 

demasiadas e podem ceder espaço à industrialização, construções civis, entre 

outras intervenções, deixando de lado a preocupação com degradação, poluição e 

resíduos. O modo de vida urbana inadequado aos ideais sustentáveis e que deve 

ser superado ainda persiste no imaginário humano como exemplos de prosperidade 

e sucesso (BRASIL, 2005). 

Por isso, à medida que se ampliam as percepções sobre a EA que se tem e 

aquela no cotidiano do espaço escolar, vivenciada pela comunidade escolar, surge a 

necessidade de traçar caminhos para atitudes perenes e eficazes. Além disso, 

necessitamos definir e contextualizar como concebemos o sentido de espaço 

educativo.  

Os teóricos interacionistas conceituam que as primeiras relações e 

comunicações ocorrem dentro do espaço onde o indivíduo é criado. Para Silva 

(2011) a base do desenvolvimento humano se dá no contato com o mundo mediado 

por seus familiares e essa vivência é levada ao mundo externo. Tendo como 

principal referência seu meio social, constrói sentidos que carregará por toda vida, 

pois nesta interação de constantes trocas é marcado; pautando as demais relações 

que ocorrerão em diferentes níveis sociais.  

Viñao (2005) acresce à escola a ideia de espaço, lugar e território, os 

valorando como o projetado, o construído para uso. Certamente são concepções de 

que a escola possui uma infraestrutura que traduz sua história pedagógica e política, 



portanto, quando agimos sustentavelmente tomamos por princípio os espaços 

educacionais como um elemento-chave que molda a cultura da instituição de ensino. 

De acordo com a Resolução Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

n° 2/2012 os sistemas devem estimular suas instituições de ensino a constituir 

espaços educadores sustentáveis, alicerçadas em suas propostas curriculares sob a 

luz da gestão democrática para que se tornem referência de sustentabilidade 

socioambiental dentro de seus territórios (BRASIL, 2012b). Corroborando com a 

afirmativa de que à escola cabe proporcionar um ambiente onde haja formação de 

cidadãos conscientes sobre o meio ambiente e garantir situações para atuação dos 

estudantes em participação concreta.  

O espaço físico escolar se apresenta como um lugar de relações, cuja relação 

interpessoal entre estudantes, professores e comunidade escolar transcorre não 

linearmente para além de elementos tangíveis. Nesse ambiente de convivência 

diária é possível falar e trabalhar a gestão de resíduos sólidos, pois às instituições 

de ensino destinou-se o papel de educar e sensibilizar as futuras gerações em 

temas socioambientais (HANK, 2006). 

Por conseguinte, Hames (2012) convida a reflexão sobre o lugar da escola, 

inserida no contexto sociocultural e econômico, tornando-a hábil a extrapolar 

práticas de ensino de acordo com as necessidades de gerar soluções. São os 

projetos pedagógicos de EA que garantem o sucesso de integração com a 

comunidade e fazem os conceitos assimilados no interior dos estabelecimentos de 

ensino se espalharem no intuito de promover transformações sociais. Inicia-se a 

conscientização dos estudantes para redução de resíduos na escola, tais como 

folhas de caderno e (ou) sulfite dentro da sala, copos descartáveis e restos de 

comida nos intervalos. Posteriormente, busca a reutilização de materiais observando 

se não trazem risco à saúde e por fim, a separação de itens que só podem passar 

por processo de reciclagem.  Desta maneira proativa é que se pode propor uma EA 

cíclica e com efeitos perenes dentro do ambiente escolar. 

Por fim, tendo a intencionalidade ao aplicar a temática EA nas escolas, em 

formar cidadãos conscientes de seu papel individual inserido na coletividade, as 

práticas de reduzir, reutilizar e enviar para reciclagem beneficiam a própria cidade, 

pois contribuirão com a geração de renda, empregos e melhoria nas condições 

sanitárias. Além disso, observando que na natureza existe a correlação dos 

processos naturais, é possível afirmar que contribuirá indiretamente na economia 
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nos processos industriais quanto à diminuição de exploração de recursos naturais e 

preservação de água e energia (HAMMES, 2012). 

 

2.2 Trabalhos correlatos 

 

Na literatura existem trabalhos que abordam a questão da EA e fornecem 

requisitos para a reflexão dos processos que a envolvem dentro do espaço escolar: 

textos e artigos reflexivos sobre a necessidade de repensar a ideia de que os 

recursos naturais são infinitos, evocando responsabilidade coletiva.  

Historicamente há contradições entre os termos sustentabilidade e 

desenvolvimento, pois coletividade, coevolução e cooperação caracterizam a 

sustentabilidade; enquanto individualismo, evolução do mais apto e competição 

caracterizam o desenvolvimento. Considera-se que a visão de progresso às custas 

da degradação ecológica deve ser abandonada, embora estejamos longe de atingir 

esta meta (BOFF, 2012). 

Entre os anos de 2011 e 2014, a Secretaria do Meio Ambiente do estado de 

São Paulo lançou cadernos de EA, com finalidade de discutir e disseminar ações 

ambientais. Abordou a forte imposição do consumismo que deve ser desvendado 

objetivando formar pessoas atentas às questões do uso consciente da água, 

oponentes ao desmatamento, caça predatória, o descarte incorreto do resíduo que 

gera contaminação, assim como altera o clima do planeta. Outro ponto discutido é a 

proliferação e impactos dos produtos industriais em todo o mundo, tendo assim, 

necessidade de estabelecer relações equilibradas forjadas na cidadania, no direito 

de o indivíduo ter um meio ambiente saudável, além do dever de defender os 

recursos naturais e a biodiversidade (SÃO PAULO, 2014). 

Obviamente, enquanto seres racionais temos diversas necessidades como as 

fisiológicas, de segurança, sociais e autorrealização, mas é necessário entender que 

há uma cadeia interminável de transformação onde tudo se transforma na natureza, 

afinal, os materiais gerados são processados passando a fazer parte de outros 

processos quase que imediatamente na natureza. Isto difere do que produzimos, 

afinal, damos pouca importância aos resíduos, as sobras e restos do que 

consumimos. O que genericamente nomeamos de resíduo é um elemento que 

molda a vida do Homem urbano que está sempre buscando materiais em vários 

pontos do planeta. Isso é inerente à humanidade, principalmente ao modo de vida 

do Homem urbano, a busca desenfreada por satisfação (SÃO PAULO, 2011).  



Hames (2012) em sua obra “Agir: percepção da gestão ambiental”, define que 

não há problema em consumir, porém há preocupação quanto às aspirações de 

consumo acima das nossas necessidades básicas, destacando que os avanços 

tecnológicos trouxeram a falsa sensação de domínio do Homem sobre a natureza. 

Também existe a crença de que é possível superar qualquer ausência ou escassez, 

embora tenhamos claras mostras sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável. Além disso, o capitalismo que transforma até mesmo a água em bem 

econômico em nosso país, todavia, possui somente cerca de 40% de água tratada 

em grande parte das cidades e um baixo índice de tratamento de esgotos. 

Os desafios de trabalhar a EA visando atingir uma grande parcela da 

população nacional têm grande ligação com a resistência de reconhecer seu vínculo 

com as dimensões política, econômica, cultural, social e ética. Não se pode deixar 

de lado os conceitos de cidadania e justiça social exaltando somente a preservação 

e conservação da natureza (HAMES, 2012). 

Em “Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico”, obra de Carvalho 

(2008) é impossível dissociar a prática ambiental da criticidade e da cidadania. Os 

direitos, a integridade dos bens não renováveis e a gestão pública e igualitária é 

determinante à existência humana. O indivíduo precisa ser capaz de compreender 

essa relação conflituosa de interesses sociais. 

Em “Educação Ambiental Freiriana”, escrita por Carneiro, Dickmann (2021) 

apura-se o olhar sobre as percepções dos estudos de Paulo Freire ligado a temática 

ambiental. Neste sentido o fazer EA é uma política pública, pois não se volta ao 

objeto, mas sim ao ser humano que inconcluso está inserido na natureza.  Aqui se 

fundem as dimensões histórica, cultural e humana, para reafirmar a 

interdependência entre Homem e natureza. De fato, se reconhece na terminologia 

ético e antropológica o pensamento freiriano. O estudante inserido em processos 

educativos libertadores e emancipadores terá mais habilidade para se posicionar 

nos debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade. 

Dialética, criticidade, pedagogias emancipatórias e emancipação, Loureiro 

(2004) imprime em sua obra a mesma vertente sociocultural político econômica, 

definindo a EA dinâmica e transitória dentro das múltiplas tendências pedagógicas. 

Encontramos aqui novamente o debate centrado na dimensão de vida e natureza, 

paradigmas que focaram em separar durante um longo período a atividade 

econômica da totalidade social: a tentativa de condicionar os indivíduos a lógica 

capitalista exploratória de recursos naturais sem atenção ao esgotamento. Propõe 
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então que através dos meios democráticos e da dialética natureza/sociedade a EA é 

o caminho em direção a uma sociedade sustentável. 

No livro “Desafios contemporâneos da educação”, os autores consideram que 

um dos requisitos mais importantes para o desenvolvimento sustentável é a EA, 

presente na Constituição Federal e na lei que versa sobre a política nacional de 

educação ambiental. Ambas sintetizam que através deste tema, o indivíduo e a 

coletividade podem ampliar habilidades e competências voltadas à construção de 

valores sociais possibilitando a conservação do meio ambiente (DAVID et al, 2015). 

As disposições para promoção de uma EA inclusiva no currículo educativo, na 

qual se construirá valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências ambientais, visando conservá-lo como um bem comum do povo, é 

essencial na busca à qualidade de vida. Não há sentido o ensino-aprendizagem 

descontextualizado, disciplinar, o trabalho deverá atender a todos os estudantes, 

pela mediação e construção do conhecimento coletivo (BRANCALIONE, 2016). 

Nesse ponto elucida-se que a intenção não é apresentar componente curricular 

dentro do ensino brasileiro visando ensino de conhecimentos ambientais, essa 

abordagem requer uma visão multidisciplinar, transitando nas diferentes áreas do 

conhecimento, buscando a consolidação diária, participativa e democrática. 

No tocante a formulação do currículo envolvendo EA, é preciso analisar mais 

especificamente os ideais explícitos e implícitos nos PCNs sobre o tema. Alguns 

pontos a considerar são: 

✓ O entendimento de que a convivência no ambiente escolar reforça e estimula 

valores sociais, transformam-na em um rico campo de atuação aos 

estudantes. Assim, é preciso valorizar as intervenções no espaço físico de 

forma coletiva, democrática e participativa;  

✓ A escola não é o único agente educativo, conforme apresentado 

anteriormente, o comportamento familiar, assim como as informações 

passadas pela mídia tem forte influência sobre a postura ética ambiental dos 

estudantes. Entretanto, é preciso discutir e estabelecer uma ponte para 

análise crítica, observando que as questões ambientais são abordadas de 

forma superficial e(ou) equivocada até mesmo dentro da escola; 

✓ Não se pode esquecer o caráter transversal da EA, favorecendo a inter e 

multidisciplinaridade. O corpo docente precisa focar no desenvolvimento de 

um ensino-aprendizagem conjunto, sendo função da instituição organizar e 



gerenciar o currículo sem fragmentá-lo ou reduzido a determinada disciplina 

e(ou) professor. Este processo favorece a assimilação global da temática 

pelos estudantes (BRASIL, 1997). 

Souza (2020) avaliou como os professores pensam e trabalham o tema 

transversal sobre o meio ambiente na rede estadual do município de Vitória da 

Conquista na Bahia. Observou inicialmente que a proposta pedagógica existente nos 

PCNs é enrijecida, e que, embora evoque a multidisciplinaridade seu texto 

contempla somente três eixos: natureza cíclica, sociedade/meio ambiente e 

manejo/conservação ambiental. Segundo o autor, isto reduz a produção de 

atividades ao enfoque ecológico excetuando o histórico, filosófico, antropológico.  

Destaca-se também a ideia de que professores que não atuam nas áreas de 

Ciências e Biologia acreditam que não devem trabalhar EA. Um sentimento refletido 

nos dias de comemorações como Dia “da Árvore”, “da água”, “do meio ambiente”, 

inclusive projetos desvinculados do PPP da escola ou em muitos casos inexistentes. 

Concluiu-se, portanto, que o processo formativo do professor é fundamental para 

que eles discutam os limites e possibilidades da abordagem de acordo com os 

PCNs. Essa formação deveria iniciar nos cursos de graduação, no entanto, isso não 

ocorre (SOUZA, 2020). 

É fato que temas sociais requerem a elaboração curricular centrada em 

espaços de construção do conhecimento sem hierarquização disciplinar/áreas. Além 

disso, delega-se a função de inserção da EA a disciplinas como Ciências e 

Geografia rejeitando seu caráter interdisciplinar e multidisciplinar. Desconsidera-se 

que, a EA é um tema transversal, portanto deve ser contemplada em todas as 

disciplinas e áreas do conhecimento (BRASIL, 1999a). 

E quando a questão trata do fator de demonstrar a teoria através da prática, a 

ideia do todo e não das partes, da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, 

devem estar presentes, afinal, usar somente algumas aulas é insuficiente para 

estabelecer conceitos de EA, a fim de nortear reflexões acerca do pertencimento ao 

ecossistema onde há interdependência dos seres, onde nenhum indivíduo se 

sobrepõe, mas se relacionam (SOUZA, 2020). Certamente para ampliarmos este 

entendimento, difundir na educação básica ações ambientais é primordial. Os 

profissionais de educação têm alto poder para propagar a conservação ambiental, 

visto que através da arte de educar podem sensibilizar os estudantes em relação às 

problemáticas ambientais. 
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  Entende-se por espaço educativo sendo um local de construção coletiva 

histórico social, de apropriação de habilidades, competências e valores.  Diante da 

complexidade do assunto, a escola apresenta-se como formadora de consciência 

ambiental. Segundo Silva (2011) os seres humanos precisam reaprender o propósito 

da existência na Terra, para poderem enxergar e entender que a teia da vida é um 

intricado movimento de aprendizagem que vem ocorrendo. 

Para Paula (2011), grande parte das escolas, deixam de lado a relação do 

teórico-prático com questões ambientais, comprometendo o exercício do ensino-

aprendizagem entre discentes e docentes. Sobretudo desenvolver a temática 

ambiental requer estratégias adequadas devido à complexidade que a envolve. 

Além disso, é necessário discutir a importância da reestruturação dos 

espaços, pois o trabalho com EA deve atentar a visão da escola e ao contexto 

educacional no qual o estabelecimento de ensino está inserido. Apresentou-se em 

suas discussões a ideia de que os professores encontrem dimensões para serem 

construtores de conhecimentos em parceria com os estudantes (RODRIGUES; 

SAHEB, 2018). 

Sendo assim, o trabalho com projetos, embora não seja uma novidade 

educativa, auxilia na organização e direcionamento de diferentes práticas. Atesta-se, 

contudo, que a intencionalidade é parâmetro para que a EA seja cíclica e continua. 

O ato de projetar é indissociável do agir, trazendo a importância de fazer junto, 

valorizando conhecimentos prévios dos participantes das ações. O ato de projetar 

requer abertura ao novo, flexibilidade para reformulações à medida que as ações 

projetadas evidenciam novos problemas e dúvidas (PRADO, 2005). 

É inevitável que as ações educativas sejam mais claras para atender 

diferentes públicos, da teoria à prática. Alkimim (2015) na dissertação 

“Conscientização Ambiental e a percepção da comunidade sobre a coleta seletiva na 

cidade universitária da UFRJ” destacou a importância do tratamento dos resíduos, 

que através desta prática estamos protegendo a natureza e economizando recursos. 

Valoriza que devemos reduzir o consumismo, reutilizar itens possíveis e enviar para 

reciclagem os resíduos que não conseguimos reaproveitar. 

O princípio dos R´s foi introduzido na Agenda 21 com intento de gerenciar 

sustentavelmente os resíduos sólidos por ações e práticas. Traduz-se em política 

pública quando objetiva sensibilizar os indivíduos na tomada consciente de decisões 

sobre os resíduos urbanos e industriais (ALKIMIM, 2015). 



Plicas; Fertonani (2006) postulam que as intervenções em EA precisam inferir 

sobre a realidade escolar, para tanto o estímulo às pesquisas consolidam ações 

educacionais que desenvolvam a cidadania, valores, vivências e convivências 

promotoras do sentimento de pertencimento ao todo. Há a necessidade de 

sistematização, demandando que a termologia dos R´s da sustentabilidade esteja 

clara e interligadas às metodologias educativas. 

A política dos R´s da sustentabilidade foi se aumentando ano após ano, ao passo 

que neste trabalho adotou a metodologia de 8 R´s, sendo eles: 

1. Refletir - Considerar os impactos positivos e negativos do consumo;  

2. Reduzir - Evitar desperdícios de variados itens; 

3. Reutilizar - Inventar, inovar utilizando produtos que já foram utilizados; 

4. Respeitar - O outro, o meio ambiente e agir solidariamente; 

5. Reparar - Consertar algo, pedir desculpas e se desculpar; 

6. Responsabilizar-se - Assumir os impactos de suas condutas e posturas; 

7. Repassar - Transmitir informações sobre consumo consciente; 

8. Reciclar - Separar resíduos de forma adequada para fins de coleta seletiva. 

Na visão de De Vidis (2016) em “Educação ambiental: consumismo e 

produção de resíduos sólidos”, os R´s são indicativos metodológicos a serem 

trabalhados dentro e além dos muros da escola. Eles estão carregados de signos 

sociais e interesses políticos consonantes com o lugar onde os estudantes vivem. 

