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APRESENTAÇÃO
Yugo Matsuda 
Gerente de Meio Ambiente Florestal da Suzano

A temática de água é discutida amplamente pela 
sociedade mundial, fazendo interface com questões de 
mudanças climáticas, vulnerabilidade hídrica, êxodo ou 
deslocamento populacional por falta de qualidade e 
quantidade de água, efeitos colaterais nos ecossistemas 
aquáticos e terrestres, bem como, riscos e oportunidades 
para atividades econômicas.

A região nordeste brasileira, ao longo dos anos, vem 
vivenciando reduções drásticas de chuvas. Locais 
que antes detinham mata atlântica exuberante, 
atualmente detém regime pluviométrico que caminha 
para o semiárido. Esse cenário já tem modificado o 
comportamento de populações, atividades econômicas e 
ambientais. Ao longo dos últimos 90 anos, o rio Mucuri, 
localizado no nordeste do estado de Minas Gerais e 
que desemboca na Bahia, tem vivenciado redução em 
sua vazão média anual da ordem de 30% com extremos 
médios anuais de 200 m³/s (década de 1980) até 19 
m³/s (em 2019).

Nesse contexto, e, sabendo que a Suzano SA detém 
empreendimento industrial que ativamente depende 
dos recursos hídricos da bacia do rio Mucuri, inicia-se 
em 2016 o Projeto Nascentes do Mucuri. Mobilizado 
pela Suzano SA, atualmente conta com contribuição 
de toda sociedade local e parceiros externos atuando 
em três grandes eixos: 1) conservação, preservação 
e recuperação ambiental de corpos d’água, 2) 
empreendedorismo e 3) assistência técnica rural para 
segurança alimentar e geração de renda e advocacy 
(promoção e incentivo a mecanismos legais que suportem 
os dois primeiros eixos).

Na prática, atuamos conjuntamente com famílias 
e associações agricultoras para maior e melhor 
conscientização da importância da conservação e 
preservação propiciando aumento da disponibilidade 
hídrica e aperfeiçoamento de técnicas agrícolas e 
silvipastoris, com aproveitamento mais adequado da 
terra (evitando novos desmatamentos para produção).

Notadamente, as ações desempenhadas abrangem 
invariavelmente o público economicamente ativo, que 
está ativamente no campo. Assim, jovens e futuros 

agricultores são público fundamental para que se possa 
garantir a perpetuidade das ações desempenhadas no 
território da bacia do Rio Mucuri. Com essa convicção 
e nesse contexto o Instituto Ecofuturo, parceiro de grande 
expressão do Nascentes do Mucuri, desempenha desde 
2018 o projeto Tecendo Saberes Socioambientais: 
dialogar, refletir e agir, em Malacacheta – Minas Gerais. 
O mesmo abrange 100% de toda rede de ensino do 
município, bem como a Escola Família Agrícola do 
Setúbal. Essa atuação é fundamental para se garantir 
e perpetuar os três pilares norteadores do Projeto 
Nascentes do Mucuri visto seu caráter estruturante, 
complementar ao ensino tradicional e empoderador 
para professores e comunidades escolares. Também vale 
destacar a expressiva conquista alcançada em 2019 
com a promulgação da Lei Municipal de Meio Ambiente, 
estabelecida pela Prefeitura de Malacacheta, a qual 
institucionaliza a Comissão Interinstitucional Municipal de 
Educação Ambiental – CIMEA, colegiado responsável 
por formular, implementar e monitorar a política de 
educação ambiental no município.

Esta obra traz o que de melhor se construiu durante a 
trajetória do Tecendo Saberes Socioambientais, do 
Instituto Ecofuturo, no Nascentes do Mucuri.
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APRESENTAÇÃO
Paulo Groke 
Diretor Superintendente do Instituto Ecofuturo

Quando a Suzano S.A. nos convidou para pensarmos 
em uma proposta de Educação Ambiental para integrar 
um projeto de extrema relevância socioambiental como 
o Nascentes do Mucuri, a satisfação e desafios de 
trabalharmos um tema tão necessário e urgente foram 
os motivadores para pensarmos em um processo de 
formação crítica e emancipatória, que o “Tecendo 
Saberes Socioambientais” carrega em sua essência. 

Elaboramos para o Município de Malacacheta o 
“Tecendo Saberes Socioambientais – dialogar, refletir 
e agir”, um projeto de educação ambiental que busca 
contribuir para a formação socioambiental individual 
e coletiva, fomentando espaços de reflexão e diálogo 
sobre tais questões e sobre as políticas públicas do 
município e região. 

E pensar em promover educação ambiental por meio do 
“Tecendo” não é somente estímulo ao diálogo, mas, sim, 
à construção de projetos por parte de educadores – e, 
consequentemente, à organização de comunidades de 
aprendizagem voltadas a estudos e estratégias para a 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente 
e da qualidade de vida. 

O processo realizado foi com base na pedagogia da 
práxis e da alternância, em que, além de trazer à tona 
a problemática socioambiental a partir de uma conexão 
local-global e interdisciplinar, empoderou comunidades 
escolares para o desenvolvimento de intervenções 
voltadas à realidade do território. 

Ao longo de 2019 o desenvolvimento deste projeto 
trouxe resultados que, no momento de sua concepção, 
não conseguíamos dimensionar. Além da oportunidade 
de vivenciar sonhos coletivos e difundir um pouco 
daquilo em que acreditamos, pudemos observar 
articulações comunitárias e institucionais, mobilização 
e sensibilização ambiental das comunidades escolares, 
intercâmbios e integrações entre escolas e educadores, 
e, principalmente, o semear de uma mudança de postura.   

A produção deste material se dá, principalmente, como 

instrumento não só de sistematização das iniciativas 
realizadas, mas também, como uma forma de evidenciar 
a produção de todo conhecimento e aprendizado 
que permearam o processo, a fim de que todos nós, 
envolvidos no Projeto, possamos compreendê-lo melhor 
e, futuramente, direcionarmos melhor nossas ações 
socioambientais. 

Esta publicação é também uma maneira de celebrar e 
reconhecer a relevância dos 20 projetos enriquecedores 
que foram desenvolvidos por 96, dos 113 participantes 
do Tecendo Saberes, entre estudantes e educadores da 
Rede de Ensino de Malacacheta, além de representantes 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
e do Projeto Nascentes do Mucuri. Além disso, ele traz 
à tona a importância da Política Pública de Educação 
Ambiental do Município a partir da criação da Comissão 
Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental que 
foi fomentada pelo Instituto Ecofuturo.

É, ainda, mais um semear da cultura de sustentabilidade 
em que o Ecofuturo acredita, para que possamos 
contribuir, cada vez mais, com a formação de agentes 
transformadores, como os participantes do Tecendo 
Saberes, que possam nos ajudar na promoção de 
cuidado e respeito à natureza, às relações e a todas as 
formas de vida.
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TECENDO SABERES 
SOCIOAMBIENTAIS 
EM MALACACHETA 
- MINAS GERAIS: 
diálogo como princípio 
para a construção de 
comunidades escolares 
sustentáveis.
Maria Henriqueta Andrade Raymundo 
Raquel Coutinho
Simone Portugal

As epígrafes apresentadas na abertura deste artigo 
foram captadas em diferentes contextos, ao longo dos 
encontros do Curso “Tecendo Saberes Socioambientais: 
dialogar, refletir e agir”.

Retratam distintos olhares revelados nos testemunhos de 
professoras, professores e estudantes, que se sentiram 
à vontade para expressar sonhos, opiniões, reflexões 
e conhecimentos e se desafiaram a romper barreiras, 
reais ou imaginárias, enfrentar a insegurança, a timidez, 
a desconfiança e, até o medo de não serem bem 
compreendidos, em busca de diálogo, de falarem e serem 
ouvidos, de se abrirem ao aprendizado com o outro.

Dialogar não é tarefa fácil, pois exige observar o que 
todas as opiniões significam, sem julgá-las boas ou más, 
sem acreditá-las ou desacreditá-las, mas, simplesmente, 
buscando compreendê-las. Assim, “significa encontrar 
tempo para perceber o que se passa nas nossas mentes 
e nas dos outros, sem fazer julgamentos ou chegar a 
conclusões” (ALVES et al., 2010, p. 23).

O diálogo é um dos pilares da educação ambiental 
(EA) comprometida com a manutenção da vida e a 
construção de um mundo melhor para todas as espécies 
que habitam o Planeta. 

“Somos um pequeno grupo, com pequenas ações. 
A nossa intenção é que elas expandam para o 
mundo todo, possam fazer alguma diferença.” 
(Grupo de professoras e estudantes do Curso Tecendo 

Saberes Socioambientais)

“A escola dos meus sonhos é bem grande, 
tão grande que atinge a dimensão das 

minhas curiosidades, os moldes das minhas 
necessidades de crescer.” 

(Estudante da EFASET participante do Curso 
Tecendo Saberes Socioambientais)

“Observei que as pessoas querem muito falar 
que a escola tem que ter respeito e tudo mais, 
mas esquecemos que as escolas somos nós!” 

(Professora participante do Curso 
Tecendo Saberes Socioambientais).