Portanto, os mesmos por meio de conteúdos atitudinais e procedimentais 

entenderão que saberes apreendidos são frutos de construção coletiva. 

Visto que os conceitos em EA estão em constante mutação, foi necessário 

realizar uma revisão sistemática da literatura para compreender de que maneira a 

educação nacional já se reportava e produzia literariamente quanto à temática.  

 

2.3 Revisão sistemática da Literatura (RSL) 

 

Cabe às revisões sistemáticas apresentarem uma avaliação justa de um 

tópico de pesquisa utilizando-se de estruturação confiável, rigorosa e auditável. 

Mediante a afirmação, a metodologia de pesquisa seguiu as diretrizes propostas, 

definindo-se nesta seção as questões de pesquisa, string de busca, os critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos e a extração dos dados, conforme preconizado por 

Kitchenham; Charters (2007). 
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A análise de estudos primários com temas relacionados à EA reflete a 

compreensão do ensino-aprendizagem tanto no ambiente escolar como fora dele. 

Ora, se tomarmos por base a necessidade de uma sociedade mais sustentável, 

esses estudos ajudam a esclarecer questões críticas para o sucesso de sua 

implementação.  

 

2.3.1 Questões de Pesquisa e Estratégia de Busca 

 

Foram formuladas questões (QP) para embasar a pesquisa com temas 

relacionados à EA e seus desdobramentos no ambiente escolar. As QP são 

utilizadas foram:  QP1: Os estudos conduzidos nas escolas de EB no Brasil 

conseguiram propagar efetivamente o ensino de EA? QP2: O estudante usou EA em 

sua rotina? QP3: A EA descrita nos estudos é interdisciplinar e multidisciplinar? 

QP4: Como os estudos comprovaram a eficiência da EA aplicada? QP5: Quais 

metodologias de ensino-aprendizagem adotadas nas práticas/projetos de EA vem 

sendo reportadas na literatura científica? 

A estratégia de busca foi dividida em duas etapas com o objetivo de (i) 

definição das palavras-chave e (ii) resolução sobre as bases de dados e estudos a 

serem utilizados. 

Através das palavras-chave: educação ambiental, reciclagem, 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, escola básica e consciência; foi possível 

formular as seguintes strings de busca: 

String 1 – educação ambiental e reciclagem e escola básica; 

String 2 - educação ambiental e interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade 

e escola; 

String 3 - educação ambiental e escola básica. 

Com o intuito de obter publicações relevantes ao assunto desta RSL, utilizou-

se base de dados que reúnem uma gama de estudos voltados à educação: 

➢ Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - https://www.base-search.net/; 

➢ Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) - 

http://bdtd.ibict.br/vufind/; 

➢ Education Resources Information Center (ERIC) - https://eric.ed.gov/;  

➢ Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental (REGET) - 

https://periodicos.ufsm.br/reget/index; 

➢ Scientific Electronic Library Online (SciELO) - http://www.scielo.br/. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Foram escolhidos estudos publicados em dissertações, monografias, revistas 

científicas e trabalho de conclusão de cursos entre 2009 e 2019, relacionados à EA, 

reciclagem, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e escola básica. No Quadro 1 

são apresentados os critérios adotados para inclusão e exclusão dos trabalhos 

encontrados na literatura. 

 

Quadro 1 - Critérios de inclusão ou exclusão na RSL. 

CRITÉRIO DE INCLUSÃO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

-  Estudos que tratam sobre o tema de EA 

no ambiente escolar do EB brasileiro; 

-  Período de publicação de 2009 a 2019; 

- Revistas / Jornais / Dissertações/ Teses e 

Conferências; 

- Contemplam ao menos um componente 

curricular de Ensino. 

- Estudos internacionais. 

- Artigos duplicados; 

- Não estejam disponíveis integralmente 

nas bases de dados; 

- Estudos não associados às questões de 

pesquisa; 

-Estudos e realizações que não 

contemplam ao menos um componente 

curricular de Ensino. 

Fonte: O autor (2021). 

 

2.3.2 Resultados e discussão 

 

Com base nos critérios de busca e seleção acima mencionados obteve-se o 

fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma da extração de estudos. 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Após a extração e seleção dos estudos considerando as strings de busca, viabilizou-

se a análise dos resultados. Aparada pelas questões de pesquisa, discute-se a 

seguir os dados de maiores relevâncias para esta RSL. 

Enquanto 62,0% das pesquisas concentraram-se especificamente na 

modalidade de Ensino Fundamental (EF), apenas 10,0% atentam ao Ensino Médio 

(EM). De forma ainda menor, encontrou-se 4,0% dos estudos direcionados a 

modalidade de Educação Infantil (EI) destacando o fato de ser hibridamente com o 

EF (Figura 2).  

 
Figura 2- Estudos direcionados às modalidades de Ensino  

(EI=Ensino infantil; EF=Ensino fundamental e EM=Ensino médio). 
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Fonte: O autor (2021). 

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 2, incide-se o risco de que 

ausência de estudos direcionados somente à EI pode se traduzir numa lacuna 

quanto à formação inicial dos estudantes. O reconhecimento de que esta fase de 

desenvolvimento é a base para as demais etapas de aprendizagem, se faz presente 

no documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

destacando aspectos a serem trabalhados nessa modalidade de ensino (BRASIL, 

2010). 

 Rodrigues, Saheb (2018) investigaram a relação entre o termo cuidar, 

presente em diversos documentos referentes à EI e o efetivo trabalho com a 

temática EA. Os autores destacam a presença da noção de interdisciplinaridade, 

mas ressaltam que os textos governamentais não se referem explicitamente a EA. 

Todavia a EA precisa ser incluída efetivamente a fim de que o ser humano se 



reintegre a natureza de acordo com a correlação biológica e se reconheça como ser 

social. Sob a ótica educativa é assim que se constitui a condição humana. 

Nos documentos selecionados para esta RSL, as palavras-chave 

predominantes foram: EA, consciência ambiental, projetos ambientais, escolas, 

ensino, aprendizagem.  

Foram selecionados documentos publicados no intervalo de onze anos, 2009 

a 2019, considerando a relevância e amplitude destes quanto às classificações 

formuladas. Os resultados encontrados para os estudos em cada ano são 

apresentados na Figura 3. 

 
Figura 3 - Quantidade de documentos selecionados por ano. 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Atentando que os critérios de seleção foram estabelecidos baseados nas 

questões de pesquisa, buscou-se também observar documentos que 

demonstrassem explicita ou implicitamente o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável.  

Os documentos desta RSL relacionam-se com encontros da comunidade 

internacional e com a conclamação de que é necessário avançar nas metas 

estabelecidas anteriormente objetivando assegurar direitos humanos para atingir 

equilíbrio econômico, social e ambiental (BRASIL, 2016). 

Na elaboração da Agenda 2030, o objetivo 4 declara que até o ano de 2030 

todos os países signatários devem proporcionar o ensino de qualidade e que 

promova oportunidades de aprendizagem para todos continuamente, ou seja, 

educação inclusiva e equitativa (BRASIL, 2016).  
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Portanto, ao passo que se selecionava os documentos, considerava-se a 

valorização do conhecimento ambiental aplicado junto aos indivíduos, pois é um 

conjunto de habilidades fundamentais à promoção de direitos humanos, cultura de 

paz, respeito a diversidade cultural, cidadania global, entre outros fatores no 

caminho da educação para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2016). 

A fim de elucidar a progressão do trabalho utilizamos as classificações Projeto 

e Avaliação. Ainda assim a classificação Projeto foi dividida em duas categorias: 

multidisciplinar e não-multidisciplinar. Os resultados obtidos são apresentados na 

Figura 4. 

Figura 4 - Classificação dos Estudos e categorias da classificação Projeto. 

 
Fonte: O autor (2021). 

 
É importante destacar que as classificações multidisciplinar e não- 

multidisciplinar têm uma interrelação com as classificações projetos e avaliação, pois 

referem-se à presença dos componentes curriculares de ensino (CCE). 

Aproximadamente 80,0% dos estudos basearam-se na disseminação da EA através 

da concatenação de diferentes CCE, enquanto aproximadamente 20,0% são não-

multidisciplinar, ou seja, destacaram apenas um CCE para a apropriação de 

conceitos ambientais, geralmente em Ciências. 

A classificação “Avaliação” indica análise de projetos, cursos, programas de 

EA, cuja finalidade era observar como ocorrem os processos de formação dos 

docentes para o trabalho com o tema, o que representam aproximadamente 62,0% 

dos estudos. 

  Na classificação “Projetos”, referente a aproximadamente 38,0% dos 

estudos, encontrou-se ações junto aos estudantes e/ou comunidade escolar. 

Apresenta-se os dados gerando uma subclassificação de projetos de ações tais 



como: coleta seletiva; prevenções no uso da água; utilização de aparatos 

tecnológicos; análise e cuidado com o solo e/ou terra e ações híbridas.  Na Figura 5 

são apresentados os resultados referentes aos temas de projetos de ações 

relatados nos trabalhos.  

 

Figura 5 - Dados dos diferentes projetos de ações.  
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Fonte: O autor (2021). 

 

Os estudos foram apresentados através de pesquisas qualitativas (27,5%), 

quantitativas (27,5%), quali /quantitativas (31,0%). Os principais instrumentos foram 

as entrevistas estruturadas e questionários direcionados à comunidade escolar.  

Porém, aproximadamente 14,0% não citaram nenhuma das métricas (Figura 6). 

 
Figura 6 - Métrica utilizada nos diferentes estudos. 
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Fonte: O autor (2021). 
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Das publicações selecionadas, aproximadamente 58,5% dos estudos trazem 

dados qualitativos e quali/quantitativos sobre a aplicabilidade da EA e suas 

agregações. Sendo assim, é importante destacar que a abordagem qualitativa tem 

como premissa a análise e interpretação mais profundas, descrevendo o 

comportamento humano em sua complexidade. Assim fornece também análises 

sobre o objeto de investigação detalhadamente (RAMOS et al, 2021).  

A seguir é descrita a análise das questões de pesquisa definidas no protocolo 

da RSL conduzida. 

QP1: Os estudos conduzidos nas escolas de EB no Brasil conseguiram 

propagar efetivamente o ensino de EA? 

Dos vinte e nove estudos selecionados, 80,0% abordaram a execução de 

projetos junto aos estudantes. Segundo Almeida (2017) é através da postura ética, 

reponsável e solidária que ocorrerá a mudança de pensamentos e ações, 

resultantes das escolhas diárias ( ALMEIDA, 2017). 

Silva (2011) em seu estudo intitulado “Educação ambiental para as séries 

iniciais”, desenvolveu um roteiro para inserção da EA junto a 313 estudantes do 1º 

ao 5º ano na cidade de Brasília. Como metodologia foram realizadas palestras, 

ações de coleta seletiva e construção de horta/instalação de jardim, bem como visita 

técnica a um parque da cidade. Como conclusão percebeu mudanças de atitude nos 

estudantes, funcionários, pois passaram a cobrar uns aos outros quanto à 

comportamentos ambientais adequados.  

Considerando que a EA deve alinhar a prática e teoria em sala de aula 

conectando as áreas do conhecimento, todavia, os estudos analisados não 

apresentaram dados que comprovam a propagação dos preceitos da EA. 

 QP2: O estudante usou EA em sua rotina diária? 

Em 50,0% dos estudos selecionados foi possível avaliar que os estudantes 

agem ambientalmente no espaço escolar. Em relação a sua rotina diária em outros 

espaços, nenhum estudo traz a atuação dos estudantes além dos muros da escola. 

No estudo “Projeto meio ambiente: a criação de um blog com uma turma de 

segundo ano do Ensino Fundamental”, Freese (2019) apresenta uma pesquisa que 

envolveu estudantes com idades entre 7 e 8 anos de uma escola da cidade de Novo 

Hamburgo no Rio Grande do Sul. A turma foi convidada a desenvolver ações de 

reaproveitamento de resíduos, divulgando simultaneamente num blog criado por 



eles. A autora conclui que os estudantes se envolveram nas ações e utilizaram as 

aprendizagens estimuladas no estudo. 

Segundo Cavalcanti (2019), o ensino deve possibilitar a compreensão e 

reflexão do estudante sobre o espaço onde vive na sua totalidade e em suas 

contradições, o que contribuirá para o desenvolvimento intelectual do estudante. 

Quando o estudante é capaz de inferir sob o meio em que vive, aí ocorre a 

verdadeira educação transformadora, crucial em um mundo globalizado.  

QP3: A EA descrita nos estudos é interdisciplinar e multidisciplinar? 

Têm-se que 80,0% dos estudos destacam a importância do trabalho 

interdisciplinar e/ou multidisciplinar, mas quando se observa a execução dos 

projetos de ações, são escassos os esforços para que a EA não seja somente 

responsabilidade de professores especialistas nas áreas de ciências naturais.  

Segundo Parente (2012) a EA em suas leis busca a transversalidade, ou seja, 

situação em que as informações ambientais podem ser repassadas em todos os 

componentes curriculares. Visto que os estudos não explicitam os mesmos, 

adotaremos as áreas de conhecimento definidas pela BNCC: 

 
➢ Ciências Humanas (História e Geografia);  

➢ Ciências da Natureza (Ciências); 

➢ Linguagens (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa);  

➢ Matemática (Matemática). 

Através da leitura dos documentos selecionados foi possível observar que um 

mesmo projeto trabalhava conceitos em diferentes áreas de conhecimento. Atribuiu-

se o número da citação aos estudos focados em projetos e suas bibliografias, assim 

como os demais artigos focados na classificação de avaliação. Os resultados 

obtidos de acordo com a relação área do conhecimento versus projetos são 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Relação áreas de conhecimento x classificação projetos 

Ciências Humanas X   X      X  

Ciências da Natureza X X   X X X X  X X 

Linguagens  X X    X   X  

Matemática       X  X X  

Fonte: o autor (2021). 

 
É possível perceber que se tem uma forte concentração de ações em 

Ciências da Natureza (44%) que equivale ao dobro de ações em Linguagens (22%). 
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Esse fato pode propagar a crença de que o trabalho com EA é próprio do 

componente curricular de ensino da Ciência. As áreas de conhecimento Ciências 

Humanas e Matemática são pouco exploradas nos projetos, contemplando 

aproximadamente 17%, sendo apenas 3 projetos em cada uma dessas áreas.  A 

Figura 7 apresenta um gráfico das áreas de conhecimento contempladas nos 

projetos.  

 
Figura 7 - Áreas de conhecimento contempladas nos projetos. 
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 Ciências Humanas
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Fonte: O autor (2021). 

 

 

 
Através dos dados percebe-se a necessidade de relacionar mais áreas de 

conhecimento e/ou explicitar os componentes curriculares que serão trabalhados 

agregando o maior número possível, visto que a transversalidade em EA propicia 

estas associações. 

QP4: Como os estudos comprovaram a eficiência da EA aplicada? 

Dentre os estudos selecionados para esta RSL, 80,0% são classificados 

como projetos, no entanto, apenas 18,0% mencionam que os estudantes envolvidos 

no processo passaram a atuar sobre o meio ambiente em que estavam inseridos. 

A questão é certamente fundamental para a RSL, porque apresenta o desafio 

de mensurar a eficácia de algo intangível. A EA está presente nas escolas e 

diferentes projetos são desenvolvidos com essa temática. Toma-se por princípio de 

que a aferição da qualidade deve ser feita por pesquisa quali/quantitiva após o 

desenvolvimento das ações.  

Parente (2017) em “Aulas práticas sobre educação ambiental ministradas em 

uma escola de Ensino Fundamental da região metropolitana de Fortaleza Ceará” 



desenvolveu um estudo de caso para trabalhar a questão do resíduo, junto às duas 

turmas de estudantes de 6° ano e seus familiares, numa escola da cidade. Através 

de questionários mapeou as atitudes ambientais dos participantes e posteriormente 

dinâmicas, palestras, oficinas pedagógicas, hortas e coleta seletiva. O autor atentou 

que através da promoção de diferentes ações colaborativas dentro da comunidade 

escolar, a EA ocorreu interdisciplinarmente. 

Segundo Paula (2011) somente a pesquisa qualitativa é capaz de esclarecer 

os diferentes significados presentes na realidade social da escola. De forma que a 

eficiência da EA aplicada seja observada no cotidianoe pelas atitudes 

ambientalmente adequadas da comunidade escolar.  

QP5: Quais abordagens de ensino-aprendizagem adotadas nas 

práticas/projetos de EA vem sendo reportadas na literatura científica? 

Para encontrar tal resposta é necessário recorrer a concepções pedagógicas 

difundidas ao longo do século XX, onde as abordagens de ensino-aprendizagem 

podem ser definidas em tradicional, construtivista e ativa. Leão (1999) descreve a 

abordagem tradicional como transmissão de conhecimentos através da exposição 

dos conteúdos, traz a ideia de que a abordagem construtivista concebe a interação 

do estudante com o meio, com o outro, fundamental para seu desenvolvimento.  

Já a abordagem ativa de ensino-aprendizagem traz a concepção de que o 

estudante é o protagonista, cabendo ao professor facilitar nunca fornecendo 

respostas diretas às perguntas (ROCHA, 2014). 

Analisando os estudos da classificação “Projetos” desta RSL, não se 

encontrou dados ou citações sobre abordagens de ensino-aprendizagem tradicional 

e(ou) ativa adotadas nas práticas/projetos de EA, embora alguns deles apresentam 

métodos como aulas expositivas, trabalho coletivo e trabalhos manuais.  

No estudo “Conscientização infantil sobre coleta e reciclagem de resíduo com 

o auxílio da robótica”, Santos, Pozzebon, Frigo (2014) apresentam um projeto 

direcionado aos estudantes do 3º ano do EF com faixa etária entre 8 e 10 anos. A 

didática realizada foi aos estudantes teoria sobre a separação de resíduos (lixo) e 

posteriormente utilizar um robô para coletar os resíduos espalhados pela sala.  

Em contrapartida o estudo “Meio ambiente: conhecer, preservar e 

conscientizar por meio da arborização” implementado por Silva et al (2019) em uma 

escola da cidade de Breves-PA, trabalhou com palestras, questionários sobre 

conceitos básicos de ecologia e atividade prática de plantio de mudas. Mas, não se 

observa nessas práticas/projetos uma EA que acrescenta às instituições de ensino 
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conexão pedagógica entre natureza, sociocultura, produção, trabalho, de forma que 

se abandone a visão despolitizada ingênua e naturalista. 

Ao longo desta RSL constatou-se também que embora 80,0% dos estudos 

apresentam a EA se efetivando por projetos, a fragmentação dos conceitos e a 

centralização na ação do professor relegam sua execução apenas para um ou dois 

componentes curriculares em detrimento da multidisciplinaridade esperada. 

Observou-se também a ausência de uma abordagem de ensino-aprendizagem 

definida, de acordo com os preceitos da BNCC, onde o estudante deve estar no 

centro do processo. 

A EA certamente está ligada a aspectos econômicos e sociais, portanto, é 

necessário construir um caminho onde ocorre integração entre escolas, famílias e 

poder público. A construção de um plano de gestão ambiental pode ser um campo 

fértil para a literatura cientifica, pois, interliga as áreas de conhecimento, 

determinando intervenções em diferentes espaços.   

O EB conta com diferentes ações ambientais educativas, isso para Pelegrini, 

Vlach (2011) revela o entendimento de que a EA, por conseguinte, não se fará 

desligada de uma educação completa. As instituições de ensino devem promover a 

EA como um tema transversal, onde as disciplinas integradas garantirão o 

desenvolvimento de “[...] competências capacitando ao estudante de pensar com 

autonomia e tornando a escola um espaço plural, pautado em valores éticos, morais 

e políticos”. 

 

2.3.3 Considerações finais 

 

Nos estudos desta RSL, percebeu-se a predominância de projetos ou a 

preparação para que professores/ mediadores exponham conteúdos ligados a 

determinados componentes curriculares, predominantemente à área de 

conhecimento de Ciências da Natureza. Foi latente a ausência de interligação com 

as demais áreas como Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, o que 

possivelmente contribuiria com a formação de cidadãos mais críticos e atuantes 

dentro de suas comunidades. 

 A descrição da abordagem metodológica de ensino-aprendizagem seria 

salutar para esta RSL, visto que deveria estar explícita em todo processo 

pedagógico, respaldando as boas práticas de EA. Portanto, observou-se que os 



estudos nacionais carecem de adequações às práticas propostas na BNCC, bem 

como nas DCNEA e PCN´s, documentos que ressaltam o caráter de protagonismo 

dos estudantes frente às problemáticas ambientais em busca de soluções 

sustentáveis. 

Além de multidisciplinar e de abordagem ativa, a EA precisa ser inovadora, 

cíclica e contínua, sendo assim, há uma lacuna na literatura quanto a essa 

abordagem, o que concebeu o tema do estudo desta dissertação.  

Por isso, além de multidisciplinar e de abordagem ativa, a EA precisa ser 

inovadora, cíclica e contínua. Sendo o tema de estudo deste projeto de mestrado, a 

busca por ações escolares que respondessem às questões elencadas ao longo da 

RSL, mobilizou a formulação de um programa de ensino-aprendizagem baseado em 

aprender fazendo.  
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Capítulo 3 

CAPÍTULO 3 -  MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais utilizados ao longo do trabalho, bem como 

a metodologia adotada.  

 

3.1 Metodologia 

 

Os métodos qualitativos e quantitativos são a base dos dados obtidos. No que 

tange a quantificação considerou-se que era necessário lançar mão de 

procedimentos, técnicas para subsidiar as respostas das questões e o objetivo desta 

pesquisa, por isso utilizou-se medidas e a mensuração de determinados fatos a fim 

de abrir possibilidades para compreensão dos mesmos (FALCÃO; RÉGNIER, 2000). 

Sobre os procedimentos técnicos, buscou-se problematizar a realidade a fim 

de enfrentá-la pela reflexão crítica da comunidade escolar quanto às práticas. Assim 

como postulam Toledo, Jacob (2013) que na pesquisa-ação é essencial proatividade 

envolvendo a aprendizagem colaborativa e interativa para potencializar a troca e 

fortalecimento comunitário. Além disso, como princípio nesta pesquisa, objetivou-se 

a produção de conhecimentos gerando soluções dos problemas dentro da própria 

escola, relacionando o nível pedagógico com a gestão de ações transformadoras. 

Para fins ilustrativos, na Figura 8 apresenta-se o fluxograma simplificado da 

metodologia de execução do projeto aprovado pelo comitê de ética sobre o número 

4.481.622 (Anexo 1). 

 

Figura 8 - Fluxograma da condução da pesquisa.  

 



 

Fonte: O autor (2021). 

 
 

3.2 Desenvolvimento  

 

O projeto foi executado na cidade da Estância Turística de Guaratinguetá que 

se situa no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2021 o município possuía 

123.192 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e dois) habitantes.  

A etapa 1 consistiu-se na anuência da Secretaria de Educação do munícipio 

da Estância Turística de Guaratinguetá, para execução do programa AFEA. Para 

tanto foi apresentado o diagrama de proposições do programa, conforme Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama do programa AFEA.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 

 

A etapa 2 consistiu na indicação da (EMEIEF) “Professora Francisca de 

Almeida Caloi” (Caloi), situada no bairro rural Pedrinhas (Figura 10). A escolha desta 

escola se deu, devido a alguns projetos em EA que já desenvolviam, mas que 

careciam de adequações ou ampliações à luz da legislação educativa ambiental 

vigente.  



 
Figura 10 - Geolocalização da EMEIEF Caloi.  

 

 

Fonte: Google (2021). 

 

 Considerando dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), esta instituição de ensino atende a 126 (cento 

e vinte e seis) estudantes, seriados entre a fase I da pré-escola até o 9º ano do EF, 

com horário de funcionamento no período matutino e vespertino (QEDU, 2020). O 

corpo docente é formado por quinze professores e a equipe administrativa envolve 

sete funcionários da administração direta e dez da indireta (terceirizados da limpeza 

e transporte escolar rural). 

Deu-se então início à etapa 3 de execução com a elucidação dos 

procedimentos adequados para que o AFEA se consolidasse no ambiente escolar. 

Reunimo-nos com a equipe gestora buscando descrever problemas, suas causas e 

efeitos e identificação das ocorrências, cujas resoluções poderiam ser alcançadas 

através da cooperação.  

Nas etapas 4 e 5 aplicou-se questionários online junto à comunidade escolar 

a fim de mensurar suas percepções ambientais e como a EA era apresentada dentro 

da escola anteriormente (vide quadros 2 a 4).  
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Quadro 2 - Questionário destinado aos estudantes da pré-escola 

Sua relação com o meio ambiente e os resíduos 

1-Em sua casa há separação de resíduos 

(lixos)? 

o SIM 
o NÃO 

2-Em sua casa há reaproveitamento de 

resíduos tais como embalagens, entre 

outros? 

o SIM 
o NÃO 

3-Na sua opinião todos devem cuidar do 

meio ambiente? 

o SIM 
o NÃO 

Fonte: O autor (2021). 

 

Quadro 3 - Questionário destinado aos estudantes de 1º a 9º ano. 

Sua relação com o meio ambiente e os resíduos 

O que é meio ambiente? Resposta dissertativa curta 

1-Em sua casa há separação dos resíduos 
(lixo)? 

o SIM 
o NÃO 

 

2-Em sua casa há reaproveitamento de 
resíduos, tais como embalagens, entre 
outros?   

o SIM 
o NÃO 

 

3-Na sua opinião, todos devem cuidar do 
meio ambiente? 

o SIM 
o NÃO 

 

Ações ambientais na escola 

4-Em sua escola há separação dos resíduos 
(lixo)? 

o SIM 
o NÃO 

 

5-É importante aprender sobre ações 
ambientais na escola? 

o SIM 
o NÃO 

 

6-Em quais aulas/disciplinas você estuda 
ideias sobre o cuidado com o meio 
ambiente? 

o Arte 
o Ciências 
o Educação Física 
o Geografia 
o História 
o Inglês 
o Matemática 
o Português 
o Em todas as disciplinas 

acima 
 

7-Na sua opinião qual é a forma mais 
divertida de aprender sobre o meio 
ambiente? 

o Ouvindo o professor 
explicar 

o Pesquisando sobre o 
assunto 



o Respondendo a perguntas 
num questionário 

o Montando objetos com 
sucatas 
 

8-Quando você aprende sobre meio 
ambiente na escola, ensina aos seus 
familiares? 

o SIM 
o NÃO 

 

9-Você já ouviu falar ou leu sobre a 
reutilização de resíduos (embalagens PET, 
pneus, entre outros)? 

o SIM 
o NÃO 

10-Gostaria de participar de uma ação 
ambiental para reutilização de resíduos em 
sua escola? 

o SIM 
o NÃO 

Fonte: O autor (2021). 

 
Quadro 4 - Questionário destinado aos profissionais da escola. 

Sua relação com o meio ambiente e os resíduos 

O que é meio ambiente? Resposta dissertativa curta 

1-Em sua casa há separação dos resíduos 
(lixo)? 

o SIM 
o NÃO 

 

2-Em sua casa há reaproveitamento de 
resíduos, tais como embalagens, entre 
outros?   

o SIM 
o NÃO 

 

3-Na sua opinião, todos devem cuidar do 
meio ambiente? 

o SIM 
o NÃO 

Ações ambientais na escola 

4-A educação ambiental deve fazer parte do 
cotidiano escolar? 

o SIM 
o NÃO 

 

5-Em relação às políticas educacionais 
pertinentes a gestão ambiental, como você 
define o impacto delas em sua escola? 

o Insuficiente 
o Razoável 
o Bom 
o Excelente 

6-Quais aulas/disciplinas devem trabalhar 
ideias sobre o cuidado com o meio 
ambiente? 

o Arte 
o Ciências 
o Educação Física 
o Geografia 
o História 
o Inglês 
o Matemática 
o Português 
o Em todas as disciplinas 

acima 

7-Na sua opinião qual é a melhor forma de 
desenvolver o tema ambiental? 

o Através do desenvolvimento 
de projetos 

o Através de aulas expositivas 
o Através de questionários 

8-Você acredita que os princípios ambientais 
ensinados na escola são praticados pelos 

o SIM 
o NÃO 
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estudantes e repassados aos seus 
familiares? 

9-Você tem tempo de ensinar na sua 
disciplina/ afazeres dentro da escola noções 
ambientais? 

o SIM 
o NÃO 

10-Você já ouviu falar ou leu sobre a 
reutilização de resíduos (embalagens PET, 
pneus, entre outros)? 

o SIM 
o NÃO 

11-Gostaria de participar de uma ação 
ambiental para reutilização de resíduos em 
sua escola? 

o SIM 
o NÃO 

Fonte: O autor (2021). 

 

Diante do quadro da pandemia de COVID-19, respeitou-se os protocolos de 

biossegurança estabelecidos para o retorno seguro da comunidade escolar. 

Algumas atividades das etapas 3, 4 e 5 foram realizadas remotamente, entretanto, 

sendo o foco do aprender fazendo coletivamente, objetivou-se que a maioria das 

ações ocorressem de forma presencial. 

Ainda no período de aulas remotas, a equipe gestora informou aos pais (ou 

responsáveis) e professores, através do aplicativo de WhatsApp institucional, sobre 

o programa AFEA e a relação pedagógica, administrativa e financeira do programa. 

Além de informações de quais eram os objetivos e justificativa, trazendo à tona 

problemas que pudessem ser resolvidos por meio de intervenções dos estudantes e 

pessoas que trabalham na escola.  

Na etapa 6 produziu-se os espaços educativos onde diferentes resíduos 

foram reaproveitados ou reutilizados na construção de brinquedos, lixeiras, vasos de 

flores, canteiros, etc. Ensinou-se a comunidade escolar a confeccionar esses itens 

de forma lúdica num processo que envolveu concepção, planejamento, execução e 

implementação dos ambientes por meio do programa AFEA. Os recursos 

financeiros, bem como o tempo dessa etapa constam no PGA da escola (Anexo 2).  

Na etapa 7 ofereceu-se à equipe gestora apoio para: 

✓  Produção dos espaços; 

✓ Levantamento de custos de produção; 

✓  Formulação de planos de aulas convergindo teoria-prática das ações 

ambientais visando a participação de todos nos processos de 

implementação.  

Neste sentido, exercitou-se a escuta ativa, participação democrática de todos 

da comunidade escolar, afinal, o pelo AFEA busca-se a ciclicidade. O planejamento 

https://docs.google.com/forms/d/1Zn6PM71Tmjmbual5lCp4a9-OSn6WiAPU1faQR3jSwZE/edit


e a execução das ações precisaram ser equilibrados e contínuos. A prática é um 

gatilho a serviço da teoria, da pesquisa, do estudo e da práxis pedagógica. 

Por fim na etapa 8 foi aplicado um questionário junto a equipe gestora, 

funcionários, professores, no intuito de detectar os impactos do programa AFEA 

tanto no cotidiano escolar quanto nas práticas dos indivíduos. As perguntas foram 

formuladas de acordo com o que se dispõe na Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Questionário final para professores, funcionários e equipe gestora. 

A relação do meio ambiente e os resíduos 

A aplicação do programa AFEA 
ampliou a consciência ambiental 
dos indivíduos participantes. 

 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo 
Plenamente 

 

Como profissional da escola, 
tendo participado das ações do 
programa AFEA, você adquiriu 
novos hábitos ambientais. 

 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo 
Plenamente 

 

Grande maioria dos estudantes e 
profissionais da escola serão 
capazes de repassar as ideias 
disseminadas no programa 
AFEA. 

 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5   Concordo 
Plenamente 

 

Ações ambientais na escola 

O programa AFEA gera um 
compromisso entre indivíduos 
que convivem num determinado 
espaço, possibilitando 
intervenções no meio ambiente 
de forma sustentável. 

 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5   Concordo 
Plenamente 

 

A ação dos indivíduos 
pertencentes a determinado 
espaço é mais eficaz do que a 
ação do poder público quando se 
trata da gestão ambiental. 

 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5    Concordo 
Plenamente 

 

Após a participação no programa 
AFEA, é possível compreender 
que a educação ambiental deve 
ocorrer de forma cíclica e 
multidisciplinar. 

Discordo totalmente 1 2 3 4  5    Concordo 
Plenamente 

 

Para garantir que os atores 
educacionais ajam 
sustentavelmente dentro da 
escola, é necessário desenvolver 
projetos voltados ao assunto 
ambiental constantemente. 

 
Discordo totalmente  1 2 3 4  5    Concordo 
Plenamente 

 

O ensino-aprendizagem em 
educação ambiental deve estar 
presente em todas as disciplinas 

 
Discordo totalmente  1 2 3  4  5   Concordo 
Plenamente 
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e temas abordados na escola.  
 

Após o desenvolvimento do 
programa AFEA, você reutilizará 
sempre que possível resíduos 
sólidos. 

 
Discordo totalmente  1 2 3 4 5     Concordo 
Plenamente 

  
 

Fonte: O autor (2021). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

CAPÍTULO 4 -  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados do trabalho, acompanhados da 

discussão sobre cada etapa executada.  

 

Considerando que a escola está inserida na zona rural da cidade de 

Guaratinguetá, destacou-se o fato de que a região geográfica é polo de ecoturismo 

com diversos restaurantes e pouca acessibilidade, por isso as ações ambientais 

foram pensadas valorizando a realidade local, de forma que os estudantes 

pudessem contribuir com a sensibilização e motivação daqueles que os cercam para 

que tenham atitudes mais sustentáveis.  

Estipulou-se então um período para que todos pudessem enviar ideias sobre 

alterações nos espaços existentes na escola. Aos professores foi esclarecido que o 

trabalho realizado incialmente seria apenas conceitual devido ao período de 

distanciamento pela pandemia de COVID-19. Porém, assim que os estudantes 

regressassem à escola iniciaríamos o processo de conteúdos atitudinais. Portanto, 

era necessário incluir na carga horária do planejamento semanal ao menos uma 

hora diária para ações do AFEA.  