“A gente tem que preservar a natureza, 
os animais! E a criança diz: Mas professora, 

tem três passarinhos na gaiola em casa!” 
(Professora participante do Curso Tecendo 

Saberes Socioambientais).
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Mas na escola, como propiciar o diálogo de forma a 
contribuir para animar e fortalecer cada pessoa em seu 
compromisso com uma educação que possibilite despertar 

O diálogo é um exercício profundo de desvelamento 
(TASSARA e ARDANS, 2005) que não tem limite 
final ou ponto de chegada, pois a vida está sempre 
em transformação. Desvendar-se e desvelar o Outro, 
num eterno entrelaçar de significados. Dialogando 
expomos nossa essência e ganhamos mais 
consciência de nós mesmos, nossas fragilidades e 
fortalezas, virtudes e falhas, o que queremos e com 
o que não concordamos, encontrando nosso lugar 
na sociedade, que nada mais é que a expressão 
da nossa identidade. A partir do diálogo é que 
se formarão as conexões necessárias à construção 
não somente de uma identidade, mas de uma 
consciência e responsabilidade planetárias, que 
não constituem um produto pronto e acabado. Elas 
são sempre resultado de um movimento constante de 
avaliação e reavaliação da nossa postura perante o 
mundo. (SORRENTINO et al., 2013, p. 37).

A sensação de se pertencer ao universo não se 
inicia na idade adulta nem por um ato de razão. 
Desde a infância, sentimo-nos ligados com algo 
que é muito maior do que nós. Desde criança nos 
sentimos profundamente ligados ao universo e nos 
colocamos diante dele num misto de espanto e 
respeito. E, durante toda a vida, buscamos respostas 
ao que somos, de onde viemos, para onde vamos, 
enfim, qual o sentido da nossa existência. É uma 
busca incessante e que jamais termina. A educação 
pode ter um papel nesse processo se colocar 
questões filosóficas fundamentais, mas também se 
souber trabalhar ao lado do conhecimento essa 
nossa capacidade de nos encantar com o universo 
(GADOTTI, 2000, p. 77).

De que maneira a EA não sendo uma disciplina pode 
ganhar concretude nos currículos escolares, superando 
a descontinuidade e a pontualidade de projetos e 
ações e encontrando os caminhos mais adequados às 
particularidades de cada contexto?

Como trazer para o coração da escola a 
intencionalidade de educar crianças, jovens, adultos e 
a comunidade para interpretarem o socioambiente e se 
comprometerem com seu cuidado, como preconizam 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental, que devem ser observadas pelos sistemas de 
ensino, em todos os níveis e modalidades?

Que papel a escola pode desempenhar no sentido de 
contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas, 
dos desastres socioambientais, que já estão afetando e 
afetarão cada vez mais toda a humanidade?

As questões acima colocadas dizem respeito a se pen-
sar escola e comunidade com foco na sustentabili-
dade socioambiental, propiciando mudanças concretas 
na realidade social, “com vistas a uma nova cidadania e à 
permanência da vida no planeta” (MOREIRA, 2011, p. 17).

Suas respostas exigem uma reorganização do trabalho 
pedagógico e da sala de aula, aqui compreendidos 
nas dimensões dos objetivos, da avaliação, dos 
conteúdos e métodos que os embasam (FREITAS, 2005) 
e que pode se realizar a partir da articulação de quatro 

eixos: currículo, gestão, espaços físicos e relação com 
a comunidade escolar.

A integração de currículo, gestão e edificações favorece a 
criação de um processo virtuoso de ensino-aprendizagem, 
no qual os aprendizados das aulas inspiram a vontade 
de se realizar modificações nas práticas da escola, que, 
por sua vez, propiciam alterações no espaço físico, e 
impulsionam o interesse nas famílias e comunidades em 
aprender e praticar.

Não é tarefa fácil e nem acontece de uma hora para 
outra, pois “é um processo lento, gradual e feito a várias 
mãos, com paciência, estudo, diálogo e vontade política, 
na medida do compromisso com o enfrentamento das 
desigualdades sociais e com uma escola inclusiva, justa 
e solidária (PORTUGAL e SORRENTINO, 2018, p. 14). 

Escolas podem se tornar referências de sustentabilidade 
socioambiental se conseguirem com determinação 
promover espaços de diálogo e participação, de 
reflexão e ação contextualizadas sobre questões relativas 
à organização do trabalho pedagógico e da sala de 
aula. O fomento e fortalecimento de Comissões de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida, Grêmios Estudantis, 
Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres 
e demais instâncias de organização da comunidade, 
muito podem contribuir neste sentido.

nas crianças e jovens, ao lado da motivação para o 
conhecimento, sua capacidade de se encantar com o 
universo, como diz Moacir Gadotti na epígrafe abaixo?
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Tecendo Saberes Socioambientais: encontro, 
diálogo, reflexão e ação.

A realização do Curso de Educação Ambiental “Tecendo 
Saberes Socioambientais: dialogar, refletir e agir” 
teve por objetivos favorecer o processo de transição 
socioambiental de escolas e comunidades da Rede 
Pública de Ensino de Malacacheta – Minas Gerais, 
por meio da ampliação de conhecimentos acerca do 
território e realização de intervenções transformadoras 
nas realidades locais.

Promovido pelo Instituto Ecofuturo, em parceria com a 
Prefeitura Municipal, ele foi desenvolvido entre os meses 
de abril a outubro de 2019 e envolveu aproximadamente 
120 pessoas, sendo uma metade estudantes e a outra de 
professoras e professores de 11 escolas públicas e da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
além de uma representante do Projeto Nascentes do Mucuri. 

A estrutura do Curso foi composta por cinco módulos 
(Figura 1), interdependentes e articulados, e incluiu 
metodologias participativas e qualitativas de ensino-
aprendizagem, com a divisão em grupos de trabalho, 
diálogos teóricos e conceituais, exercícios práticos, 
leituras, reflexões e produção de textos, elaboração de 
planos de intervenção, bem como o uso de comunicação 
à distância junto aos participantes.
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Figura 1: Os cinco módulos do Curso

O conteúdo programático foi trabalhado nas atividades 
em sala de aula e nas realizadas entre um módulo e 
outro, considerando dois “Espaços e Tempos”, Tempo-
Escola e Tempo-Comunidade-Escolar e teve por 
inspiração a Pedagogia da Alternância (BEGNAMI 
e BURGHGRAVE, 2013) que compreende que a 
construção do conhecimento se dá de forma permanente 
e continuada, em todos os espaços da vida cotidiana, na 

família, no trabalho e nas relações com a comunidade. 

A construção participativa de um diagnóstico 
socioambiental, momento de investigar e compartilhar 
diferentes leituras sobre a realidade local, identificando 
potencialidades e fragilidades do município, bem 
como, desafios a serem enfrentados, possibilitou a 
produção coletiva de conhecimentos sobre o território 
e a região. Igualmente, forneceu elementos para a 
expressão de sonhos, individuais e coletivos, para as 
escolas e comunidades escolares, bem como, para um 
município mais feliz e sustentável, assim como, favoreceu 
a definição das temáticas que subsidiaram a elaboração 
de 20 planos de intervenção educadora.

Os planos construídos tiveram como foco o cuidado e 
respeito ao socioambiente, bem como, a produção 

de conhecimentos, por meio de conteúdos relativos a: 
hábitos alimentares e alimentação saudável, resgate de 
valores, elevação da autoestima, construção de hortas e 
revitalização de espaços escolares, separação, redução 
e descarte adequado de resíduos, uso de caldas 
alternativas para produção orgânica, leitura e literatura, 
conhecimento do território, história e cultura do município, 
estruturas educadoras sustentáveis, recuperação de 
nascentes, ansiedade e pressão no ambiente escolar.

Para desenvolvê-los os grupos realizaram atividades de 
estudo do meio, rodas de conversa, visita à Usina de 
Reciclagem, entrevistas, mutirão de limpeza, contação de 
histórias, palestras com especialistas, projeção de filmes e 
vídeos, intercâmbio escolar, teatros, desenhos, apresentação 
musical e criação de peças educomunicativas.

Integrando o processo pedagógico foram desenvolvidas 
estratégias participativas de monitoramento e avaliação 
ao longo de todo o curso, o que possibilitava fazer os 
ajustes necessários à medida que surgiam as demandas. 
A avaliação geral permitiu constatar que o processo 
formativo propiciou o aumento de conhecimentos 
socioambientais dos (as) participantes e o ensejo à 
realização de ações socioambientais no território num 
patamar entre 90 a 100%. 

Considerações, desafios e possibilidades

É amplo e complexo o conjunto de desafios que se revelam 
na busca por uma educação que possa contribuir para o 
enfrentamento dos problemas socioambientais, globais e 
locais, garantindo qualidade de vida e felicidade para 
estas e futuras gerações.

Encontrar saídas exige compromisso capaz de animar, 
mobilizar e potencializar pessoas, para conhecerem melhor 
seu território, desde a escola e seu entorno, para atuarem 
na direção das transformações que se façam necessárias.