Quanto aos problemas elencados pela comunidade escolar, coube a equipe 

gestora definir quais seriam viáveis a se concretizar atentando ao protocolo de 

biossegurança para realização de atividades presenciais. A orientação era de que a 

criatividade, por ser uma propriedade ou característica dos seres humanos, 

precisava estar constantemente presente no que tange a criação dos espaços 

educativos. 

 

4.1 Plano de gestão, seus aspectos norteadores  

 

À medida que se propôs discriminar os problemas requereu-se o 

planejamento das ações. Consequentemente nasceram as prévias do Plano de 

Gestão Ambiental (PGA) da escola. Orientou-se que o documento final deveria 
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contemplar os aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, como pode se 

ver na Figura 11. 

 

Figura 11 - Aspectos norteadores do PGA.  

 

Fonte: o autor (2021). 

 

Quanto aos aspectos de recursos financeiros, humanos e tempo de execução 

orientou-se a elencar e analisar variáveis tais quais: 

➢ Ao reutilizar garrafas para composição de um jardim suspenso, quais 

materiais que seriam adquiridos?  

➢ Seriam dispendidos valores monetários?  

➢ Quanto tempo disposto para comporem o espaço?  

➢ Após sua execução, quais atores serão responsáveis para cuidado do 

espaço?  

No Quadro 6 apresentou-se os problemas de acordo com o levantamento da 

equipe gestora da escola.  

 

Quadro 6 - Problemas detectados pela escola. 

Nº Descrição Identificação fotográfica 

       

 

  1 

Espaço com tronco de árvore cortada, sem 

cobertura de vegetação ou piso/contrapiso 

causando alagamento e inviabilizando o trânsito 

de pessoas, bem como utilização para atividades 

pedagógicas.  

    

 

 

 2  

Ausência de um parquinho para diversão dos 

estudantes da pré-escola ao 3º ano, limitando a 

circulação dos estudantes dentro do prédio da 

escola, visto que há muitas áreas com mato e/ou 

sem equipamentos para recreação. 
 

Fonte: O autor (2021). 



 

Ao realizar apontamentos desses espaços que seriam modificados para um 

melhor aproveitamento do local, a escola subsidiou a formação de reflexões e 

anseios no que tange a EA, considerando que o problema não está distante e não é 

apenas uma questão de gestão pública, mas sim da coletividade. Com isso, deu 

suporte para sensibilizar, reconstruir e adequar o meio ambiente em que habita a 

comunidade escolar (HAMES, 2012). 

Após a definição dos problemas, a direção juntamente com a coordenação 

pedagógica, funcionários, professores e membros da Associação de Pais e Mestres 

(APM) determinaram as funções dos participantes do programa, conforme constam 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Participantes definidos pela escola. 

Agentes internos 

Direção e Coordenação Pedagógica 

Gerentes das ações do programa AFEA. Traçaram estratégias quanto à 

concepção de rotina, tempos de aulas e composição dos espaços escolares 

modificados. 

Estudantes, Funcionários e Professores 

Executores e propositores das ações do programa AFEA, pois conscientes 

da necessidade de mudança de postura, construíram espaços educativos 

ambientalmente saudáveis para se relacionarem com a natureza na escola.  

Associação de Pais e Mestres (APM) 

Executores de ações e aprovadores dos investimentos financeiros quando 

necessário. Alguns pais forneceram mão-de-obra para construção de itens que 

dependiam de ferramentas elétricas e não podiam ser manuseados pelos 

estudantes.  

Agentes externos 

Secretaria da Educação da Estância Turística de Guaratinguetá 

Além da anuência para a implementação do programa AFEA, subsidiou a 

escola fornecendo transporte de diversos resíduos e materiais, mediante as 

políticas públicas em EA que deve estabelecer à educação.   

Comunidade do entorno 

Forneceu mão de obra e substratos. A escola sempre procurou envolvê-la 

para sensibilizar que os problemas ambientais do bairro são de responsabilidade 
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coletiva e poderiam ser resolvidos cooperativamente.    

Cooperativa Amigos do Lixo de Guaratinguetá, Empresa Júlio Pneus e Empresa 

DMJ Solutions 

Parcerias privadas que a escola foi estabelecendo à medida que necessitava 

inserir algum resíduo para execução das ações do programa. Os agentes acima 

foram inseridos visando promover sua participação de acordo com que se 

estabelece na política nacional de EA. 

Fonte: O autor (2021). 

 

A inserção de diferentes agentes com funções definidas para execução das 

ações no programa AFEA, corrobora com a Agenda 2030, onde se estabeleceu que 

deve haver o compromisso global em formar seres conscientes de sua importância 

para agir ética e sustentavelmente com intuito de criarmos um mundo melhor 

(BRASIL, 2016).  

  Elucidou-se a equipe gestora que embora as ações tenham foco em 

reutilização e reaproveitamento, certamente alguns recursos financeiros seriam 

dispendidos. A Tabela 2 e o Quadro 8, apresentam os investimentos e doações 

realizadas para implementação do programa. 

 

Tabela 2 - Investimentos realizados para implementar as ações. 

Item Quantitativo Valores (R$) 

Arame  1 Kg 29,39 

Prego 1 Kg 24,90 

 Discos de corte  2 unidades 17,90 

Serras para corte 2 unidades 8,00 

Grama  30 m² 127,50 

Madeiras em geral 10 unidades 200,00 

Parafusos 200 unidades 10,00 

Ganchos e buchas 30 unidades 20,50 

Pincéis 10 unidades 50,00 

Substrato 25 kg 17,51 

Tintas à base d’água (900 ml) 20 unidades 241,20 

 Total de investimento: R$ 746,90 
Fonte: O autor (2021). 

 

Quadro 8 - Itens doados. 

Item Doador 

Adubo  Morador da comunidade do entorno 



Brocas  Empresa DMJ Solutions 

Embalagens PET  Cooperativa Amigos do Lixo de Guaratinguetá 

Retroescavadeira Morador da comunidade do entorno 

Mudas Moradores de outras regiões da cidade 

Pneus Empresa Júlio Pneus 

Substrato  Morador da comunidade do entorno 

Transporte Secretaria da Educação da Estância Turística de Guaratinguetá 
Fonte: O autor (2021). 

 

Conforme Vier, Schreiber (2018), a EA é uma política pública e para ser 

desenvolvida envolve investimentos, uso dos recursos e requer controle dos custos 

de todas as atividades desenvolvidas. Todo o levantamento de custos foi realizado 

pela direção da escola a fim de realizar a contabilidade e auxiliou-a para otimização 

e alocação dos recursos nas intervenções que demandaram tal necessidade. 

Quanto ao aspecto ensino/aprendizagem do PGA referiu-se à necessidade 

dos estudantes, bem como demais atores envolvidos no programa, receberem 

explanações prévias sobre a política dos 8´Rs da sustentabilidade e PNRS. Logo, 

elucidou-se que o tempo direcionado a tal momento deve ser reduzido, fazendo uso 

de representações gráficas sempre que possível.  

A política dos 8 R´s da sustentabilidade foi demonstrada aos agentes internos 

utilizando um esquema o qual é apresentado na Figura 12. 

 
Figura 12 - Representação da política dos 8 R´s da sustentabilidade.  

 

Fonte: o autor (2021). 

 

À medida que o programa foi se desenvolvendo surgiu a necessidade de 

estabelecer juntamente com a coordenação pedagógica e professores, bases para 

assimilação de habilidades visando consolidar competências em EA. Assim, à 
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direção e funcionários indicou-se a leitura do PNRS, afinal, julgou-se os desafios do 

manejo de diversos resíduos, gerados ou não no espaço escolar, se valendo da 

convicção de que a função social da escola neste processo emancipa o pensamento 

dos estudantes motivando-os a terem atitudes mais conscientes e sustentáveis. 

Deste modo, houve a conjectura de que conteúdos e procedimentos precisam ser os 

meios pelos quais surjam reflexões através da dialética (DICKMANN; CARNEIRO, 

2021).  

Embora os professores da escola não possuíssem formação inicial em EA se 

dispuseram a privilegiá-la como processo de construção educativo, mas externaram 

que o tempo de planejamento era um grande desafio. Portanto, a inserção da EA de 

maneira explicita em seus componentes curriculares, foi fruto de planejamento nos 

horários de trabalho pedagógico coletivo.  

Ciente de que nem todas as ações seriam realizadas por toda escola, 

destacou-se que as atividades que fossem somente de conteúdos atitudinais e 

vindouras das atitudes dos estudantes, se baseariam nas competências gerais da 

BNCC (BRASIL, 2017). Todas as vezes que houve intervenções dos professores, 

lançaram mão de estimular o desenvolvimento saberes relacionados no diagrama 

exposto na Figura 13. 

 
                  Figura 13 - Competências Gerais da BNCC pertinentes ao programa AFEA. 

 

Fonte: o autor (2021). 

Para sanar as possíveis divergências, a coordenação pedagógica estimulou a 

criação de roteiros de aulas, gerenciando-os juntamente com os professores. Deste 

modo se apresentou um parâmetro à integração dos componentes curriculares, 



relacionando-os através de temas. Visando gerar uma atividade-fim, apresentou-se 

um roteiro comum a ser explorado. Os temas, sugeridos pelos professores, são 

apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Temas a serem explorados. 

Tema Proposições 

1 Por que a necessidade de embalagens? 

2 O que fazer com elas após o uso? 

3 Existe um ciclo de vida dos produtos? Como funciona? 

4 Qual é a diferença entre aterros sanitários e lixões? 

5 O consumo desenfreado é muito valorizado pela sociedade? Por quê? 

6 Pesquise sobre a utilização de embalagens plásticas. 

7 Propostas para contribuirmos com a preservação do meio ambiente. 

Fonte: o autor (2021). 

 

 O roteiro contou com diferentes didáticas e metodologias em todos os 

componentes curriculares, possibilitando intervenções pedagógicas. Observou-se 

que nem sempre é possível esta relação explicitamente, mas visou-se a 

multidisciplinaridade, onde valorizou-se o diálogo entre as áreas de conhecimento e 

entre os professores, condutores das ações ligadas aos conteúdos conceituais e por 

vezes pelos conteúdos procedimentais.   

Nos Quadros de 10 a 12 são apresentadas as associações dos temas 

(disponibilizados no Quadro 9) e habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes 

para cada área de conhecimento.  

 

Quadro 10 - Temas (T) e habilidades para Ciências Humanas. 

GEOGRAFIA 

 

HISTÓRIA 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Quadro 11 - Temas (T) e habilidades para Linguagens 
INGLÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
ARTE 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  



 

Fonte: O autor (2021). 

 
 

 Quadro 12 - Temas (T) e habilidades para Ciências da Natureza e Matemática 

Fonte: O autor (2021). 
 

CIÊNCIAS 

 
MATEMÁTICA 
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Salientou-se que estes são ensinamentos importantes antes da reutilização e 

reaproveitamento de resíduos gerados em festas e outros eventos escolares, nos 

lares dos estudantes ou bares e restaurantes da região. Considerou-se que estas 

práticas reforçariam opções para que a escola coletasse e destinasse o resíduo, 

abrindo oportunidades para discutir comportamentos sustentáveis tanto nos espaços 

de uso comum quanto em casa (BRASIL, 1999a). 

Sumariamente representou-se graficamente aos estudantes o roteiro de aula 

disposto na Figura 14. Buscou-se a percepção prévia sobre os assuntos que seriam 

debatidos.  

 
Figura 14 - Diagrama roteiro de aula.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 

O roteiro foi um recurso didático que norteou o programa AFEA. Esperava-se 

que através dos procedimentos sistematizados, a comunidade escolar fosse capaz 

de transformar-se atentando aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

(ZABALA; ARNAU, 2010).  

No diagrama do programa AFEA expôs-se que a propagação do PGA era de 

caráter sustentável, por isso, preferencialmente deveria ser feito por meios digitais e 

tecnológicos. Portanto, criou-se um portfólio digital. Esse processo, muito conhecido 

no meio educacional, teve por finalidade avaliar o ensino-aprendizagem na troca 

entre estudantes e professores, compactuando com o entendimento de Bacci (2015) 



sobre este tipo de recurso ser rica estratégia de aprendizagem desenvolvendo e 

favorecendo competências de reflexão crítica sobre a realidade.  

O portfólio dos espaços sustentáveis ilustrou o programa realizado, sendo 

benéfico às metodologias e didáticas que surgiram mediante as ações ambientais na 

escola. Os materiais que o compuseram foram escolhidos pela comunidade escolar 

que despendeu competências no AFEA.  

Coube à equipe gestora incluir o material selecionado, o qual fez parte de um 

portfólio eletrônico especificamente elaborado com o intuito de conceituar o 

programa AFEA, divulgá-lo e ao mesmo tempo trazer exemplos práticos de 

aplicação do programa em um contexto escolar. O portifólio eletrônico (e-portifólio) 

pode ser encontrado no endereço eletrônico: 

(https://sites.google.com/guaraedu.com.br/caloisustentavel/inicial). 

 Indicou-se então a importância de descrever algumas práticas, instigou-se 

que os participantes escolhessem aquilo que agregou valor e possivelmente 

transmitirá a qualidade das ações desenvolvidas. Foi crucial não perder o foco de 

que os R´s da sustentabilidade são uma ferramenta que sistematizam as políticas. 

Visto que se disponibilizou uma plataforma para o portfólio digital, foi proposto 

que este fosse concentrado na resolução sustentável dos problemas detectados e 

discutidos para melhorias da escola e ampliação da formação dos estudantes.   

 

4.2 Questionários e ações ambientais implementadas 

 

Após o desenvolvimento do PGA, realizou-se a aplicação de um questionário 

online com estudantes visando detectar seus conhecimentos prévios e percepções. 

Tendo em vista que existem duas percepções sobre o meio ambiente entre os 

estudantes da área urbana e da área rural, onde os primeiros concebem o meio 

ambiente de forma antropocêntrica, enquanto por outro lado, para a maioria dos 

estudantes da área rural predomina a visão naturalista (BORDIN et al, 2014), 

buscou-se a ratificação da ideia para posteriormente pautar atividades que 

agreguem a visão ambiental sustentável.  

O questionário teve intuito de sistematizar a relação que estabeleciam com o 

meio ambiente e resíduos que produziam tanto em casa quanto na escola. Algumas 

percepções subsidiaram a formulação de roteiros de aulas.  Destacou-se o respeito 

ao ano escolar, visto que alguns não dominavam a leitura e escrita, portanto 

precisaram de ajuda para responderem as questões. Observando que a escola 

https://sites.google.com/guaraedu.com.br/caloisustentavel/inicial
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também atende estudantes da EI, ingressantes aos 4 anos de idade na pré-escola, 

compreendeu-se a importância da criticidade sobre a ação individual desde cedo. Na 

perspectiva da consciência cidadã do ambientalismo, se buscamos uma sociedade 

humanizada, tão logo que a escolarização inicia esses ideais devem estar presentes 

na sala de aula (DICKMANN; CARNEIRO, 2021). 

A primeira questão referiu-se a compreensão do que é meio ambiente para os 

estudantes. Por ser uma pergunta aberta permitiu que o respondente agregasse sua 

visão de mundo (PORTILHO; ALMEIDA, 2008) e as perspectivas que possuía sobre 

o sentido da temática ambiental. Entretanto, para fins de discussão relativa à 

pesquisa, utilizamos os termos mais aparentes nas respostas (Figura 15). 

 

Figura 15 - Sentido da terminologia meio ambiente para os estudantes.                     

33 (28%)

6 (5%)
21 (18%)

14 (12%)

10 (8%)

5 (4%)

16 (13%)
9 (8%)

6 (5%)

 Natureza

 Roça

 Divino, artístico

 Lugar

 Fauna e flora

 Floresta

 não souberam ou não opinaram

 Vida

 Tudo

 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

 

Analisando os resultados obtidos em relação à predominância do termo 

“Natureza”, onde cerca de 28% dos estudantes o referenciaram, foi possível detectar 

uma noção ambiental equivocada desconsiderando que o ambiente construído é 

uma parte integrante do meio ambiente (4). Outro ponto perceptível foram os termos 

“floresta, “fauna e flora”, “roça” e “vida” que somados concentraram cerca de 21% 

das respostas. Algo que trouxe à tona a visão ecologista que reduz a terminologia 

meio ambiente ao estudo de ecossistemas e dos ciclos naturais (RAMOS, 1996).  

Aproximadamente 18% dos estudantes responderam como “divino, artístico”. 

Para Ramos (1996) esta ideia centra na ideia de subordinação da natureza ao 

Homem, que por ter sido criado a imagem e semelhança de Deus é um ser superior. 



Por fim, cerca de 12% dos estudantes trouxeram a ideia de que o meio 

ambiente é um “lugar” onde vivemos e aproximadamente 5% foram capazes de 

externar que é “tudo” o que nos cerca. 

A partir deste ponto, todas as questões aplicadas foram perguntas fechadas 

em “sim” ou “não”, bem como caso não quisesse responder poderia seguir para a 

próxima. Embora no questionário não houvesse a possibilidade de complementar a 

resposta, ao longo do processo os estudantes puderam fazê-lo oralmente. 

Quanto à separação de resíduos, responderam ao questionário cento e vinte 

estudantes. Para fins de clareza e objetividade, perguntou-se: “em sua casa há 

separação de resíduos (lixo)?”. Na Figura 16 é apresentado o resultado obtido. 