Sob esta perspectiva, a realização do Curso “Tecendo 
Saberes Socioambientais” favoreceu o encontro de 
professoras, professores e estudantes da Rede Pública de 
Ensino de Malacacheta, dispostos a aprofundarem seus 
conhecimentos e aprimorarem suas práticas.

Neste sentido, foi fundamental a parceria e o apoio 
institucional da Prefeitura Municipal de Malacacheta, 
ciente de que a melhoria da educação exige políticas 
públicas, que promovam a formação permanente e 
continuada do corpo docente, bem como, a inclusão de 

estudantes e da comunidade escolar como um todo, para 
participarem desta construção, pois, afinal, como enuncia 
um dos princípios do Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global, “somos todos aprendizes e educadores”!

Vale destacar o interesse manifestado pelas (os) 
participantes do Curso em vivenciar novas formações, 
construir outros conhecimentos e dar continuidade às 
ações iniciadas com os planos de intervenção.

As escolas, como espaços privilegiados de convivência 
compartilhada, ensino e aprendizagem, podem ser 
referências para mudanças concretas na realidade 
social e transformações na comunidade, se conseguirem 
promover processos dialógicos e participativos, de 
escuta sensível, reflexão e ação contextualizadas, sobre 
questões relativas à organização do trabalho pedagógico 
e da sala de aula.
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EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
E A NECESSIDADE 
DE UMA NOVA 
LEITURA DO MUNDO
Raquel Coutinho
Michele Martins

Vive-se uma problemática socioambiental cuja 
compreensão demonstra a relevância estratégica da 
educação ambiental em nosso país. A necessidade 
de tal compreensão valoriza e enfatiza o papel da 
educação na formação de cidadãos mais críticos e 
responsáveis, cientes de seu papel para com o meio 
ambiente, as formas de vida em nosso planeta e suas 
múltiplas relações, ou seja, uma nova leitura de vida.

É impossível dissociar que a complexidade desse 
entendimento envolve aspectos não só ambientais e 
sociais, como também econômicos, legais, científicos, 
culturais, e por que não políticos?

Nos últimos tempos, como humanidade, estamos cada 
vez mais preocupados diante das questões climáticas, 
ecológicas, políticas e econômicas que nos cercam. Essa 
percepção global contribui para a ampliação de nossa 
consciência individual. Como seres curiosos e criativos, 
não há como não percebermos que somos os mesmos 
geradores de tantos distúrbios, tão pouco podemos 
pretender que não há responsabilidade nossa em atuar 
para evitar o que está acontecendo. Agora o que nos 
falta são atitudes para gerarmos transformação cultural, 
assumindo nossas responsabilidades e, conscientes das 
consequências, fazermos escolhas mais assertivas.

O tempo todo estamos fazendo escolhas, seja para 
decidir qual o chá da manhã que iremos tomar, ou mesmo 
os amigos com quem iremos dividir nossas conquistas e 
falhas. Seria incoerente viver separando nossas escolhas 
de vida de nossas crenças, valores e, principalmente 
ideologias com as quais nos identificamos. Nossa escolha 
é tornar o mundo um lugar melhor para todas e todos a 
partir das reflexões sobre como governamos nossas vidas 
e nossas relações com todos os seres.

É nesse esforço de transformar positivamente o mundo 
que o Instituto Ecofuturo dedica seus projetos e ações, 
para mudar presente E futuro. É sobre integrar pessoas, 
livros, natureza, seres, relações. O Ecofuturo acredita que 
conhecimentos e aprendizados constantes contribuem para 
a construção de uma cultura de cuidado e respeito ao nosso 
tão incompreendido planeta.

Assim, desde 1999, o Ecofuturo atua para contribuir 
nas mudanças necessárias da sociedade a partir do 
estímulo e formação de sujeitos críticos, promovendo 
e fortalecendo práticas de leitura, de vivências junto à 
natureza, além de desenvolver processos permanentes de 
gestão e conservação de áreas naturais protegidas. 

A missão do Instituto vai ao encontro do que o Tratado 
de educação ambiental para Sociedades Sustentáveis 
e Responsabilidade Global (2002) diz quanto à 
educação ambiental, que esta é também um processo de 
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas 
as formas de vida. E é essa educação que afirma valores 
e ações e que colabora para a transformação social e 
para a preservação ecológica.

A necessidade de abordar o tema da complexidade 
ambiental decorre da percepção sobre o incipiente 
processo de reflexão acerca das práticas existentes 
e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a 
realidade de modo complexo, defini-la como 
uma nova racionalidade e um espaço onde se 
articulam natureza, técnica e cultura. Refletir sobre 
a complexidade ambiental abre uma estimulante 
oportunidade para compreender a gestação 
de novos atores sociais que se mobilizam para 
a apropriação da natureza, para um processo 
educativo articulado e compromissado com a 
sustentabilidade e a participação, apoiado numa 
lógica que privilegia o diálogo e a interdependência 
de diferentes áreas de saber. Mas também questiona 
valores e premissas que norteiam as práticas sociais 
prevalecentes, implicando mudança na forma de 
pensar e transformação no conhecimento e nas 
práticas educativas. (JACOBI, 2003, p. 191)

Certamente encontraremos razões psicossociais, 
culturais, econômicas, educacionais, históricas 
e conjunturais, que delinearam um modelo 
devastador das relações estabelecidas entre os 
seres humanos e destes com o meio ambiente. 
(SORRENTINO, 2005, p. 289)
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Os projetos e iniciativas 
socioambientais do Ecofuturo

Por acreditar que a leitura é também um agente 
transformador socioambiental, parte da atuação 
do Ecofuturo, desde 1999, por meio do projeto 
“Biblioteca Comunitária Ecofuturo” (antigo Ler é Preciso), 
é promover leitura de qualidade e democratizar 
o acesso ao livro, considerando a educação base para 
o desenvolvimento de consciência crítica.

O projeto reforça o que Antonio Candido (2004)  
diz a respeito da leitura literária como um direito 
humano, dada a sua capacidade humanizadora. Assim,  
considera-se o projeto Biblioteca Comunitária Ecofuturo 
como um dispositivo de acesso a direitos, como um 
equipamento cultural a favor da cidadania dos indivíduos. 

Ao longo destes anos construiu-se uma extensa rede de 

bibliotecas por todo o país – são mais de 110 unidades 
em 12 estados brasileiros. Por meio de parcerias 
com poder público local e iniciativa privada, 
as bibliotecas são implantadas, prioritariamente, 
em escolas públicas – uma iniciativa para contribuir 
com a Lei 12.244/2010, que diz que toda escola 
no país deve ter uma biblioteca. 

O processo de implantação envolve não somente 
a doação do equipamento leitor para o município, 
como também formações sobre promoção de leitura, 
gestão da biblioteca, sustentabilidade e acesso 
a recursos, além de uma oficina sobre a natureza 
como espaço educador. 

Essas bibliotecas se diferenciam por suas ações de 
mediação de leitura e práticas leitoras que fomentam. 
Elas contribuem para a construção do pensamento crítico 
e para reflexão pessoal. Segundo Calvino (2015):

Além da atuação na implantação de bibliotecas, o 
Ecofuturo desenvolve, ainda, iniciativas de formação para 
sensibilização ambiental, considerando seres humanos 
e natureza partes atuantes e significativas de um mesmo 
sistema interligado de vida.

Neste sentido, destaca-se o Parque das Neblinas, uma 
área de 7 mil hectares da Suzano localizada na Serra 
do Mar, entre Mogi das Cruzes e Bertioga no, Estado 
de SP. Gerida como Unidade de Conservação, é uma 
referência em gestão de áreas protegidas e local de 
desenvolvimento de ações e programas focados na 
conservação, proteção e regeneração da Mata Atlântica, 
além de programas voltados à educação ambiental e o 
envolvimento em políticas públicas socioambientais.   

Dentre os programas de educação ambiental do Parque 
das Neblinas, chama-se a atenção para o programa 
“Meu Ambiente”, desenvolvido desde 2010 por meio 
de parcerias com os Municípios de Mogi das Cruzes, 
Bertioga e Suzano. Este programa convida educadores a 
refletirem sobre a importância do contato com a natureza 
e promoverem atividades ao ar livre como forma de 
contribuir para formação de cidadãos mais engajados 
com as questões ambientais. No programa, diferentes 
metodologias estimulam educadores a criarem contextos 
de aprendizagens que envolvam elementos da natureza 
proporcionando uma extensão vivencial dos assuntos 
trabalhados em sala de aula, instigando a reflexão e 
ações ao ar livre que contribuem para novas relações 
sociedade e natureza.