 
Figura 16 - Separação dos resíduos na casa dos estudantes. 

5%

46%

49%

 SIM

 NÃO

 NÃO SEI

 

 

 

Fonte: O autor (2021). 

Observou-se que a separação de resíduos nas residências dos estudantes é 

realizada por aproximadamente 49% das famílias enquanto cerca de 46% ainda não 

o fazem e 5% dos estudantes que não souberam responder.  Em conversa com os 

estudantes foi possível determinar que os itens mais separados eram restos de 

comidas, embalagens de plástico como o Politereftalato de Etileno (PET) e latas com 

tampa. No que se referiu aos resíduos orgânicos considerou-se que a EA formal e 

não formal deve estimular o trabalho com compostagem, além de elucidar que é 

fundamental diminuir a geração de resíduos (BRASIL, 2012c).  

Em relação ao reaproveitamento de resíduos a indagação foi: “Em sua casa 

há reaproveitamento de resíduos tais como embalagens, entre outros?”. Os 

resultados obtidos são apresentados na Figura 17. 
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Figura 17 - Reaproveitamento de resíduos na casa  

dos estudantes. 

4%

32%

64%

 SIM

 NÃO

 NÃO SEI

 

 

 
Fonte: O autor (2021). 

 

Pelos resultados obtidos, 64% responderam que suas casas reaproveitam 

resíduos, enquanto aproximadamente 32% não têm esse hábito e 4% não sabem se 

a prática ocorre. O aproveitamento foi relatado pelos estudantes em que os 

membros da família costumavam reutilizar garrafas PET para guardar água ou leite 

na geladeira. Os potes de margarinas se tornavam vasilhames para armazenamento 

de sobras de comidas ou recipiente para colocar a água para os gatos e cachorros 

da casa.  

De acordo com Bettoni (2014), dados coletados no município Guaratinguetá 

sobre composição gravimétrica dos resíduos aproximadamente 57% são resíduos 

úmidos, enquanto 43% são resíduos secos como aços, alumínio, embalagens longa 

vida, papel, papelão, PET, plásticos e vidros. Destes resíduos, somente 22% 

passaram por reciclagem apesar da grande maioria poderia ser reciclado ou 

reaproveitado. 

A fim de analisar dados sobre a gestão de resíduos sólidos pelo país, 

diferentes empresas do ramo se associaram juntamente com cooperativas de 

catadores para firmar o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE). 

Promoveu-se então um projeto para implementação e desenvolvimento da logística 

reversas dos resíduos sólidos em um período de 2 anos (de novembro de 2015 a 

novembro de 2017) em 732 munícipios atingindo aproximadamente 63% da 

população brasileira e 65,3% das embalagens que são recicladas no Brasil (83). 



Aferiu-se então, segundo Tabela 3, a composição gravimétrica da coleta seletiva de 

2015 a 2017 (CEMPRE, 2019). 

 

Tabela 3 - Composição gravimétrica da coleta seletiva. 

Resíduo Taxa de coleta 

Metais 2,9% 

Fração molhada 51,4% 

Plásticos 13,5% 

Papel e papelão 13,1% 

Vidro 2,4% 

Outros 16,7% 
Fonte: Adaptado de CEMPRE (2019) (84). 

 

Dos 65,3% dos resíduos coletados os metais representam 2,9%; plásticos 

13,5%; papel e papelão 13,1%, vidro 2,4% e outros itens 16,7%. Majoritariamente, 

51,4% dos resíduos eram fração úmida como por exemplo restos de alimentos. 

Analisou-se as taxas de recuperação das embalagens e alcançou-se os 

seguintes dados (Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Taxas de recuperação das embalagens. 

Resíduo Taxa de recuperação 

Alumínio 97,7% 

Plástico 56,8% 

Papel 66,2% 
Fonte: Adaptado de CEMPRE (2019) (84). 

 

Dos resíduos de alumínio coletados, 97,7% foram recuperados, enquanto 

56,8% dos plásticos e 66,2% dos resíduos de papel regenerados para reciclagem. 

Apesar disso, ainda é necessário ações para maior aproveitamento dos resíduos 

gerados, sendo que a EA poderá se tornar a grande aliada para a mudança de 

comportamento. 

Considerando a possiblidade de colocar em prática os ideais legais da PNRS 

(BRASIL, 2012c), questionou-se sobre a prática de separação de resíduos na 

escola. Os estudantes responderam à pergunta explicitando se percebiam ou viam a 

separação de resíduos no cotidiano escolar (Figura 18).  

 

Figura 18 - Separação dos resíduos na escola para  

os estudantes.  
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78%
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Fonte: O autor (2021). 

 
Cerca de 78% dos estudantes afirmaram que na escola havia separação de 

resíduos. Alguns destacaram que após o almoço servido na escola há um balde 

para despejar restos de comida. Apontaram também a existência de duas lixeiras 

com etiquetas discriminadas como “lixo orgânico” e “lixo inorgânico” (Figuras 19 e 

20).  

 

Figura 19 - Lixeiras identificadas pelos estudantes para descarte.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Figura 20 – Lixeiras para descarte de resto de comida.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 
À equipe gestora foi instruído que era importante trocar a terminologia “lixo” 

por resíduos, o que está de acordo com os conceitos de EA vigente. A resposta 



obtida foi que será uma ação tomada a partir de 2022 debatendo e pesquisando as 

terminologias junto aos estudantes e comunidade escolar. 

Dentre os estudantes que afirmaram não haver separação de resíduos, 23%, 

alguns destacaram que não havia muitas lixeiras para separação dos resíduos 

espalhados pela escola, o que os levava a jogar guardanapos junto com restos de 

frutas.  De acordo como diagrama de “competências gerais da BNCC pertinentes ao 

programa AFEA”, instigou-se a observação da problemática, a ausência de 

separação mais efetiva na escola e a desenvolver com os estudantes uma ação 

para otimizar a coleta de resíduos na escola. Sendo assim, os estudantes da pré-

escola foram a cada sala para pesquisar quais eram os resíduos mais descartados 

no ambiente escolar na visão dos outros anos/séries (Figura 21).  

 

Figura 21- Pesquisa realizada pela pré-escola com as classes de 1º a 5º ano. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Posteriormente delegou-se a uma integrante do grêmio estudantil a produção 

de um cartaz com informações dos resíduos, conforme Figura 22.  

 

Figura 22 - Confecção de cartaz informativo. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

As conclusões dos estudantes sobre os resíduos que mais se produziam na 

EMEIEF Caloi corroboram com uma pesquisa realizada em uma escola do município 
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de São Jorge D’Oeste, Paraná (SANTOS, 2019), onde havia predominância de 

resíduo sólidos orgânicos e papel. Sendo assim os integrantes do grêmio criaram 

lixeiras com pneus, identificando-as para utilização em áreas de grande circulação 

(Figura 23). 

 

Figura 23 - Lixeiras produzidas e (ou) etiquetadas para descarte adequado. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

A escola costumava doar os restos de comida para alimentação de animais. 

Nessa situação, encontrou-se potencial para primeiramente combater o desperdício, 

atentando ao “R” da sustentabilidade “Reduzir”. Atentou-se que a escola realiza dois 

turnos de aulas, sendo que no turno da manhã são servidas duas refeições: café da 

manhã e almoço e no turno da tarde serve-se almoço e café da tarde. Então foram 

realizadas aferições sobre a quantidade de resíduos orgânicos gerados no espaço 

escolar entre os dias 17/05/2021 e 11/06/2021 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Quantidade de resíduos orgânicos produzidos. 

Período de pesquisa Quantidade (kg) 

17/05/2021 a 21/05/2021 21,2 

24/05/2021 a 28/05/2021 27, 3 

31/05/2021 a 04/06/2021 23,6 

07/06/2021 a 11/06/2021 25,7 

Quantidade Total  97,8 
Fonte: O autor (2021). 

 

A escola produziu um montante de 97,8 kg de resíduos orgânicos ao longo de 

quatro semanas (17/05 a 11/06).  

Considerou-se que para combatermos o desperdício total, era necessário 

buscar dados da produção de resíduos orgânicos por cada indivíduo. Desta forma, 

apresentou-se a razão e proporção da quantidade de resíduos orgânicos produzidos 



na escola ao longo do mês dividido pela quantidade de estudantes, funcionários e 

professores que frequentam o ambiente escolar diariamente (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Quantificação dos resíduos orgânicos per capita. 

Resíduos produzidos (kg/mês) Total de pessoas Por pessoa (kg /mês) 

97,8  158 0,619  
Fonte: O autor (2021). 

 

Vale ressaltar que de acordo com pesquisa realizada por Ricci (2016), uma 

escola na cidade de São Paulo que atendia 285 pessoas entre estudantes, 

funcionários e professores; gerava mensalmente 220 kg de resíduos orgânicos (85), 

ou seja, 0,77 kg por pessoa/mês, quantidade semelhante à produzida na EMEIEF 

Caloi. 

Posteriormente a direção realizou um trabalho multi e interdisciplinar com a 

comunidade escolar sobre diversas questões referentes à “fome” e a “miséria”, bem 

como a produção dos alimentos e reflexão sobre os R´s da sustentabilidade “Refletir 

e Repassar”. Segundo Alves (2021), somente os índices de desperdícios de 

alimentos no mundo equivalem a 931 milhões de toneladas de alimentos por ano, o 

que corresponde a 17% da produção total de alimentos. Ao passo que milhões de 

pessoas passam fome no Brasil. 

Após as orientações e sensibilização por meio diversos, tais como, rodas de 

conversas promovidas pelos professores antes dos intervalos e atenção à 

alimentação dos estudantes por parte dos funcionários que os acompanhavam, uma 

nova pesquisa sobre quantidade de resíduos foi realizada entre os dias 14/06/2021 e 

08/07/2021 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Quantidade de resíduos orgânicos produzidos. 

Período de pesquisa Quantidade (kg) 

14/06/2021 a 18/06/2021 20,6 

21/06/2021 a 25/0/62021 17, 9 

28/06/2021 a 02/07/2021 18,1 

05/07/2021 a 08/07/2021 15,6  

Quantidade total 72, 2 
Fonte: O autor (2021). 

 

Observou-se que após a conscientização houve uma diminuição de 26% na 

geração de resíduos orgânicos, com uma geração per capita de 0,457 kg/mês. 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 - Quantidade de resíduos orgânicos por pessoa de 14/06 a 08/07. 

Resíduos produzidos (kg. /mês) Total de pessoas Por pessoa (kg/mês) 

72,2 158 0,457  
Fonte: O autor (2021). 

 

Após a pesquisa, a escola passou a utilizar uma parte dos resíduos orgânicos 

gerados tais como as cascas de frutas e ovos para abastecer um espaço nomeado 

como “esterqueiro”. Nomeou-se desta forma visando valorizar um vocábulo que é 

próprio da comunidade onde vivem os estudantes. O local foi concebido para 

geração de adubo à horta e outras ornamentações espalhadas pela escola (Figura 

24).  

 
Figura 24 - Espaço do esterqueiro na escola.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Neste espaço passaram a serem misturados diariamente por uma funcionária 

e alguns estudantes do 8º ano, uma parte de estrume, fornecido por um agente 

externo da comunidade do entorno, uma parte dos resíduos gerados na escola e 

terra. O local foi cercado com pneus, pois percebeu-se que devido a produção de 

adubo, algumas minhocas foram aparecendo, algo comum no processo de 

compostagem.  

Considerou-se que a escola é ambiente onde o ensino-aprendizagem deve 

estar constantemente disposto, por isso compreender como a abordagem da 

temática ambiental ocorria anteriormente foi fundamental, inclusive para aplicação 

de ações do programa AFEA posteriormente. Perguntou-se aos estudantes: “Em 

quais disciplinas/componentes curriculares você estuda ideias sobre o cuidado com 

o meio ambiente?”  e o resultado é apresentado na Figura 25. 

 
 



Figura 25 - Componentes curriculares (disciplinas)  

onde os estudantes aprendiam a temática EA. 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Informa-se que nesta questão os estudantes da pré-escola não foram 

questionados, pois a EI não especifica fragmentação em componentes curriculares. 

Sendo assim, cerca de noventa e cinco estudantes responderam a indagação. Para 

aproximadamente 52% dos estudantes, a temática ambiental era trabalhada em 

todas as disciplinas, no entanto, para 48% era apresentada apenas nos 

componentes curriculares de Ciências (28%), Geografia (14%), História (4%) e 

Português (2%).  

A Figura 26, apresenta dados que novamente incluíram os estudantes da EI 

como respondentes sobre qual é a forma “mais divertida” de aprender sobre o meio 

ambiente.  

 

Figura 26 - Formas divertidas de se aprender para os estudantes. 
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Fonte: O autor (2021) 
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Implicitamente visou-se perceber de que forma a EA vinha sendo trabalhada 

na escola, a didática e metodologias mais comuns no cotidiano da EMEIEF “Caloi”. 

Aproximadamente 54% dos estudantes preferiam aprender sobre a temática EA 

“montando objetos com sucatas”, enquanto 25% acreditavam ser divertido ouvir a 

explicação de seus professores. A pesquisa sobre o assunto foi a resposta de 

aproximadamente 13% e responder perguntas sobre o tema EA em questionário foi 

considerado interessante para aproximadamente 7% dos estudantes. 

Os dados acima refletem a importância do “aprender fazendo” estar presente 

nas práticas de EA, porém, os estudantes compreendem que os conteúdos 

conceituais são necessários para edificação das ações. 

No que se referiu a etapa 5, aplicou-se de forma virtual um questionário junto 

a equipe gestora, funcionários e professores para fins de análises da disposição e 

compreensão sobre o trabalho com EA na escola. Vinte e quatro profissionais que 

trabalham cotidianamente no ambiente escolar opinaram, equivalente a 80%, 

enquanto seis profissionais, 20%, optaram por não concordar com o termo de 

consentimento livre e esclarecido do questionário, portanto suas respostas não 

integram a pesquisa. 

Os profissionais foram questionados se separavam e reutilizavam alguns 

resíduos sólidos em suas residências (Figura 27). 

 

Figura 27 - Separação e reutilização de alguns resíduos  

realizados pelos profissionais da escola. 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Dos profissionais, 16 responderam que fazem separação e reutilização, 

enquanto 7 profissionais não fazem e 1 não soube responder. Ora, se parte da 

comunidade escolar agia coletando os resíduos que gerava, percebeu-se que era 



importante repassar conhecimentos acerca do assunto aos estudantes a fim de 

despertar a consciência.  

 Braga, Heinkes (2017) em seu trabalho apresentou dados referenciando que 

o munícipio de Guaratinguetá ao longo de 30 anos poderá acumular um volume total 

de 790.428 m³ de resíduos úmidos, o que significativamente abreviará a vida útil do 

aterro sanitário utilizado pela cidade. A solução certamente é diminuir a geração de 

resíduos e/ou estimular práticas como compostagem e reciclagem. Certamente a 

forma como os profissionais da escola separavam os resíduos em seus lares refletia 

na prática de ensino-aprendizagem sobre o tratamento desses itens no 

estabelecimento de ensino. Foi fundamental indagar como essas pessoas 

concebiam o meio ambiente. O resultado está disposto na Figura 28.  

 
Figura 28 - Meio ambiente na concepção dos  

profissionais da escola.  
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Fonte: O autor (2021). 

                           

De acordo com a Figura 28, 13 profissionais compreendiam o meio ambiente 

como um espaço de existência e coexistência, onde os elementos culturas, 

econômicos, naturais, políticos e sociais convergem. Entretanto, 7 profissionais 

analisavam que o meio ambiente se liga a preservação ou que é a própria natureza, 

excetuando os ambientes artificiais que a impactam diariamente. Para 4 dos 

profissionais, o meio ambiente conceituava-se pelo conjunto de fatores biológicos.  

Estes dados referenciam que embora diversos documentos sobre EA versem 

sobre a importância da inclusão do tema na formação inicial do professor, ainda há 

poucas pesquisas ou programas para que se desenvolvam indicadores avaliativos. 

Schimidt, Ramos (2014), apresentam dados obtidos numa pesquisa que envolveu 

três escolas de EF e EM no município de Curitiba, Paraná. Nestes locais 65% do 

corpo docente teve inserido no currículo da graduação a temática EA, mas para os 

autores o uso de termos simplistas ou de senso comum desprovidos de reflexão 
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compreensiva ao desenvolver conceitos ambientais em sala de aula, demonstravam 

a necessidade de formação inicial ou continuada buscando romper com os vícios 

observados nas práticas de EA.  

Através das respostas obtidas nos questionários, percebeu-se a 

predominância da visão naturalista e ecológica da temática EA. O dado obtido 

poderia incutir na superficialidade do fator cuidado, entretanto, aprofundar a 

discussão possibilitou o reconhecimento de que o desejo por consumo rege a vida 

na sociedade atual, mas precisamos repensar, recusar o uso desenfreado de 

recursos naturais buscando o respeito ao ambiente e a comunidade da qual somos 

integrantes (BRASIL, 1998c).   

Ao direcionar a mesma pergunta aos profissionais da escola considerou-se 

que na visão de 17 deles, o meio ambiente está ligado somente à natureza ou a 

fatores biológicos. Fernandes, Kataoka, Afonso (2018), descrevem resultados de 

uma pesquisa realizada junto a professores do estado do Paraná, onde 50% dos 

respondentes externaram uma percepção conservadora do ambiente, 

desconsiderando as intervenções humanas. 