(...) a leitura não é comparável a nenhum outro 
meio de aprendizado e de comunicação, porque 
ela tem um ritmo próprio, que é governado pela 
vontade do leitor; a leitura abre espaços de 
interrogação, de meditação e de exame crítico, 
enfim, de liberdade; a leitura é uma relação com 
nós mesmos e não apenas com o livro: com o nosso 
mundo interior, através do mundo que os livros nos 
abre. (CALVINO, 2015, p. 9)

Tendo a natureza como educadora, o Programa 
proporciona uma vivência que se desdobra em 
diversas fases e convida a uma experiência de 
integração, oportunizando que cada participante 
se reconheça como parte de um ciclo contínuo 
e interdependente de vida, que tudo envolve e 
abriga. (ECOFUTURO, 2018, p. 8)
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O programa é composto por cinco fases ao longo do 
ano letivo. A saber: fase 1, que corresponde ao encontro 
com educadores para, além das vivências e reflexões, 
a elaboração de projetos, intervenções e atividades 
realizadas dentro e/ou fora da escola. Fase 2, que 
corresponde às atividades de temática socioambiental 
desenvolvidas na escola, com objetivo de despertar 
o interesse e curiosidade por temas relacionados 
a natureza. Fase 3, de vivência na Unidade de 
Conservação em que o Instituto Ecofuturo faz a gestão 
– o Parque das Neblinas, facilitada pelos monitores 
ambientais do local. Fase 4, de expressão da vivência e 
trabalhos de fechamento na escola. E, por fim, a última 
fase, 5, que corresponde a um encontro de fechamento 
com educadores, que, além de compartilharem suas 
percepções sobre o processo, é também o momento 
de troca de conhecimentos e experiências a partir dos 
resultados dos projetos desenvolvidos. 

São muitos os números acumulados ao longo destes 
10 anos de execução, sendo mais de 5 mil alunos 
participantes, 380 educadores envolvidos e 160 escolas 
abrangidas. Entretanto, os números são não capazes 
de demonstrar os impactos intangíveis e que contribuem 
para a transformação positiva da sociedade como, 
por exemplo, a mudança do olhar do professor para o 
indivíduo aluno, a transformação dos espaços físicos das 
escolas, melhoria da alimentação escolar, intervenções 
no entorno da escola, entre outros. 

O estímulo à reflexão sobre questões socioambientais e 

ao desenvolvimento de projetos educacionais de forma 

interdisciplinar também são elementos de outro projeto, 

o “Tecendo Saberes Socioambientais”, que o Instituto 

Ecofuturo desenvolveu entre 2018 e 2019, em dois 

municípios: Malacacheta (MG) e Prado (BA). 

Trata-se de um projeto de formação de educadores e 

estudantes construído a partir das experiências dos outros 

dois supra cima citados, com uma estrutura metodológica 

baseada nas pedagogias da alternância e da práxis. 

Possui cinco módulos de formação, todos com atividades 

em tempo-espaço fixo e tempo-espaço na comunidade 

escolar, ressaltando, ainda a realização de um 

diagnóstico socioambiental participativo do município 

como base para a problematização da realidade local. 

Tendo como princípios metodológicos o pensamento 
crítico, a realidade de cada local, o diálogo, a 
participação, a integração, e a teoria e prática, foram 
geradas mais de 45 intervenções socioambientais 
desenvolvidas nas duas cidades, pelos educadores 
e estudantes, envolvendo escolas da rede pública de 
ensino e suas respectivas comunidades escolares, com a 
participação de mais de 200 educandos.

Pode-se perceber muitos resultados positivos, a partir do 
desenvolvimento do projeto nos municípios pelo Ecofuturo, 
como, por exemplo: articulação comunitária e institucional; 
mobilização e sensibilização ambiental de comunidades 
escolares; intercâmbio e integração entre as escolas da 
rede de ensino; estabelecimento de parcerias locais; 
transformação dos espaços físicos das escolas; ampliação 
de conhecimentos; e mudança de postura socioambiental 
das comunidades escolares envolvidas. 

Ainda, em Malacacheta, o Ecofuturo fomentou a 
elaboração da Política Municipal de educação 
ambiental criando a Comissão Interinstitucional 
Municipal de educação ambiental - CIMEA, que reúne 
diversas instituições do poder público e sociedade civil, 
com a missão de formular, executar e monitorar políticas 
públicas de EA no Município. A CIMEA foi constituída 
por meio de espaços de diálogos, reflexões e construção 
de conhecimentos sobre políticas públicas de educação 
ambiental, fortalecendo os projetos socioambientais na 
cidade. Um dos resultados imediatos deste processo foi 
a institucionalização da CIMEA a partir da sua inserção 
na Lei Municipal de Meio Ambiente.

O poema acima, de Trindade, traz o desejo e anseio 
pela transformação e vai ao encontro do que o Tratado 
de educação ambiental (2002) nos diz a respeito de 
como a educação ambiental tem também o papel de 
ajudar na construção de consciência ética sobre todas as 
formas de vida que compartilham este planeta. 

A missão de fazer do Brasil um país mais justo, solidário, 
de cuidado e respeito ao meio ambiente, aos seres que 
o habitam e, consequentemente, suas relações, é uma 
oportunidade para atuar na formação de cidadãos mais 
críticos, responsáveis e cientes de seu papel não só 
como cidadão, como também como parte integrante da 
vida em nosso planeta. E os projetos desenvolvidos pelo 
Ecofuturo aqui abordados convergem para transformação 
social, cultural, ambiental e de indivíduos, necessária 
para alcançar tal feito. 

Quando os homens tiverem tempo 
de ouvir música 

de cuidar de seus jardins 
me encontrareis cantando 

um grande poema 
Quando forem destruídos os preconceitos 

quando as mulheres puderem sorrir 
para todos os homens 

me encontrareis cantando 
um grande poema 

Quando houver trabalho livre 
quando for franco o amor 
me encontrareis cantando 

um grande poema 
 

(“Meu grande poema”, Solano Trindade, 
O Poeta Do Povo, 1999, p. 101)

Considerações e oportunidades 
para transformação

Sabe-se que o caminho para o sucesso dessa missão 
tem muitos desafios. Sabe-se também que a intenção 
de acerto é o rumo, mas que a rota pode sempre ser 
ajustada. No final (ou no meio do caminho), a balança 
traz um saldo positivo que nos faz refletir sobre nossas 
experiências e nos instiga a aprofundar o diálogo sobre o 
que é educação, e que educação estamos promovendo.  

O Instituto, neste breve exercício de escrita, aproveita 
a oportunidade para avaliar suas ações e projetos a 
fim de aprimorá-los de forma permanente para novas 
ações e o acompanhamento de um mundo tão fugaz e 
digital como o que vivemos atualmente. Porque, afinal, 
de que adiantaria tantas conquistas se não soubermos 
dirigi-las em benefício de todos e de um mundo melhor, 
acompanhando todas as mudanças que são necessárias 
para instituir uma nova leitura de mundo?
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POLÍTICA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE E A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
EM MALACACHETA/MG
Amanda Coimbra Nascimento

Em outubro de 2018 começamos a viver um sonho 
em nossa cidade: um Projeto de Educação Ambiental 
chamado “Tecendo Saberes Socioambientais, em 
Malacacheta-MG”. 

A dimensão do projeto foi gigantesca e envolveu escolas 
da rede pública de ensino, bem como, diversas instituições 
do poder público como Secretarias de Educação e 
Agricultura e Meio Ambiente, Emater, Instituto Estadual de 
Florestas (IEF), Escola Família Agrícola, Casa da Floresta, 
CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) 
a sociedade civil e o setor privado, juntamente com a 
Suzano, a grande parceira desse Projeto. 

A consistência do mesmo estava em fazer reflexões e 
intervenções que buscassem contribuir para a construção 
da Política Municipal de Educação Ambiental, gerando 
assim, um contexto de sustentabilidade em todas as 
esferas do município.

Sempre foi um sonho pessoal, como profissional da área, 
levar a educação ambiental de forma ampla e consistente 
aos moradores da nossa cidade e região. A educação 
ambiental é algo complexo, que não funciona se tratada 
isoladamente, pois tem caráter interdisciplinar e deve 
estar presente em todas as etapas, formas e modos de 
vivência do ser humano. 

Todavia, Deus sempre realiza sonhos daqueles que 

realmente creem e esperam o momento oportuno. 

Foi assim que numa visita de Raquel, da instituição 
chamada Ecofuturo, a pedido da empresa Suzano, 
recebemos a proposta de construção de uma “Política 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Educação 
Ambiental em Malacacheta/MG” – oh, como isso 
pareceu música aos meus ouvidos. Desde então, 
começamos a planejar, a buscar parcerias, a envolver 
a sociedade com o objetivo de criar um mecanismo que 
despertasse o interesse em toda a população. 

Sabedores de que toda mudança começa pela 
educação e que não há outro meio mais eficaz de 
disseminar o conhecimento, o Projeto, então, abriu 
caminho pela educação municipal (educação ambiental 
formal nas escolas). 

Paralelamente a isso, a educação ambiental não-formal 
foi desenvolvida através da criação da Comissão 
Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental – 
CIMEA, com a participação do CMDRS, EMATER, 
IEF, Sindicato de Produtores Rurais, Sindicato de 
Trabalhadores Rurais, Polícia Militar de Meio Ambiente, 
COPASA, Secretarias Municipais de Educação e 
Agricultura e Meio Ambiente, Escola Municipal Eva 
Ribeiro Mendes, Escola Família Agrícola do Setúbal e 
Câmara de Vereadores. Desse modo, o nosso projeto de 
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educação ambiental para Malacacheta envolveria tanto 
a comunidade urbana como a rural. 