Portanto, a comunidade escolar superou conceitos rudimentares sobre EA. 

Politizou-se, através de rodas de conversas, as interrelações sociais, culturais e 

econômicas. Buscou-se aferir junto aos profissionais que trabalhavam na escola 

suas percepções sobre EA.  

A Figura 29 traz dados sobre quais componentes curriculares na visão dos 

profissionais deveriam abordar a EA. 

 

Figura 29 - Componentes curriculares importantes para 

ensinar EA segundo os profissionais da escola.  
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Fonte: O autor (2021). 



 

Aproximadamente 20 profissionais expressaram que o ensino de EA deveria 

ocorrer em todos os componentes curriculares, enquanto apenas 4 acreditavam que 

somente nos componentes curriculares de História (2), Português (1) e Ciências (1).  

A incidência de tal resultado difere de uma pesquisa qualitativa conduzida em 

uma escola de Pernambuco. Para um entrevistado, apenas em Geografia deveria 

ser trabalhada a EA, enquanto os outros estavam ali para auxiliá-lo (ARAUJO, 2011)  

Segundo Araújo (2011), tais dados refletem o caráter disciplinar de ensino 

praticado por décadas nas escolas.  Um saber fragmentado, isolado que influía num 

entendimento de detenção do conhecimento pelo professor, cabendo ao estudante 

somente posição de passividade e disponibilidade para aprender. 

Outra pergunta do questionário aplicado junto aos profissionais da EMEIEF 

Caloi, objetivou-se compreender a impressão que eles tinham sobre a melhores 

metodologias de desenvolvimento da temática EA na escola. Os resultados 

encontrados são apresentados na Figura 30. 

 
Figura 30 - Como desenvolver a temática de EA na 

escola para os profissionais.  
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Fonte: O autor (2021). 

 
Optaram pela alternativa de projetos como melhor forma de desenvolvimento 

da temática ambiental a maioria dos profissionais, 19. Por outro lado, 4 profissionais 

responderam que seria através de aulas expositivas e 1 profissional opinou que a 

aplicação de questionários atenderia o ensino do tema. A questão relacionou-se 

diretamente com a percepção dos estudantes de como seria a forma ideal de 

aprender EA, onde 54% dos estudantes da escola preferiam aprender sobre a 

temática EA “montando objetos com sucatas”. Em um estudo conduzido em duas 
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escolas do munícipio de Patos, estado da Paraíba, professores responderam uma 

questão qualitativa sobre as metodologias, recursos que usavam na abordagem do 

tema EA. Apresentaram vários recursos didáticos tais quais vídeos, textos, palestras, 

peças teatrais, músicas mescladas com aulas explicativas, aulas expositivas, 

cartazes, painéis, experimentos científicos, entre outras ações que em suas visões 

ajudavam na preservação do ambiente. Neste mesmo estudo, cerca de 50% dos 

professores assumiam não ter conhecimento pleno sobre o assunto e se sentiam 

despreparados para o desenvolvimento em EA (BORGES, 2011). 

Finalizando a etapa 5, analisou-se como os profissionais entendiam a relação 

das políticas educacionais pertinentes a gestão ambiental. No que se referia aos 

impactos das políticas educacionais pertinentes a gestão ambiental da escola, 

compreendeu-se para fins de desenvolvimento do programa AFEA ser uma 

indagação fundamental.  Esta correlacionou as questões referentes a concepção de 

meio ambiente, aos componentes curriculares a serem trabalhados, a didática e 

metodologias que deveriam envolver o trabalho de EA. As respostas constantes 

subsidiaram a formulação de três roteiros de aulas para integração multidisciplinar, o 

que de acordo com a equipe gestora ainda era um gargalo na escola, mesmo já 

tendo executados projetos anteriormente (Figura 31). 

 
Figura 31 - A presença das políticas educacionais sobre 

EA e seus impactos para os profissionais da escola.  
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Fonte: O autor (2021). 

                                 

Para 19 profissionais as políticas educacionais que envolviam EA e seus 

impactos na escola eram excelentes ou boas, enquanto aproximadamente 5 

profissionais entendiam que a escola era impactada de forma “razoável” ou 

“insuficiente”. Ora a EA é uma política pública referenciada em diversos documentos 



legais, um tema transversal, no entanto, os professores verbalizaram que a maior 

dificuldade no período de pandemia seria reservar um tempo para se trabalhar a 

temática, o que subjetivamente demonstrou raso conhecimento político ambiental 

definindo a EA como disciplina a ser trabalhada. Alguns se disponibilizaram a ajudar 

os professores de Ciências e Geografia a desenvolverem o programa AFEA, sem 

entender inicialmente que seriam ações multidisciplinares.  

Essa concepção equivocada sobre o assunto também fora constatada em 

uma pesquisa qualitativa de desenvolvimento do projeto AMBIAL em escolas 

inseridas em localidade de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no 

estado de Santa Catarina. Os profissionais demonstravam não ter clareza sobre a 

questão ambiental trabalhada, assumiram que nem sempre trabalhavam a EA 

através de suas falas desfocadas do que se propunha com a execução do AMBIAL 

(GUERRA; PEREIRA; MARCO, 2018). 

Guerra, Pereira, Marco (2018) descrevem que sem uma formação adequada, 

apenas por iniciativa dos profissionais e da instituição, é inviável desenvolver a EA 

qualitativamente. Observaram a necessidade de se discutir a aplicação da temática 

no ambiente escolar, bem como políticas que a valorizem e contextualizem. 

No que competia ao foco no trabalho multidisciplinar, objetivando intervir nos 

espaços inter e extraclasses que foram escolhidos pela comunidade escolar para 

receberem as intervenções, entendeu-se que os roteiros seriam fundamentais para 

uma abordagem de acordo com os preceitos nacionais para EA. Inicialmente a 

coordenação coletou ideias junto aos profissionais, principalmente professores, 

tendo debatido posteriormente com a direção e repassou para organização 

sistêmica e inserção no programa AFEA.  Desenvolveu-se três roteiros a serem 

trabalhados em todas as classes e ajustou-se mediante a necessidade de cada 

turma. Na Figura 32 e 33 são apresentados o executável, cujo tema das aulas era 

Produção X Consumo. 

 
Figura 32 - Roteiro da pré-escola ao 5º ano.  
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Fonte: O autor (2021). 

 

Figura 33 - Variáveis fundamentais para execução do roteiro da pré-escola ao 5º ano. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 
As metas de aprendizagens de acordo com o roteiro supracitado foram:  

➢ O reconhecimento de que a poluição pelos resíduos sólidos é um problema 

de todos nós; 

➢ A necessidade de produções e consumos mais sustentáveis no cotidiano da 

população e propor estratégias;  

➢ Quais R's da Sustentabilidade podem ser aplicados no manuseio de 

determinados resíduos. 



A intencionalidade era que dentro deste roteiro aflorasse a noção de que o 

saber requer uma atitude criativa e consciente. Este processo ligou-se à motivação 

do indivíduo quanto à manipulação de diferentes materiais que o levaram a refletir 

para chegar a soluções artísticas. 

No que se referia as habilidades propostas na BNCC para a pré-escola ao 5º 

ano, a coordenação pedagógica juntamente com os professores selecionou em cada 

componente curricular as que melhor se adequavam para atender as competências 

em EA que se buscava desenvolver de acordo com o tema das aulas “Produção x 

Consumo”. A Figura 34 exemplifica como as nomenclaturas das habilidades foram 

projetadas na BNCC. 

 

Figura 34 - Exemplos de nomenclaturas de habilidades da BNCC. 

 

Fonte: Adaptado da BNCC (2017). 

 

No Quadro 13 é apresentado os componentes curriculares e suas habilidades 

extraídos da BNCC. 

 
Quadro 13 - Componentes curriculares e suas habilidades a serem trabalhadas. 

EI 

 
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão. 

(EI03EO06)   Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e 
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modos de vida. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

Arte 

(EF15AR04) - Experimentar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Ciências 

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em 

objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados 

e como podem ser usados de forma mais consciente. 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são 

feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são 

utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de 

materiais, dentre outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para 

a agricultura e para a vida. 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas 

propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais 

consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a 

reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida 

cotidiana. 

Educação Física 

(EF12EF01): Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 

respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. 

(EF35EF02): Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os estudantes em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de 

matriz indígena e africana. 

Geografia 



(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 

brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 

identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras 

possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 

 (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos 

problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o 

consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 

reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 

entorno. 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e 

antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 

como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 

entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 

patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses 

problemas.  

História 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 

atuais e de outras épocas e lugares. 

EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes 

formas de trabalho existentes na comunidade em que vive. 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços 

públicos e as áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância 

dessa distinção. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções 

na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à 

diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

Inglês 

(EF01LI03) Vivenciar atividades lúdicas (cantar, dançar, brincar) para 

utilizar, em diferentes contextos, o repertório linguístico aprendido. 

(EF02LI03) Associar alguns recursos linguísticos presentes em brincadeiras 

para vivenciar a língua inglesa de forma lúdica. 

(EF03LI01) Vivenciar brincadeiras em língua inglesa usando recursos 
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linguísticos referentes a essas situações lúdicas. 

(EF04LI12) Produzir colaborativamente textos diversos (histórias em 

quadrinhos, memes, entre outros) para desenvolver a criatividade e a criticidade. 

(EF05LI14) Relatar os problemas ambientais presentes nas cidades, para 

uma conscientização dos impactos causados pelo ser humano, bem como as 

soluções. 

Matemática 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades 

e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 

interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, 

escolhendo até três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados 

coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de 

pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 

apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade 

sociocultural significativos. 

 (EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 

numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas 

simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas 

e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a 

outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 

sintetizar conclusões. 

Português 

(EF12LP04-C) Identificar o tema/assunto do texto de forma dialógica e 

reflexiva. 

(EF12LP13-B) Produzir oralmente slogans e peça de campanha de 

conscientização destinada ao público infantil, em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor. 

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, instruções de 

montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo 

da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema/assunto, 

a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero (predomínio de verbos 



no imperativo ou infinitivo, por exemplo). 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, 

digitais ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e 

comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia, e 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, 

reportagens, vídeos em blogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo 

político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Fonte: Extraído na íntegra da BNCC (2017). 

 
As ações propostas no programa AFEA foram realizadas nos primeiros meses 

do ano de 2021, período em que somente 30% dos estudantes frequentavam 

presencialmente e a escola e revezavam-se em grupos. Por isso as atividades de 

pesquisa e expositivas foram realizadas grande parte em aulas remotas e o manejo 

com as garrafas PET foi realizado em aulas presenciais, respeitando os protocolos 

de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. A primeira aula centrou-se na 

leitura da imagem disposta ao centro do roteiro, sobre ela os estudantes discorreram 

impressões. 

Orientou-se aos professores que não fragmentassem as habilidades em 

componentes curriculares considerando que o trabalho com a temática EA é 

pertencente a todos. Além disso, não se podia perder de vista a identidade do AFEA, 

no qual a multidisciplinaridade e os conteúdos atitudinais se somariam para resolver 

problemas pré-determinados dentro da escola, apesar de que boa parte do 

programa tenha sido executado com os estudantes à distância.  

Para fins de sensibilização, foi indicado pela professora de Arte que os 

estudantes assistissem um videoarte, ‘Consumo Consciente’, em quadrinhos 

retratando o consumo consciente. Tendo verificado se os estudantes que 

acompanhavam a aula remotamente já haviam assistido o vídeo, deu-se segmento 

as explanações e debates durante os dias das semanas escolhidos pela escola (um 

dia presencialmente e outro remotamente), a fim do acompanhamento que constava 

na etapa 7 da pesquisa.  

Coube a seguinte indagação: deveríamos refletir bem antes de comprar um 

produto? Caso o estudante tivesse adquirido algum produto, cuja embalagem foi 

reutilizada, pediu-se o envio de fotos ou vídeos. Destaca-se que por desenvolverem 



 -  91 

algumas atividades à distância, os professores lançaram mão do uso de resíduos 

que os estudantes encontravam facilmente em seus lares.   

Várias fotos foram enviadas e selecionou-se a de um estudante do 1º ano. 

Segundo o seu relato quando a sua mãe foi ao bar em frente à escola pediu um pote 

de doces vazio para armazenar bolachas. No entanto, através da sensibilização na 

aula de Arte, o estudante resolveu decorá-lo (Figura 35). 

 

Figura 35 - Trabalho com resíduos sólidos no 1º ano,  

aula remota. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Considerando que a escola possuía acessibilidade tecnológica, o professor 

especialista no componente curricular Inglês, utilizou um aplicativo para produzir 

apresentações juntamente com os estudantes do 5º ano. Por meio de um infográfico 

foi sintetizado o que eles compreenderam das discussões sobre consumo 

consciente (Figura 36). 

 

Figura 36 - Infográfico dos estudantes do 5º ano – Ciclo de uma garrafa PET. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 



Em conversa com os estudantes, foi possível perceber que o professor 

polivalente da turma do 5º ano já havia trabalhado o tema de forma expositiva, 

oportunizando que os professores especialistas nos componentes Arte, Educação 

Física e Inglês pudessem desenvolver as habilidades propostas para suas áreas. 

Por isso criaram o infográfico e em conjunto escolheram as imagens, discutiram o 

texto e através das intervenções do professor chegaram ao produto numa atividade 

que trabalhou a habilidade EF05LI14 constante no roteiro.  

Um estudante em determinado momento indagou o porquê uma geladeira tão 

cheia de refrigerantes se havia pessoas sem dinheiro para comprar um pão e matar 

a fome. Foi realizado um convite para que os próprios estudantes refletissem e 

respondessem. Assim, sobrepôs a ideia de que a intencionalidade na construção 

através do diálogo sobre situações atuais e latentes ligadas ao meio ambiente, se 

fossem trabalhadas metodicamente atingiriam o objetivo de formar cidadãos críticos 

sobre suas atitudes (DICKMANN; CARNEIRO, 2021) 

Os estudantes estabeleceram que para evitar uso de papel, lançariam o 

infográfico no WhatsApp da escola e pediram autorização para os demais 

professores a fim de enviá-los nos grupos das demais turmas. 

Avaliou-se que quando o professor especialista do componente curricular de 

Inglês trabalhou a habilidade EF05LI14, envolveu outras tantas como: EF05LP15, 

EF05MA24, EF05HI04, EF05GE11 e EF05CI05. Possibilitou que os professores 

especialistas nos componentes curriculares de Arte e Educação Física lançassem 

mão das habilidades EF15AR04 e EF35EF02 para o desenvolvimento junto aos 

estudantes da pré-escola de um jogo de pescaria com tampinhas e palitinhos (Figura 

37).  

 

Figura 37 - Estudante da pré-escola e a pescaria  

com tampinhas.  

 

Fonte: O autor (2021). 
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Na escola elencou-se um novo problema pelos estudantes, visto que não 

brincavam como antes devido as regras de distanciamento vigentes. A coordenação 

pedagógica junto com as professoras polivalentes do 2º e do 4º ano estabeleceu que 

de acordo com as habilidades propostas para aqueles anos, era possível reutilizar 

tampinhas de garrafas para readequar o tradicional jogo de bochas, transformando-o 

em “jogo de bochas com tampinhas”. Ao 4º ano coube determinar às regras do jogo. 

Por ser uma atividade realizada em casa, os estudantes não estão sem máscara 

(Figura 38). 

 

Figura 38 -Estudantes planejando as regras do jogo de bochas com tampinhas. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Enquanto aos estudantes do 2º ano a atividade consistiu em escolherem 

quantidades, tamanhos e cores adequadas de tampas atentando às regras e modo 

de jogo (Figura 39). 

 

Figura 39 - Estudantes do 2º ano organizando as tampinhas do jogo. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 



A atividade, além de lúdica, integrou as competências gerais da BNCC como 

argumentação, pensamento científico, crítico e criativo, empatia, cooperação e 

comunicação.  

Duas carteiras inservíveis foram alocadas para ser a pista e promoveu-se 

partidas nos horários de intervalos. Os estudantes se revezaram tanto na anotação 

dos pontos obtidos por cada jogador e foram criando regras, à medida que era 

necessário (Figura 40). 

 

Figura 40 - Estudantes jogando o jogo bocha com tampinhas. 

 

Fonte: O autor (2021). 

                   
Em relação ao trabalho com os estudantes de 6º a 9º ano, os professores 

propuseram ações ligadas ao manejo com garrafas PET e pneus, pois a escola 

estabeleceu parcerias com a Cooperativa Amigos do Lixo de Guaratinguetá e a 

empresa Júlio Pneus. Devido ao protocolo de biossegurança para as escolas da 

Estância Turística de Guaratinguetá apenas os estudantes e profissionais que atuam 

dentro do ambiente escolar puderam fazer as intervenções no horário de aula. Os 

pais da APM que implementaram alguns brinquedos de pneus e o escorregador 

realizaram os serviços em dias de aulas remotas ou aos sábados.  