Foram incluídas metodologias participativas e qualitativas 
de ensino-aprendizagem e planejamento participativo 
como fundamentação teórico-prática do processo 
realizado. Foi possível promover a ampliação do 
conhecimento acerca do território, com destaque para 
as questões socioambientais, favorecendo a conexão 
entre local e global. Um dos aspectos mais marcantes 
dos cursos foi o fato de descobrirmos como a população 
local não sabia das ações ambientais que ocorriam na 
própria cidade que vivem, não sabia que Malacacheta 
era umas das poucas cidades do leste de Minas que 
tinha separação de lixo para reciclagem; não sabia 
dos projetos de recuperação de nascentes que eram 
desenvolvidos junto aos produtores rurais, entre outras 
atividades promovidas dentro do município. Então uma 
das maiores proposições do projeto foi fazer com que 
as pessoas conhecessem o território e suas necessidades, 
afinal não se pode cuidar de algo que não se conhece.

Em meio aos cursos desenvolvidos para alunos e 
professores, que os levaram a conhecer nossas 
necessidades ambientais, assim como, algumas 
ações que já eram realizadas através da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, também, fomos 

surpreendidos pelo Ecofuturo com a implantação de uma 
biblioteca nova em uma de nossas escolas municipais, 
a Escola Municipal Eva Ribeiro Mendes. Além de toda 
a mobília e de um amplo acervo, foi ofertado, ainda, 
uma formação para profissionais que nela trabalhariam, 
bem como, para os das bibliotecas de todas as escolas 
públicas do município. E, assim, o sonho era melhor do 
que nós poderíamos ter sonhado. 

Com o passar do tempo, vi professores municipais 
trabalhando aspectos ambientais como coleta seletiva de 
lixo, recuperação de áreas de preservação permanentes 
de nossos córregos, recuperação de áreas degradadas 
de alguns locais de nossa cidade e pude perceber que a 
teia do nosso Projeto Tecendo Saberes Socioambientais 
estava crescendo e se tornando uma grande rede de 
Educação Ambiental. 

Concomitante a isso, estávamos dando forma a nossa 
Comissão Interinstitucional Municipal de Educação 
Ambiental – CIMEA, à criação da Lei Municipal de 
Meio Ambiente pela qual a nossa comissão seria 
legalmente estabelecida e poderíamos trabalhar de 
forma mais coesa na elaboração da Política Municipal 
de Meio Ambiente e Agricultura de Malacacheta. 
A Política Municipal de Meio Ambiente e Agricultura 
de Malacacheta foi estabelecida tendo como base a 

Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Estadual 
de Meio Ambiente, com principal ênfase na educação 
ambiental, sempre analisando os indicadores de políticas 
públicas da Articulação Nacional de Políticas Públicas 
de Educação Ambiental – ANPPEA. A Prefeitura de 
Malacacheta participa hoje do Sistema Brasileiro de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de 
Educação Ambiental – MonitoraEA.

A formação da CIMEA, como instância colegiada 
de formulação, execução e monitoramento de 
políticas públicas de educação ambiental (após 
vários encontros e capacitações que foram feitos 
sempre sobre a orientação do Instituto Ecofuturo), 
teve por objetivos criar espaço de diálogo, reflexão 
e construção de conhecimentos sobre políticas 
públicas de Educação Ambiental, da formulação ao 
monitoramento e avaliação. Como parte do processo 
formativo, a CIMEA deu início à elaboração do Plano 
de Ação para execução da Política Municipal de 
Educação Ambiental, considerando projetos que já 
são desenvolvidos no município, como: Nascentes do 
Mucuri, Pró Mananciais, Chuá Socioambiental, Rio 
Vivo, Rural Sustentável, Preservar-se, Senar (oficina de 
proteção de nascentes), Saneamento Rural, Artesanato 
Popular, Monitoramento de Irrigação, Programa Terra 

Viva, Economia Solidária, Coleta Seletiva, Feira Arte, 
Águas de Malaca.

Os principais desafios para a implantação da Política 
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura estão 
relacionados ao envolvimento da população, à falta de 
recursos financeiros para apoio de projetos e programas 
que disseminem a educação ambiental de maneira 
transversal. Existe ainda uma fragilidade que está 
relacionada à continuidade dos projetos, uma vez que 
sempre que há mudanças político-administrativas eles 
tendem a sucumbir devido às vaidades de cada gestor. 

Esquecendo um pouco aquilo que são os gargalos, é 
preciso dizer que temos grandes potencialidades que 
devem ser levadas em consideração, por exemplo: 
um grande número de educadores municipais que se 
capacitaram e estão diretamente envolvidos no processo 
de formação da Política Ambiental do Município,  o 
aspecto natural da cidade também é uma potencialidade 
já que é composta por 40% de vegetação nativa, 
possuindo inúmeras nascentes e muitas belezas naturais, 
o que acaba trazendo uma responsabilidade de criar 
projetos e programas para preservar essas riquezas 
naturais, com ainda mais critérios, por meio do uso da 
Política Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.
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Malacacheta, com 93 anos de fundação, é um município 
do Estado de Minas Gerais, pertencente à mesorregião 
Vale do Mucuri e microrregião de Teófilo Otoni. O 
município está a 303 km de distância da capital do 
Estado e possui área de aproximadamente 734 km², com 
população estimada em 19.157 pessoas (IBGE/2017).

No período de dezembro de 2018 a novembro de 
2019, por meio do Projeto Nascentes do Mucuri, o 
Instituto Ecofuturo, em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Malacacheta, desenvolveu o processo de formação 
e criação da Comissão Interinstitucional Municipal de 
Educação Ambiental (CIMEA). 

O processo teve como objetivos propiciar a construção 
de conhecimentos sobre políticas públicas de educação 
ambiental, além de criar e consolidar a CIMEA-
Malacacheta como instância colegiada de formulação, 
execução e monitoramento de políticas públicas de 
educação ambiental no município. Como parte do 
processo foi realizado um diagnóstico participativo que 
entre outros aspectos identificou as potencialidades e 
fragilidades socioambientais.

A agricultura familiar foi destacada no diagnóstico 
como uma das principais potencialidades ambientais, 
compreendendo-se que a sua razão de ser está no fato 
de Malacacheta ter 37,06% da população vivendo na 
área rural. Sendo a agricultura familiar responsável por 
70% da produção de alimentos do país, são crescentes 
os movimentos que introduzem práticas agroecológicas 
de produção, reduzindo o uso de agrotóxicos e, 
consequentemente, a contaminação do solo e da água. 

A Escola Família Agrícola do Setúbal (EFASET), localizada 
em Malacacheta, contribui para a qualidade de vida 
do/no campo e para a agricultura familiar, qualificando 
seus estudantes com práticas pedagógicas e intervenções 
socioambientais de bases agroecológicas e sustentáveis, 
servindo de exemplo, não apenas para o município, 
mas, também, para a região. 

É valioso o resultado da agricultura familiar como 
potencialidade socioambiental que se desenvolve 
em harmonia com a natureza, principalmente se tiver 
incentivos fiscais, políticas públicas como Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), extensão rural qualificada e uma organização 
social forte como é em Malacacheta.

As nascentes e outras questões associadas à água, uma 
das fontes de vida no planeta, também tiveram grande 
relevância no diagnóstico, ficando em segundo lugar 
nas potencialidades identificadas. Os recursos hídricos 
podem influenciar o turismo e, consequentemente, 
a economia local, pois o diagnóstico trouxe a 
potencialidade dos pontos turísticos, praticamente todos 
vinculados às águas como as lagoas e represas que 
estão situadas no território.

Quanto às fragilidades diagnosticadas as águas 
tiveram maior destaque e foram associadas a vários 
tipos de degradação como poluição, assoreamento e 
desmatamento de matas ciliares, contribuindo para a má 
qualidade e a escassez hídrica. O saneamento básico 
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apareceu na sequência, tanto na área urbana como 
rural, com as mazelas do esgoto e resíduos sólidos.  No 
Brasil o saneamento básico é um direito constitucional e 
foi regulamentado pela Lei 11.445/2007 que o define 
como “um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 
operacionais de abastecimento de água, manejos 
de resíduos sólidos e de águas pluviais, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e drenagem urbana”. 

Os problemas de saneamento acarretam graves 
consequências à saúde pública, aos recursos hídricos, 
além de acentuarem a desigualdade social.

É importante verificar que dentre as fragilidades apontadas 
estão os aspectos relativos à baixa alfabetização, 
desigualdade social, falta de consciência ambiental 
e acesso à informação, inexistência de processos 
permanentes e continuados de educação ambiental, 
e problemas na comunicação governamental. Outras 
fragilidades enunciadas foram a falta de oportunidades 
de emprego e renda no município e a preocupação 
existente com as juventudes, que sem perspectivas se 
envolvem com drogas e prostituição. 

Diante do quadro socioambiental de Malacacheta, nós, 
enquanto representantes da CIMEA, temos expectativas 
de transformação e sonhamos com um município crítico, 
educado, responsável, consciente, mais justo e sustentável. 

Visualizamos Malacacheta com suas nascentes, rios 
e florestas preservadas, sem crimes ambientais e uso 
inconsequente da natureza, com agricultura agroecológica/
orgânica em harmonia com o meio ambiente, que seja uma 
referência ambiental estadual e nacional. 

Sabemos que precisamos de uma educação ambiental 
transversal em todos os âmbitos, no formal, informal e 
não-formal, temos que consolidar as políticas públicas 
socioambientais, destacando-se a política municipal de 
educação ambiental (PMEA), para viabilizarmos uma 
população educada e educadora, com espaços de 
participação estimulando o engajamento de todos para 
as mudanças necessárias e desejadas. 

Para avançarmos na consolidação da Política Municipal 
de EA (PMEA) e na transição para a sustentabilidade 
socioambiental do Município dependemos da união 
das comunidades, da formação das redes de ensino e 

suas comunidades escolares, da mudança de postura de 
cada cidadão e cidadã, do envolvimento comprometido 
da diversidade de atores sociais e da força política que 
mobilize Malacacheta e região. 

A criação da CIMEA foi um passo importante para 
iniciarmos a construção da PMEA-Malacacheta e 
participar do processo formativo propiciou a construção 
de saberes coletivos e trouxe esperanças para melhorar 
a qualidade de vida da população. 

Conseguimos ampliar nossos conhecimentos visualizando 
outras perspectivas sobre os problemas ambientais do 
município, exercitando o olhar sensível para compreender 
a complexidade do meio ambiente, a importância 
das inter-relações do local e global, com releitura das 
políticas de educação ambiental no Brasil, no estado e 
no município. 

Tudo isso contribuiu para despertar nosso sentimento 
de pertencimento ao lugar que vivemos, bem como, 
refletirmos sobre nosso papel na história que se constrói e 
na transformação desejada.

Tivemos aprendizados técnicos, conceituais, legais, com 
reflexões sobre o modo de viver e conviver em sociedade 
que determina os rumos que estamos seguindo no Planeta.

Vivenciar novas experiências reforçou a certeza 
de que precisamos das leis, do diálogo e respeito, 
dos processos pedagógicos, da organização social 
e cidadania para a proteção ambiental que está 
relacionada aos direitos humanos.

Além de todos os aprendizados mencionados, frutos do 
processo formativo e de criação da CIMEA, destaca-se 
a institucionalização dessa Comissão por meio do artigo 
17 da Lei Municipal nº 2.218/2019, que dispõe sobre 
a Política Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do 
Município de Malacacheta – MG.

Outro resultado importante deste processo foi a 
elaboração coletiva de um Plano de Ação, a ser 
colocado em prática no decorrer de dois anos, a fim 
de fortalecer a Comissão e avançar na implementação 
da política municipal de educação ambiental. O 
Plano apresenta várias propostas de ações definidas 
por eixos estruturantes como formação, comunicação, 
participação, construção coletiva, captação de recursos, 

monitoramento e avaliação, que vão nos orientar para o 
cotidiano político-pedagógico da CIMEA, permitindo dar 
continuidade ao processo e alcançar novos resultados.

Contudo, sabemos que temos grandes e muitos desafios 
pela frente, a começar pela escassez de recursos 
financeiros, equipe reduzida na gestão pública, o 
comprometimento das lideranças e poder público que 
é condição para seguirmos nos trabalhos, além da 
dedicação de todos para que o Plano seja concretizado.

Para que a CIMEA tenha condições de avançar na Política 
Municipal de Educação Ambiental e contribuir para sua 
execução, acompanhar e avaliar sua implementação, é 
preciso que o grupo esteja em sintonia, unido e fortalecido. 

Igualmente importante é a continuidade do processo 
formativo, com estudos, diálogos e reflexões que 
propiciem a produção de novos conhecimentos teóricos 
e práticos de educação ambiental.
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A ESCOLA DOS 
SONHOS: UMA 
CONSTRUÇÃO 
DIALÓGICA E COLETIVA 
PERMANENTE E 
CONTINUADA
Simone Portugal
Maria Henriqueta Andrade Raymundo

Quando no ano 2000 o grande escritor e educador 
brasileiro Rubem Alves viaja para Vila Nova de Famalicão 
– Portugal para conhecer a Escola da Ponte, é recebido 
pelo diretor, que, ao ver passar uma aluna de 10 anos, a 
chama para apresentar a escola ao visitante.

Mais detalhes desta experiência marcante, que irá 
influenciar seus textos futuros e sua concepção de escola e 
educação, podem ser conhecidos no livro “A escola com 
que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir” 
(2001), no qual ele fala da boa surpresa que a visita 
lhe causou. Rubem testemunhava ali a existência de uma 
escola sem classes separadas, sem divisão por turmas 
ou campainhas anunciando o fim de uma disciplina e o 
início da outra, um espaço único, partilhado por todos, 
no qual as crianças aprendiam e também ensinavam:

Lendo um pouco mais sobre a história da Escola da 
Ponte, que foi e, ainda é referência para muitas escolas 
no Brasil e no mundo todo, especialmente àquelas que 
continuam perseguindo seus sonhos e ideais, é possível 
concluir que muito trabalho, estudo, diálogo e, inclusive, 
conflitos aconteceram, até ela ser o que é hoje.

Ampliando o olhar para as escolas da Rede Pública 
de Ensino de Malacacheta, que caminhos podem 
ser trilhados para transformar os sonhos expressos por 
professoras, professores e estudantes na atividade “A 
escola dos meus sonhos”, desenvolvida no Curso de 
Educação Ambiental “Tecendo Saberes Socioambientais: 
dialogar, refletir e agir”, em realidade?

Como contribuir para a existência de uma escola “onde 
todos tenham igualdade de expressão, com alunos 
comprometidos com a aprendizagem, professores 
entusiasmados e comprometidos, em que o respeito 
é a base de tudo, que tenha solidariedade entre as 
pessoas, com aulas mais extrovertidas, com pessoas 
que se dedicam com amor e não por obrigação, na 
qual as pessoas saibam ser humildes, com valorização 
dos profissionais da educação, com mais profissionais 
capacitados, espaço físico adequado para estudantes, 
biblioteca, uma sala de experimentos de laboratório, 
que busque mais o interesse do aluno, mobiliário 
adequado, que seja alegria, com esporte, que tenha 
olhar das políticas públicas, onde não haja diferença 
entre pobre, rico, branco, negro, que produz todos os 
alimentos que ela consome (ou pelo menos a maioria)”1? 
Como dar concretude à escola sonhada quando, quase 
metade das escolas do país (49%) não está conectada 
a uma rede de esgoto, cerca de 16% não contam com 
um banheiro no prédio, 26% não têm água encanada, 
21% não possui coleta de lixo regular, de acordo com o 
Censo Escolar 2018, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Mais da metade 
das escolas (54,4%) não tem biblioteca ou sala de 

1. Os sonhos de escola de estudantes da EFASET, professoras, professores 
e demais participantes do Curso “Tecendo Saberes Socioambientais”.

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez 
passos e o horizonte corre dez passos. Por mais 
que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 
serve a utopia? Serve para isso: para que eu 
não deixe de caminhar. (Fernando Birri citado por 
Eduardo Galeano)

Sonho que se sonha só, é só um sonho que 
se sonha só! Mas sonho que se sonha junto, é 
realidade! (Raul Seixas)

A escola dos meus sonhos é uma escola que saia 
realmente do papel e que seja uma escola concreta 
de transformação humana e social. (Participante 
do Curso “Tecendo Saberes Socioambientais”)

Treinamento dos olhos e da fala. O normal é que 
os olhos vejam mais as coisas ruins e que a boca 
tenha mais prazer em falar sobre elas. Mas lá, na 
Escola da Ponte, as crianças são convidadas a 
ver o bom, o bonito, o generoso, e a falar sobre 
eles. (Rubem Alves)

Notei, numa mesa ao lado, uma menina que 
escrevia e consultava um dicionário. Agachei-me 
para conversar com ela. “ Você está procurando 
no dicionário uma palavra que você não sabe?” 
- perguntei. “Não, eu sei o sentido da palavra. 
Mas estou a escrever um texto para os miúdos e 
usei uma palavra que, penso, eles não conhecem. 
Como eles ainda não sabem a ordem alfabética e 
não podem consultar o dicionário, estou a escrever 
um pequeno dicionário ao pé da página do meu 
texto para que eles o compreendam.” “Estou a 
escrever um texto para os miúdos” - foi o que ela 
disse. Na “Escola da Ponte” é assim. As crianças 
que sabem ensinam as crianças que não sabem. 
Isso não é exceção. É a rotina do dia a dia. A 
aprendizagem e o ensino são um empreendimento 

comunitário, uma expressão de solidariedade. 
Mais que aprender saberes, as crianças estão a 
aprender valores. A ética perpassa silenciosamente, 
sem explicações, as relações naquela sala imensa. 
(ALVES, 2020, p.5)
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leitura. (SAKAMOTO, 2020)

Promover encontros, diálogos e reflexões, bem como, 
a partilha de experiências e conhecimentos, buscando 
saídas para questões como as acima colocadas foi o 
objetivo do Curso Tecendo Saberes Socioambientais.