Buscou-se o desenvolvimento do roteiro que fora explorado em sala de aula 

primordialmente nos conhecimentos prévios que os estudantes já tinham sobre o 

assunto. Nesse sentido se submeteram as múltiplas possibilidades de resolução do 

problema definido pela escola, gerando mobilização. As informações foram 

ajustadas ao tempo disponibilizado pela instituição de ensino e as condições de 

atuação que favoreceram as construções ocorridas na escola. 

 Outro ponto de destaque foram os roteiros que compuseram os projetos 

estabelecidos pela escola. Eles integraram o programa AFEA que concebeu o 
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desenvolvimento de ações por meio de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais reportados nos RCNEI, BNCC e DCNEA os quais convergiram com os 

aspectos metodológicos (SILVA, 2021). Focou-se no exercício de ampliar as 

relações interpessoais, na coletividade e responsabilização dos indivíduos.  

Considerando que alguns estudantes do 6º a 9º ano da escola já estão 

inseridos no mercado de trabalho no que tange a ajuda a seus familiares, algo muito 

comum na região em que habitam, a coordenação pedagógica junto com os 

professores do ciclo II de EF optaram pelo manejo com pneus. Nas Figuras 41 e 42 

são apresentados as variáveis e o roteiro de aulas utilizado para os anos. 

 
Figura 41 - Variáveis fundamentais para execução do roteiro do 6º ao 9º ano. 

 
Fonte: O autor (2021). 

 

Figura 42 - Roteiro de aulas para o 6º ao 9º ano.  

 

Fonte: O autor (2021). 



 

Considerando os componentes curriculares e as competências em EA a 

serem desenvolvidas nos 6º ao 9º ano, selecionou-se habilidades que foram 

extraídas da BNCC, de acordo com as necessidades de aprendizagens dos 

estudantes dos anos finais do EF (Quadro 14). 

 

Quadro 14 - Componentes curriculares e suas habilidades do 6º ao 9º ano. 

Arte 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 

artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Educação Física 

(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor 

alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 

(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de 

segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de 

aventura na natureza. 

Português 

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, 

a partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do 

público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, 

anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e 

enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos 

sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos 

de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações 

previstas etc.), levando em conta seu contexto de produção e as características 

dos gêneros em questão. 

Inglês 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua 

inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. 

(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir 

seu sentido global. 
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(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo 

explícito no texto para construção de sentidos. 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de 

notas. 

Matemática 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de 

pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo 

responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes 

tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade 

social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e 

interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e 

gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para 

representar um conjunto de dados de uma pesquisa. 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da 

realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo 

avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos 

adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. 

Ciências 

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do 

resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram 

misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com 

bicarbonato de sódio etc.). 

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, 

tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do 

desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e 

informatização). 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio 

ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais 

provocadas pela intervenção humana. 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 

problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de 

ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 



Geografia 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a 

partir do surgimento das cidades. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo 

de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 

distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 

distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como 

referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

História 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas 

por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas 

originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações 

ocorridas. 

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o 

capitalismo. 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 

circulação de povos, produtos e culturas. 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, 

social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, 

comunidade). 

Fonte: Extraído de BNCC (2017). 

 
Definiu-se que os professores conselheiros de classe2 deveriam conduzir as 

discussões acerca do tema “da roda à poluição” nos grupos de WhatsApp 

prioritariamente, visto que nos momentos presenciais os estudantes desenvolviam 

as intervenções nos espaços educativos que foram implementados.  

Sobre o roteiro estabeleceu-se o caráter multidisciplinar e interdisciplinar, 

onde independente da especialização do professor, as trocas se fizeram presentes 

 
2 Professor escolhido por votação promovida junto aos estudantes de uma classe para 

orientá-los e representá-los durante o ano letivo.   
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para o encadeamento de ideias. Um exemplo das ações tomadas foi o gráfico 

produzido através de pesquisa de interceptação nos intervalos. Os estudantes do 7º 

ano perguntaram a todos os colegas que estavam no período presencial se 

concordavam com a execução de brinquedos com pneus, entre outras utilizações 

que seriam dadas ao resíduo na escola, a atividade referiu-se à habilidade 

EF07MA36 do componente curricular Matemática (Figura 43). 

 

Figura 43 - A escola ficará mais interessantes se  

fizermos brinquedos com sucatas? 

2 (12,5%)

14 (87,5%)

 Sim

 Não

 

 

 

Fonte: O autor (2021).   

      

Os estudantes recenseadores relataram que a maioria dos colegas, 

aproximadamente 87% mostraram-se empolgados com a ideia de ter um espaço 

com brinquedos. Enquanto aproximadamente 13% responderam não querer, pois 

não tinham mais idade para usar. Pensando nos processos democráticos que 

envolveram a escola desde o início do programa AFEA, elencando no PGA os 

aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, a comunidade escolar estava 

consciente que as atividades se referiram as práticas em busca do ensino de 

qualidade.  

Ora, se os espaços foram concebidos nesta pesquisa como lugares físicos 

e(ou) de aprendizagens, juntamente com a comunidade escolar, transformou-se a 

escola sob o prisma dos R´s da sustentabilidade. Apresentam-se no Quadro 15, os 

espaços educativos que foram criados ou modificados. 

 

Quadro 15 - Intervenções para criação de espaços educativos na escola 



Espaços Descrição 

 

 

Frontal 

Retirada do tronco;  

Revitalização do espaço com plantio de grama;  

Composição de uma cerca para separar o espaço do 

estacionamento;  

Plantio de mudas em pneus e embalagens PET. 

 

 

Fundos 

Composição de um espaço para ser o parque recreativo da EI e uma 

área de leitura e construção de projetos artísticos. Utilizou-se muitos 

resíduos para compô-lo, bem como: pneus, garrafas pet, madeira 

plástica, latas, toras de eucaliptos, etc. 

Fonte: O autor (2021). 

 
A seguir, nas Figuras 44 a 46, apresentaram-se as mudanças realizadas nos 

espaços educativos selecionados pela escola. 

 

Figura 44 - Imagens das intervenções no espaço frontal. 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Figura 45 - Imagens das intervenções na área frontal da escola. 

 

Fonte: O autor (2021). 



Figura 46 - Imagens das intervenções na área dos fundos da escola.  

 

Fonte: O autor (2021). 

 
 



 -  103 

Na etapa 8 aplicou-se novamente um questionário junto aos profissionais que 

trabalham na escola buscando aferir se houve apropriação dos conhecimentos que o 

programa AFEA visou desenvolver como descrito no Quadro 5 do capítulo 3. 

Após a coleta e análise dos dados, convém apresentar três percepções dos 

profissionais da instituição de ensino acerca das afirmativas: 

1. O programa AFEA gera um compromisso entre indivíduos que convivem num 

determinado espaço, para que possam cuidar do mesmo de forma 

sustentável; 

2. Após a participação no programa AFEA, é possível compreender que a EA 

ocorre majoritariamente de forma cíclica e multidisciplinar; 

3. A ação dos indivíduos pertencentes a determinado espaço é mais eficaz do 

que a ação do poder público quando se trata da gestão ambiental. 

Na Figura 47 é apresentado o resultado referente à afirmativa 1 sobre o 

compromisso dos indivíduos com o meio ambiente. 

 

Figura 47 - O programa AFEA gera um compromisso entre indivíduos 

que convivem num determinado espaço, possibilitando intervenções  

no meio ambiente de forma sustentável. 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Cerca de 92% dos profissionais da escola consideraram que o programa 

AFEA gerou compromisso dos estudantes com o meio ambiente, se somadas as 



aferições de “concordo” e “concordo plenamente”. Enquanto 8% dos respondentes 

ainda duvidam desta afirmação pois estão entre as aferições “discordo” e concordo”. 

De acordo com Paula (2011), professores indicaram que a abordagem dos 

temas transversais é de difícil entendimento, portanto, cerca de 50% dos 26 

entrevistados responderam que projetos educacionais são um ótimo aliado no 

trabalho em EA. Favorecem a interação, possibilitam a utilização de outros 

ambientes dentro e fora da escola. Este entendimento é compartilhado pelos 

professores da EMEIEF “Caloi”. 

É importante destacar que buscava-se dimensionar os impactos do programa 

AFEA sobre os participantes, mesmo estando ciente de que programas focados em 

reaproveitamento, reutilização e separação não são suficientes para propagar todas 

as informações necessárias para o ensino aprendizagem da temática EA (SILVA, 

2021). 

 Considera-se que através do AFEA a integração dos componentes 

curriculares propositando romper com a ideia de disciplinarização ocorreu de forma 

considerável, bem como o rompimento de visões naturalistas e/ou ecologistas, 

alcançando discussões mais complexas entre a comunidade escolar.  

No que se referiu a temática EA, os profissionais analisaram que pela ótica da 

participação valorizou-se ações cíclicas e multidisciplinares (Figura 48).  

 

Figura 48 - Após a participação no programa AFEA, é possível  

compreender que a educação ambiental deve ocorrer de forma  

cíclica e multidisciplinar. 
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Fonte: O autor (2021). 
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 Precisamente 94% concordaram ou concordaram plenamente com a 

assertiva da participação no programa AFEA. Já cerca de 6% dos profissionais da 

escola demonstraram que não estavam seguros quanto à afirmativa. Na literatura 

pesquisada não se encontrou dados para ratificação ou comparação com a 

afirmativa. Araújo (2018) com sua pesquisa qualitativa que através de entrevistas e 

questionários abertos com 4 docentes de uma escola de Recife, traduziu as 

limitações do ensino/aprendizagem conservador em EA. Ao longo de sua obra, os 

professores participantes da pesquisa externam metodologias como: leitura de texto, 

discussão e oficina, aula expositiva e sugestão de pesquisa, ministrar o conteúdo 

para os estudantes, e observação e policiamento das atitudes, práticas conflitantes 

com as posturas que se almejam atingir em toda comunidade escolar no que tange a 

EA. 

Por fim, a afirmativa 3, selecionada para análise na Figura 49, versa sobre a 

sobreposição da ação individual em relação à ação do poder público.  

 
Figura 49 - A ação dos indivíduos sobrepõe-se a ação do poder  

público na gestão ambiental.  
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Fonte: O autor (2021). 

 

Para 29% dos respondentes a ação dos indivíduos não substituiu a do poder 

público, visto que eles discordaram ou discordaram plenamente. Em contrapartida, 

29% dos profissionais concordaram ou concordaram plenamente que quando os 

indivíduos atuam sobre o espaço ao qual pertencem, as ações são mais eficazes. E, 



42% dos profissionais avaliaram que não são mais eficazes, tão pouco menos 

eficientes. Na literatura pesquisada não foram encontrados dados para efeitos de 

referenciação. 

Já à luz da legislação nacional destacou-se que os princípios da EA atentam 

a corresponsabilidade coletiva, individual, privada e pública. É dever de todos zelar 

pela harmonia dos processos ambientais, sendo que esta premissa deveria ser 

clara, principalmente aos profissionais que trabalharam com o programa na escola 

(BRASIL, 2012c). Ao passo que este ideal não foi assimilado de forma plena, 

aconselhou-se à equipe gestora que continue o trabalho com o AFEA ou até mesmo 

outros programas de EA. Muitos resultados alcançados são imensuráveis, são 

dados intangíveis, mas perceptíveis no cotidiano da escola, segundo a comunidade 

escolar. Os professores, embora incialmente envolvidos por acreditarem que era 

apenas mais uma determinação da secretária municipal de educação da cidade, 

constataram mudanças de postura nos estudantes ao passo que por atividades 

lúdicas foram compreendendo ser EA intrinsecamente ligada ao cotidiano. Os 

funcionários relataram a diminuição de resíduos jogados pelo chão e confessaram 

terem sido repreendidos por estudantes quando não agiam de acordo com padrões 

ambientalmente esperados. 
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   Capítulo 5 

CAPÍTULO 5 -  CONCLUSÃO 

O capítulo de conclusão destacará as contribuições do trabalho, como os resultados 

apresentados estão inseridos socialmente, e as perspectivas futuras.  

 

5.1 Contribuições 

 

Ao longo do processo de implementação do programa AFEA no cotidiano da 

EMEIEF “Caloi”, percebeu-se avanços quanto à temática EA. Os debates, rodas de 

conversas, entre diferentes ações ligadas aos conteúdos atitudinais atentaram aos 

preceitos legais vigentes sobre meio ambiente no prisma educacional. A declaração 

de participação por processos democráticos acresceu-se no projeto político 

pedagógico da instituição, o que contribuiu para o desenvolvimento das ações em 

busca da responsabilização da comunidade escolar.  

A EA foi um fator crítico de sucesso para dar mais autonomia e garantir a 

participação dos estudantes que passaram um ano letivo longe do espaço físico 

escolar.  Muitos desses aprendizes retornaram ao ensino presencial por conta do 

programa  AFEA e sua  fundamentação em conteúdos atitudinais. Certamente os 

debates sobre consumismo, postura crítica e meio ambiente, oportunizaram o 

aumento da autoestima para àqueles que perderam a vivência na coletividade. 

Foi possível transformar a EA num processo contínuo  e eficiente dentro do 

ambiente escolar, dando aos professores uma base de atuação através dos roteiros 

de aulas,  ampliando didáticas e metodologias tecnológicas. O trabalho à luz da 

BNCC no que referiu-se às habilidades, desmistificou a necessidade de separar um 

tempo para “ensinar” sobre EA quando na verdade ela é um tema transversal, inter e 

multidisciplinar.  

A construção dos espaços educativos,  consolidaram noçoes sobre consumo, 

desperdício, exploração inadequada dos recursos naturais, atentanto ao caráter 

político, social e econômico de acordo com as DCNEA e PCn´s.  

 



5.2 Inserção Social 

 

O programa AFEA apresenta-se inovador ao centralizar as práticas em busca 

da resolução de problemas, por formas sustentáveis de reuso a curto/médio prazos 

que diminuem custos para a instituição de ensino.  Também oportunizam o manejo 

de alguns resíduos sólidos que se reaproveitados podem gerar renda às famílias. 

A adaptação às múltiplas necessidades e realidades sociais favorecem um 

debate mais convergente com as políticas públicas ambientais propostas na agenda 

2030. Sendo assim aprender fazendo é um dos caminhos para integração pela EA 

formal sem abandono da identidade pedagógica escolar, englobando todas as áreas 

do conhecimento, ou seja, multidisciplinar. 

 

5.3 Perspectivas Futuras 

 

A temática de EA, pelas vias do programa AFEA, agrega aspectos culturais, 

sociais, econômicos e políticos, desmistificando, portanto, as visões naturalistas e 

ecologistas. O conhecimento sobre meio ambiente expôs como coexistência de 

ecossistemas e sustentabilidade. No século XXI, é impossível conceber que 

ambientes artificiais não componham também o meio, pois impactam os recursos 

naturais.  

 A EA cíclica e perene é fundamental contra concepções ultrapassadas onde 

a vontade humana se sobrepõe a natureza. As perspectivas futuras, portanto, são 

de continuidade do trabalho desenvolvido na escola.  

Além disso, espera-se que o programa possa ser implementado em outras 

instituições de ensino atentando aos preceitos legais, as políticas dos R´s da 

sustentabilidade, pois de forma lúdica e prazerosa auxiliará os estudantes para que 

desde a primeira infância apropriem-se e repassem atitudes ambientais adequadas.
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Anexo 2: Plano de Gestão Ambiental da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental “Professora Francisca de Almeida Caloi” 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

GUARATINGUETÁ  

EMEIEF “PROFª. FRANCISCA DE ALMEIDA CALOI” 

Praça Capitão Octávio de Oliveira Mello s/n - Bairro Pedrinha Guaratinguetá – 

SP – Fone/Fax: (12)3127-6222 

E-mail: caloipedrinha@guaratinguetá.sp.gov.br 
 

 

 

 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

“CALOI – CONSTRUINDO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL” 

 
 

 
 
 

 
 
 

Plano Gestão e Oficina Curricular de Educação 
Ambiental Escolar desenvolvida pela equipe gestora e 
pares da comunidade escolar.  

 

 

 

 

Guaratinguetá, 2021. 

mailto:caloipedrinha@guaratinguetá.sp.gov.br
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INTRODUÇÃO  

 

Ao ser formulado pela equipe gestora, docentes e funcionários, o Plano de 

Gestão Ambiental (PGA), nomeado como “Caloi - Construindo um olhar sobre o 

meio ambiente sustentável”, busca-se implementar uma proposta pedagógica a 

comunidade escolar, acerca dos problemas existentes a respeito dos desequilíbrios 

ambientais, da influência negativa dos seres humanos sob o meio ambiente, de sua 

responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de um planeta.  

A partir desses pressupostos, desenvolveremos assim, as competências, 

habilidades de acordo com a BNCC; e valores críticos que permitirão a reflexão 

condução e avaliação de suas atitudes diárias; as consequências negativas que 

influenciam no meio ambiente em que vivem. Os estudantes através da temática 

“Meio Ambiente”, sob perspectiva multidisciplinar, acessarão formas mais 

adequadas de tomar consciência, como instrumento de desenvolvimento, de 

cidadania e garantia de direitos.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Meio ambiente, mudanças climáticas e ambientais: em busca de propostas 

para amenizar os desequilíbrios ambientais. O meio ambiente é representado pelas 

pessoas de diferentes maneiras, em função do seu contexto histórico, cultural, 

político, econômico e de formação. Da mesma forma, professores e professoras, na 

sua prática cotidiana, expressam diversas representações sociais (MOSCOVICI, 

1978) que de alguma forma influenciam a Educação Ambiental (EA) desenvolvida na 

escola.  