Sua concepção político-pedagógica de Educação 
Ambiental foi fundamentada na Pedagogia da Práxis e 
no Método Oca (OCA, 2016), uma sistematização do 
acúmulo de quase trinta anos de experiências e estudos 
de educadoras e educadores ambientais. Uma sugestão 
para animar processos formativos comprometidos com 
o ideário ambientalista e com uma educação que não 
seja pontual e prescritiva, mas que possa promover a 
permanência, continuidade e articulação necessárias à 
sua sustentabilidade.

O Método Oca, parte de princípios,

 
 
 
 
 

 
A educação ambiental aqui enunciada se desafia a 
fomentar “processos continuados, de forma a possibilitar 
o respeito à diversidade biológica, cultural, étnica, 
juntamente com o fortalecimento da resistência da 
sociedade a um modelo devastador das relações de 
seres humanos entre si e destes com o meio ambiente”. 
(CZAPSKI, 2008, p. 1).

A práxis, referenciada em Paulo Freire (2002), traz à 
tona a realidade e os conflitos vivenciados para que 
sejam trabalhados de forma teórica e prática, em um 
movimento contínuo de refletir, agir e refletir para então 
transformar os problemas. 

As atividades desenvolvidas ao longo de cinco módulos 
do Curso buscaram propiciar a integração e o diálogo 
de saberes, a criação de vínculos de cooperação, a 
ampliação dos conhecimentos do território no campo 
socioambiental, favorecendo o planejamento de 
intervenções educadoras contextualizadas, desde a 
escola e a comunidade escolar.

Como estratégia metodológica as atividades “Olhar 
fotográfico” e “Árvore dos sonhos” evidenciaram a 
expressão das subjetividades, com foco na observação 
e contemplação, no enunciar de utopias. 

A árvore dos sonhos é uma das etapas da Oficina de 
Futuro, “técnica participativa concebida pelo Instituto 
Ecoar para a Cidadania com objetivo de sensibilizar e 
envolver a população em processos de planejamento. 
Trata-se de um espaço para debater sonhos, problemas e 
ações conjuntas” (ARAÚJO ET AL, 2015, p.3). No Curso 
Tecendo Saberes, após vivenciarem a técnica, as (os) 
participantes a desenvolveram junto a suas comunidades 
escolares, corpo docente, servidores, estudantes, mães 
e pais, a fim de construírem uma compreensão de quais 
são os ideais de escola existentes no imaginário de todas 
e todos que nela convivem.

A fotografia da escola e seu entorno objetivou o exercício 
de um olhar mais atento para o ambiente local, na intenção 
de captar o que normalmente passa despercebido aos 
olhos, bem como, de suas potencialidades e fragilidades.

A produção de conhecimentos e a coleta de percepções, 
individuais e coletivas, propiciadas nestes dois momentos 
do Curso favoreceram o incremento do diagnóstico do 
socioambiente de forma articulada, a partir de novas 
informações e análises.

Com base nestes elementos e, de forma dialogada, os 

(…) valores, conceitos e diretrizes, bem como de 
análises conjunturais com temáticas geradoras 
socioambientais, do enunciar das utopias 
individuais e coletivas, do mergulho em si e no 
diálogo com o outro, num processo educador e 
formador, em cuja dinâmica estrutural seus doze 
componentes interagem de forma circular e 
transversal. (OCA, 2016, p. 75).

grupos elaboraram o planejamento de suas intervenções 
e as executaram, impulsionados pelos aprendizados 
obtidos nas atividades realizadas em sala de aula e nos 
construídos entre um módulo e outro.

Intervenções aqui colocadas como desafios para se 
entender e transformar uma realidade, de forma que, 
“ao se buscar enfrentar os problemas o processo também 
transforma reciprocamente as pessoas envolvidas. 
Dessa maneira, a intervenção educadora é dialógica, 
recíproca e está em constante processo de fazer e de se 
movimentar” (OCA, 2016, p. 85).

A seriedade, dedicação e responsabilidade de 
estudantes, professoras e professores em seus grupos 
de trabalho possibilitou que encontrassem a temática 
mais apropriada para cada contexto de comunidade 
escolar, dentro de um curto prazo de seis meses para sua 
execução e com ausência de recursos financeiros.

Esta publicação é fruto deste trabalho determinado 
e corajoso, realizado a várias mãos, e apresenta a 
sistematização das intervenções elaborada por eles, em 
um exercício de organização e reflexão crítica sobre os 
caminhos percorridos, de busca de compreensão mais 
profunda sobre o que foi vivenciado.

O registro “é História, memória individual e 
coletiva eternizadas na palavra grafada”, como diz 
Madalena Freire.

Que a divulgação do que foi feito contribua para 
a geração de um círculo virtuoso e educador, de 
transformação dos sonhos em realidade e se expresse em 
atitudes de respeito, cuidado e corresponsabilidade com 
as escolas e comunidades escolares de Malacacheta, 
inspirando novas ideias e ações, comprometidas com 
a transformação humana, social e com a qualidade de 
vida desta e de futuras gerações.
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RELATOS 
DAS INTERVENÇÕES 
EDUCADORAS AMBIENTAIS 
DE MALACACHETA - 
MINAS GERAIS 
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ALUNOS CONSCIENTES: 
SE NÃO ECONOMIZAR 
ÁGUA, ELA VAI FALTAR
AUTORAS:
 
• Maria Valéria Pereira Soares
• Thaís Rodrigues de Oliveira

OBJETIVO:

Refletir sobre hábitos diários de consumo 
e seus impactos no uso da água

O QUE FOI FEITO:

•  Pesquisas

•  Roda de conversa

•  Entrevistas

•  Produção de texto

•  Desenhos

•  Gráficos

•  Cálculos sobre uso da água

LOCAL: 

Escola Municipal Eva Ribeiro Mendes

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS UTILIZADOS:

Pincel hidrocor, cartolina, giz de cera, lápis de cor.

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Os pontos positivos foram a sensibilização dos alunos, a 
A nossa intervenção promoveu a multidisciplinaridade e 
possibilitou mudanças nas atitudes dos estudantes frente à 
utilização, consumo e preservação da água.

Foi muito positiva a interação dos estudantes com o 
tema e a sua participação efetiva na construção da 
aprendizagem e realização dos trabalhos sugeridos. 
Demonstraram disponibilidade para se inteirar sobre os 
assuntos ambientais relativos à água e realizaram seus 
trabalhos de forma interdisciplinar.
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Como todo trabalho dentro do contexto escolar, a 
realização desta intervenção encontrou algumas 
dificuldades relativas a se conseguir encaixar o projeto 
dentro do cronograma de atividades escolares pré-
definidas e envolver de forma mais significativa a 
comunidade escolar nas ações planejadas.

O principal resultado da intervenção acreditamos 
que veremos a longo prazo, que é a mudança de 
comportamento de estudantes frente à utilização, 
consumo e preservação deste recurso natural que é 
sinônimo de vida (e continuidade dela) que é a ÁGUA.

O principal aprendizado com certeza foi cada estudante 
compreender o poder que as ações coletivas têm em 
relação a qualquer questão ligada à preservação do 
meio ambiente. Tais ações são extremamente importantes, 
pois quanto mais pessoas estiverem juntas com o mesmo 
propósito, o de salvar o Planeta, mais chances terá a 
humanidade e todos os seres vivos de sobreviverem.

A nossa intervenção contemplou os princípios 7 e 13 
do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global. Um exemplo 
de atividade realizada que demonstre este princípio 
foi a roda de conversa, na qual estudantes puderam 
compartilhar por meio do diálogo permanente seus 
conhecimentos e vivências em relação ao tema proposto.

A educação ambiental deve tratar as questões globais 
críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva 
sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos 
primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio 
ambiente tais como população, saúde, democracia, 

ANSIEDADE E 
DEPRESSÃO NO 
AMBIENTE ESCOLAR
AUTORES:
 
• Chanderson Ernani Lopes Teixeira
• Felipe Pego Carvalho
• Flávia Rodrigues de Souza Martins
• Janiele Moreira Neves
• Júlia Raniele Rodrigues dos Santos
• Júlio Henrique Abreu Moreira
• Magdiel Rodrigues dos Santos
• Marcony Pereira Carvalho
• Silmara Soares dos Santos
• Wermerson Jone Silva dos Santos

fome, degradação da flora e fauna devem ser aborda-
dos dessa maneira.

A educação ambiental deve promover a cooperação e o 
diálogo entre indivíduos e instituições, com a finalidade 
de criar novos modos de vida, baseados em atender às 
necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, 
físicas, de gênero, idade, religião, classe ou mentais.

Daremos continuidade à ação no ano de 2020, por 
meio da efetivação da prática docente voltada ao tra-
balho interdisciplinar, com abordagem na transversali-
dade da questão ambiental.