O número de seres humanos se multiplicou imensamente desde a primeira 

Revolução Industrial do século XVIII. Este aumento, gerou uma grande 

transformação nas atividades produtivas, influenciando o aumento dos impactos 

negativos sobre o meio ambiente. Desde então a sociedade enfrenta as dificuldades 

quanto as transformações decorrentes das mudanças nas relações sociais e 

econômicas. 

Considerando que quando algum elemento desta complexa relação é 

comprometido, toda a sociedade pode ser afetada, mesmo sendo os recursos 

naturais a base do desenvolvimento econômico da sociedade, é preciso atitudes 



 

 

mais sustentáveis que permitam a conciliação da produção e preservação 

(GANZALA, 2018). Por isso uma nova visão sobre o Homem/ Natureza começou a 

se delinear em meados do século XX.  

No final da década de 60, paralelamente, aos movimentos revolucionários, 

surge o Greenpeace. Um movimento muito importante até os dias de hoje.  

Diante do despertar mundial para as necessidades ambientais em junho de 

1972 realizou-se a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

na cidade de Estocolmo, na Suécia. A UNESCO em 1975 na cidade de Belgrado, 

Iugoslávia, organizou um encontro para tratar de EA. Desse momento data-se a 

elaboração da Carta de Belgrado.  

Dois anos depois, em 1977 na cidade de Tbilisi, Geórgia, a UNESCO realizou 

a primeira conferência Intergovernamental sobre EA. Nesta reunião estabeleceram-

se princípios, objetivos, estratégias e as recomendações ao trabalho com a temática 

(DIAS, 1998).  

No Brasil, a EA passa a estar normatizada nas escolas a partir do ano de 

1981, através da Lei 6.938 sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Nela 

instaura-se a abordagem ambiental como necessidade para todos os níveis de 

Ensino (BRASIL, 1981). Sete anos depois na Constituição Federal (C.F.), artigo 225, 

inciso VI, a promoção da EA se faz novamente presente (BRASIL, 1988). 

Em 1992 realizou-se a Conferência Eco 92 na cidade do Rio de Janeiro, cujo 

resultado mais conhecido é a formulação da Agenda 21, documento que respalda o 

compromisso mundial com o desenvolvimento sustentável e meio ambiente.  

Em 1997, com os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN), tema meio 

ambiente, a EA destaca-se na transversalidade (BRANCO; ROYER, BRANCO; 

2018), não como uma disciplina. 

No caderno PCN/Meio Ambiente, discutem-se questões que acarretam 

problemas ambientais e o quanto estão ligados a fatores históricos, econômicos, 

sociais e políticos.  Invoca-se a responsabilidade humana, pois diante do quadro 

ambiental que vivenciamos é necessário debatermos o bem-estar comum, a 

urgência de reconstruirmos nossa relação com a natureza da relação homem-

natureza procurando conhecê-la e compreendê-la (BRASIL, 1997). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) resgatam o pressuposto do 

exercício da cidadania alicerçada pela C.F. e pela Lei nº 9.975 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Trazem como preceito à participação 
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individual e coletiva com responsabilidade e perenidade. O sujeito assimila 

conhecimentos científicos sem desconsiderar os saberes tradicionais, a fim de tomar 

decisões transformadoras, na integração com outros indivíduos. (BRASIL, 2013).  

Destacam-se também, em diversos documentos, a importância do currículo e 

o projeto político pedagógico que é o plano norteador de ações em estabelecimentos 

de Ensino. Compreendendo que a EA deve-se voltar às culturas de sustentabilidade 

socioambiental. E, assim, de acordo com artigo 44 da Resolução CNE/CEB nº 

4/2010, o projeto da escola deve contemplar estudos e práticas educativas 

socioambientais continua e permanentemente. (BRASIL, 2013).  

Por fim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sua abordagem 

multidisciplinar pode potencializar conhecimentos, gerar mudança de valores e 

aperfeiçoar habilidades, que materializam as condições básicas para que o ser 

humano assuma atitudes e comportamentos que estejam em harmonia com o meio 

ambiente.  

 

CRIATIVIDADE E RELEVÂNCIA  

 

A criatividade é fator relevante e inerente a toda raça humana. Assim, 

considera-se que é um fenômeno com múltiplas facetas e, é por isso, que desafia 

uma definição precisa (TORRANCE, 1988). 

Os projetos de educação ambiental são desenvolvidos desde 2008 em nossa 

escola, porém, não da forma sistêmica e documental que agora se apresenta, nem 

tampouco multidisciplinarmente, visto que neste período era chancelado apenas 

pela prof. Rosangela Santiago Viana, especialista na disciplina de Ciências. 

Entretanto, os trabalhos desenvolvidos anteriormente auxiliarão na formação de 

estruturas cognitivas acerca do assunto, quando na etapa de diagnóstica 

levantaremos os conhecimentos prévios que os estudantes possuem, cruciais para 

avançarem nas habilidades e competências (PARANÁ, 2013). 

Inicialmente, através de vídeos aula, análises de textos históricos, 

reportagens, visávamos à aquisição de conhecimento como base para a formação 

dos seus conceitos críticos sobre os impactos ambientais e suas consequências. 

Eram foram promovidos debates sobre temas relacionados ao desenvolvimento e 

sustentabilidade.  



 

 

Em 2009, na I Semana do Meio Ambiente, evento aberto à toda comunidade 

escolar, os estudantes do 6º ao 9º ano e presentes puderam interagir com 

palestrantes sobre temas conforme abaixo: 

 

✓ “Lixo ou Resíduo Aproveitável” - palestra ministrada pela Prof.ª Francislene 

Hersnam da Faculdade Faro/CEAVAP – Roseira (SP);  

✓ “As Plantas nativas da Serra da Mantiqueira / SAEG, Eucalipto – Uma visão 

do meio ambiente”, palestra ministrada pela Prof.ª Alcinéia Guimarães, onde 

se questionou os impactos ambientais causados por essa planta exótica na 

região do bairro Pedrinha e seu entorno; 

✓ “A importância da água e a preservação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba” - palestra ministrada pelo Prof. José Lázaro Tadeu Ferreira da Silva, 

popularmente conhecido como “Zé do Paraíba”; 

✓ “Reciclagem – Uma fonte de renda” – palestra ministrada pelo Sr. Sérgio da 

Empresa Novakraft, com sede na cidade do Potim (SP), cuja uma das 

matérias primas é reciclagem de embalagens de leite longa vida. 

 

 

 Eventos de palestras da I Semana do Meio Ambiente. 

Fonte: Acervo da EMEIEF Prof. Francisca de Almeida Caloi (2009) 

 

Ainda dentro da semana do meio ambiente, os estudantes apresentaram uma 

série de atividades, debates, peças teatrais e poemas.  

 



 127 

 

 

Apresentações culturais da I Semana do Meio Ambiente. 

Fonte: Acervo da EMEIEF Prof. Francisca de Almeida Caloi (2009). 

 

A culminância da Semana do Meio Ambiente ocorreu com a palestra da 

equipe de educadores, da concessionária EDP Bandeirantes Energia, sobre “A 

importância do uso inteligente e racional da energia elétrica, como benefício para o 

meio ambiente”.  

Durante os bimestres seguintes, o trabalho se concentrou nas atividades de 

reutilização de resíduos. Em conjunto com a disciplina de Geografia, vários trabalhos 

como produção de sabão a partir do óleo utilizado nas frituras, reciclagem de 

garrafas PET, papel e papelão. Bem como atividades pedagógicas sobre o Rio 

Paraíba e visita às margens do mesmo. 

 

 

Trabalhos desenvolvidos com resíduos sólidos por estudantes do 7º ano. 

Fonte: Acervo da EMEIEF Prof. Francisca de Almeida Caloi (2009). 



 

 

A culminância do projeto ocorreu com o estudo dos impactos ambientais no 

bairro. Inicialmente foi elaborado um questionário que depois foi objeto de pesquisa 

dos estudantes com a comunidade. A finalidade desse estudo foi o de mapear os 

problemas ambientais que os moradores identificavam na comunidade. De posse 

desses dados, os estudantes apresentaram as propostas de solução para esses 

problemas, a luz dos conhecimentos adquiridos.  

 

ACÕES PROMOVIDAS ATUALMENTE 

 

Nossa escola promoveu outras intervenções juntamente com professores e 

estudantes. Observando que somos uma escola que atende estudantes da 

Educação Infantil, ingressantes aos 4 anos de idade na pré-escola, compreendemos 

a importância da criticidade sobre a ação individual. Na perspectiva da consciência 

cidadã do ambientalismo se buscamos uma sociedade humanizada, tão logo que a 

escolarização começa esses ideais devem estar presentes na sala de aula 

(DICKMANN; CARNEIRO, 2021). 

  

 

Estudantes da pré-escola e professor realizando ações ambientais. 

Fonte: O autor (2021). 

 

É possível ver como era o local, quando na Figura 5 aparece o mesmo após a 

revitalização concebida pelo professor juntamente os estudantes da Educação 
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Infantil. Além deles, o corpo docente, discente, coordenação, direção e funcionários 

também contribuíram. 

 

  

Cantinho da pré-escola. 

Fonte: O autor (2021). 

 

Para compô-lo usamos os seguintes materiais:  

✓ Embalagens de latas e lajotas restantes de construção para plantar as mudas;  

✓ Pneus adquiridos junto a empresas que efetivam trocas dos mesmos. 

Efetivamos um jardim sensorial;  

✓ Caixas de frutas e bambus que servem de suporte para os vasos.  

 

Vale salientar que a maioria desses materiais já se encontravam em nossas 

dependências e foram reutilizados atentando a proposta do PGA. A ideia era torná-lo 

um canto de entretenimento e ensino-aprendizagem. Ora, segundo Freire (2004) a 

educação é uma forma de intervenção sobre a realidade e educar requer 

intencionalidade.   

Entendemos, assim como Dickmann; Carneiro (2021) que é na escola que 

devem ocorrer transformações, pois os estudantes vivenciam a cidadania e exercício 

do respeito às diferenças na relação com o outro. 

  

Intervenções em trechos das margens do ribeirão Guaratinguetá  

 

O Ribeirão Guaratinguetá fica a duzentos metros, em frente à escola. O 

mesmo é descrito pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2001) como afluente 



 

 

margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, atravessando o munícipio de 

Guaratinguetá. Ribeirão que nasce na vertente interior da Serra da Mantiqueira. 

 As demandas hídricas, ou seja, em que as águas do Ribeirão Guaratinguetá 

são usadas, segundo dados estimativos, apresentam-se: 

 

 
Demandas hídricas na bacia do ribeirão Guaratinguetá. 

Fonte: extraída do estudo da ANA (2001). 

 

Foram realizadas pelos professores e estudantes tendo em vista a limpeza 

das margens do rio e sua conservação.  

 

 

Intervenções periódicas sobre trecho das margens do Ribeirão. 

Fonte: O autor (2021). 
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Para Dickmann; Carneiro (2021) precisamos proteger o local em que 

moramos, pois é nossa referência geográfica, este tem um valor baseado no 

coeficiente de dependência para sobrevivermos. Destacando-se, portanto, a ética do 

cuidado e uso criterioso dos recursos naturais.   

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) é um dos processos do Programa 

Aprender Fazendo em Educação Ambiental (AFEA), onde destacamos problemas 

referente aos diferentes ambientes da escola que precisam ser adequados, 

construídos e(ou) revitalizados.  

Tomamos por pressuposto que um plano de ação no espaço escolar envolve 

educação, planejamento e articulação para construir uma cultura onde a democracia 

e os direitos humanos se façam presentes tendo foco nas necessidades do contexto 

escolar e comunitário.  

Mesmo que ao longo dos últimos dez anos a escola venha praticando ações 

ambientais, ainda percebemos o descolamento da multidisciplinaridade como se 

propõe no AFEA. Através do desenvolvimento de projetos cíclicos e não início-fim. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

✓ Construção de Espaços Sustentáveis para fins de ensino-aprendizagem 

juntamente com estudantes, professores, membros dos órgãos colegiados, 

funcionários e equipe gestora;  

✓ Produções artísticas e literárias sobre o Meio Ambiente nas diferentes 

disciplinas, estimulando a todos o prazer de se aprender com o lúdico; 

✓ Divulgação por meio de sites, redes sociais e afins. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente plano terá como sujeitos participantes os estudantes da 

E.M.E.I.E.F. “Prof.ª Francisca de Almeida Caloi”, da rede municipal de ensino de 

Guaratinguetá – SP, com um enfoque nas atividades multidisciplinares à luz dos 

preceitos da BNCC.  



 

 

Inicialmente, será abordada a história dos problemas e impactos ambientais e 

suas consequências acumulativas durante as gerações. O segundo passo é 

reconhecer e identificar os problemas ambientais da escola e como uma postura 

crítica sobre sustentabilidade pode ampliar nossas ações a fim de alcançarmos o 

bairro e adjacências. 

A fim de integrar os componentes curriculares e o ensino em educação 

ambiental, realizar-se-á nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) a 

produção de roteiros de aulas para desenvolvimento dos conteúdos conceituais e 

procedimentais. 

A partir do planejamento, o próximo estágio são as atividades práticas na 

modalidade de oficinas de reutilização, reaproveitamento de resíduos sólidos no 

desenvolvimento de produtos e materiais, aberta para estudantes, professores, 

funcionários, equipe gestora e comunidade, fazendo com que os conteúdos 

atitudinais estejam dispostos.  

A escola possui áreas livres que não são aproveitadas, isso oportunizará a 

construção de jardins verticais e ornamentações em diferentes resíduos sólidos. 

Todas essas atividades serão registradas e difundidas através de um portfólio digital.  

Além do mais, espera-se desenvolver um relatório com dados que garantam a 

eficiência da atividade de extensão escolar. 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do Programa AFEA na escola irá ocorrer em todas as etapas de 

seu desenvolvimento, desde o início, a partir dos contatos e sensibilização dos 

parceiros, até a execução propriamente dita, que ocorrerá dentro da unidade 

escolar, e que conforme as expectativas, chegará à sociedade, principalmente no 

ambiente familiar dos estudantes e funcionários da escola. Na fase de implantação, 

será verificado o grau de aceitação do plano pela comunidade escolar.  

De forma contínua, serão avaliadas as ações permitindo obtenção de dados 

qualitativos que, após a execução, serão verificados para mensurar se atingiram os 

objetivos propostos. Os estudantes serão observados durante todo o 

desenvolvimento do PGA, através de suas ações quanto ao interesse, participação, 

realização das atividades de natureza oral, escrita e prática.  
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A avaliação contínua visa identificar por meio de registros, relatos e relatórios, 

quais são os ajustes necessários para readequação e revisão das práticas e 

técnicas pedagógicas. Por isso o processo é sequencial e sistêmico. Como 

instrumentos avaliativos serão utilizados formulários e relatórios.  

 

AÇÕES PREVISTAS  

PROBLEMA AÇÃO ATORES 

Duas árvores que estão com as 

poupas ocas e risco de queda 

sobre a escola e um ponto de 

transporte coletivo do bairro. 

Retira das árvores e plantio 

de 50 mudas às margens do 

rio. 

Defesa civil; 

Equipe gestora, estudantes e 

professores  

Espaço com tronco de árvores 

cortadas e sem cobertura de 

vegetação causando 

alagamento; Trânsito de 

pessoas inviabilizado 

principalmente no período de 

chuvas. 

Retirada dos troncos por 

retroescavadeira. 

Revitalização do espaço com 

plantio de grama, Plantio de 

mudas em pneus e 

embalagens PET. 

Equipe gestora estudantes, 

professores e membros do 

colegiado Associação de 

Pais e Mestres (APM). 

. Trânsito de pessoas 

inviabilizado principalmente no 

período de chuvas.  

Este local é dá acesso a 

secretaria da escola, rampa de 

portadores de deficiências 

motoras e ao fundo da escola, 

onde se localiza as salas da 

Educação Infantil e Atendimento 

Educacional Especializado.  

Nivelamento do espaço 

aproximando do nível do piso 

do interior da escola; 

canalização para 

escoamento de água; 

Plantio de mudas para 

observações nas aulas 

pertinentes; 

Colocação de piso ecológico 

(bloquete sextavado) 

tornando o espaço adequado 

para atividades de leitura e 

conversa dirigidas pelos 

professores. 

Empresa Codesg; 

Empresas de comércio de 

pneus; 

Cooperativa “Amigos do 

Lixo” 

Equipe gestora estudantes, 

professores e membros do 

colegiado Associação de 

Pais e Mestres. 



 

 

Ausência de um parquinho para 

diversão dos estudantes da pré-

escola ao 3º ano. 

Composição de um espaço 

para ser o parque recreativo 

da Educação Infantil e uma 

área de leitura e construção 

de projetos artísticos. A ideia 

é utilizar muitos materiais 

reutilizados para compô-lo, 

bem como: pneus, garrafas 

pet, madeira plástica, latas, 

toras de eucaliptos, etc. 

Equipe gestora estudantes, 

professores e membros do 

colegiado Associação de 

Pais e Mestres (APM). 

Fonte: O autor (2021). 
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