NOSSA MENSAGEM

Que a educação ambiental não seja um modismo e 

sim algo concreto, abrangente e extremamente eficaz 

para garantir a continuidade de todas as formas de 

vida na Terra.
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OBJETIVO:

Minimizar o índice de ansiedade e depressão no 
ambiente escolar e mostrar para os jovens como agir 
diante de comportamentos suspeitos à sua volta

O QUE FOI FEITO:

• Estudos sobre o tema, com apoio do professor

• Palestra dirigida a todos os estudantes da Escola

• Teatro, seguido de roda de conversa com estudantes

• Entrevistas com a comunidade escolar 
   colhendo depoimentos 

• Árvore da expressão

LOCAL: 

EFASET

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio e professores 
da Escola

MATERIAIS UTILIZADOS:

Notebook, papel manilha, borracha, lápis, tinta, 
sombrite, cola quente, enxada, celular, cabo USB, 
maquiagem, caneta

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

O trabalho desenvolvido propiciou diferentes 
aprendizados. A realização do teatro foi muito positiva, 
pois possibilitou o uso de uma forma diferente de 
expressão, sendo que teatro e música a gente entende 
bem mais, o teatro cativa. Também vale mencionar como 
resultado positivo da intervenção, a abertura do diálogo 
com os colegas, que se sentiram à vontade para falar, 
se soltar e colocar questões íntimas de suas vidas. O 
trabalho foi muito comentado e melhorou o respeito ente 
os estudantes. Teve até gente pedindo desculpas. 

Outra estratégia interessante foi distribuir papéis para 

quem não teve coragem de falar em público, poder 

escrever sobre “o que é depressão e ansiedade para 

você”! Com as respostas construímos a “Árvore da 

Expressão”! O trabalho com os monitores, também foi 

muito bom, pois nos sentimos iguais, trabalhando por 

um mesmo objetivo. Dialogar com estudantes da escola, 

favoreceu que entendessem melhor a temática. Foi muito 

bom perceber a disposição do grupo para trabalhar 
coletivamente e a sinceridade na relação entre as 
pessoas do grupo.

Dentre as dificuldades encontradas, uma delas foi 
conseguir pessoas especializadas na área para 
contribuir com o projeto. Foi também desafiador trabalhar 
coletivamente e conciliar as ideias, assim como, estudar 
e compreender o tema para trabalhar com os demais.

Como resultado conseguimos propiciar que os estudantes 
entendam esta temática com mais conhecimento e 
saibam como agir em situações como essas, assim como, 
atingimos os objetivos e envolvemos um grande número 
de estudantes. 

O aprendizado do diálogo foi uma grande experiência. 
Saber ouvir e lidar com as pessoas e suas diferentes 
histórias. O respeito foi também um aprendizado.

A nossa intervenção contemplou os princípios 6, 12, 13 e 
15 do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global. A abertura ao 
diálogo e a escrita com sensibilidade na hora em que 
os estudantes deram depoimentos e testemunhos de 
suas histórias de vida e também quando se falou sobre 
a necessidade de igualdade e respeito aos direitos 
humanos foram alguns momentos que se identificam com 
estes princípios.

Vamos dar continuidade à ação no ano de 2020 
levando o projeto para a comunidade escolar e para 

a Associação Comunitária do Setúbal. Realizaremos 
novamente o teatro e faremos palestras, mostrando vídeos 
e depoimentos e conversaremos com jovens interessados.

NOSSA MENSAGEM

O primeiro passo para se fazer qualquer ação de 
educação ambiental é conseguir que as pessoas estejam 
bem consigo próprios e este bem-estar se refletirá 
em ações om a natureza. A natureza depende das 
pessoas e as pessoas dependem da natureza. Diálogo! 
O primeiro passo já foi dado: a abertura ao diálogo. 
Agora é refletir e continuar agindo!

A educação ambiental deve estimular a 
solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos 
humanos, valendo-se de estratégias democráticas e 
da interação entre as culturas.

A educação ambiental deve ser planejada para 
capacitar as pessoas a trabalharem com conflitos 
de maneira justa e humana.

A educação ambiental deve promover a 
cooperação e o diálogo entre indivíduos e 
instituições, com a finalidade de criar novos modos 
de vida, baseados em atender às necessidades 
básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, 
de gênero, idade, religião ou classe.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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A REALIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
EM TORNO DA 
ESCOLA MUNICIPAL 
EVA RIBEIRO MENDES
AUTORAS:
 
• Elizabete Moreira da Cruz
• Maria Lopes Rodrigues
• Marilza Moreira da Costa

OBJETIVO:

Promover diálogos e reflexões com a comunidade 
escolar sobre os problemas ambientais causados pela 
falta de planejamento dos espaços em torno da Escola 
Municipal Eva Ribeiro Mendes

O QUE FOI FEITO:

• Visitas de campo no bairro em volta da Escola

• Visita à Lagoa Lídio Pimenta

• Canto de músicas com temáticas sobre meio ambiente

• Registro das visitas, por meio de desenhos

• Reunião com a comunidade escolar

LOCAL: 

Escola Municipal Eva Ribeiro Mendes

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças do 1º e 3º ano do Ensino Fundamental 
e do 1º período da Educação Infantil

MATERIAIS UTILIZADOS:

Som, lápis de cor, papel sulfite, televisão, celular

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Um ponto positivo dessa intervenção foi a interação dos 
alunos com a realidade socioambiental em torno da 
Escola Eva Ribeiro Mendes. 

Tivemos dificuldades na realização da intervenção 
devido ao acúmulo de atividades que temos e às ruas de 
difícil acesso para caminhar com as crianças.

Possibilitar às crianças um conhecimento maior acerca do 
bairro e do entono da Escola, bem como, sensibilizá-las 
para os cuidados necessários do ambiente em que vivem 
foram resultados significativos para o grupo.

A intervenção contemplou o princípio 15 do Tratado de 
Educação Ambiental:

A continuidade da nossa intervenção, que está apenas 
começando, será com trabalhos interdisciplinares.

NOSSA MENSAGEM

Quem ama preserva e zela. Preservar o meio ambiente 
é preservar a vida.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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AUTOESTIMA: 
NÃO DEIXE A 
PETECA CAIR
AUTORAS:
 
• Júlia Macedo de Souza
• Laurenice Botelho de Azevedo

OBJETIVO:

Contribuir para que as pessoas sejam mais felizes no 
ambiente escolar, com o fortalecimento da autoestima 
e autoconfiança. 

O QUE FOI FEITO:

• Vídeos motivacionais

• Roda de conversa com o Secretário Municipal 
   de Educação e pais, mães e responsáveis 

• Passeio no Clube de Campo de Malacacheta 
   com 130 estudantes da Escola

• Um dia de atividades variadas: corte de cabelo, 
   manicure, escova, café da manhã especial.

LOCAL:

Escola Municipal Aristides Gomes Pereira

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes da escola

MATERIAIS UTILIZADOS:

Papel sulfite, celular, pincel, cola, durex, tinta, tecido, 
escova de cabelo, shampoo, condicionador, secador, 
esmalte, toalhas.

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A intervenção gerou muitos aspectos positivos, dentre 
eles podemos destacar a participação dos alunos, dos 
pais e comunidades, a colaboração dos professores e 
as parcerias firmadas. Nossa principal dificuldade foi 
quanto ao pouco tempo para a execução do projeto. 

No entanto, conseguimos bons resultados como a 
constatação de que os estudantes ficaram visivelmente 
mais felizes, melhorou o comportamento e aumentou o 
interesse deles pelos estudos. Os trabalhos em equipe 
foram fortalecidos, a criatividade foi despertada, foi 
gerada autoconfiança e elevação da autoestima dos 

estudantes. A intervenção influenciou positivamente no 
desempenho escolar dos estudantes. Contemplamos os 
princípios 13 e 15 do Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global, pois o trabalho promoveu a cooperação e o 
diálogo, envolvendo a comunidade escolar e chamou a 
atenção para a necessidade de cuidado e atenção para 
com o próximo.

Vamos continuar com as ações fazendo uso de palestras, 
diálogos e vídeos motivacionais. 

NOSSA MENSAGEM 

Nossa autoestima é proporcional ao esforço que fazemos 
para sermos felizes. Lute para ser a pessoa que deseja ser!

A educação ambiental deve promover a 
cooperação e o diálogo entre indivíduos e 
instituições, com a finalidade de criar novos modos 
de vida, baseados em atender as necessidades 
básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, 
de gênero, idade, religião ou classe.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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CONTROLE 
ALTERNATIVO
DE PRAGAS COM 
USO DE CALDAS 
NATURAIS
AUTORES:
 
• Adalton de Jesus Soares Pinto
• Dailson Henrique Moreira de Sousa
• Darley da Silva Pereira
• Edson Pinto Figueiredo
• Evandro Ferreira Nascimento
• Euder Geraldo Rodrigues Lopes 
• Higor dos Santos Souza
• José Carlos Lopes Pereira
• Leandro Carlos Gomes de Souza
• Samuel da Cruz Ramos

OBJETIVO:

Incentivar o uso de caldas naturais para controle 
de pragas e doenças.

O QUE FOI FEITO:

• Palestras no Conselho de Desenvolvimento do Forrado 
   e na Escola Iveta, em Angelândia

• Parcerias com a Prefeitura Municipal e Associação 
   Família Agrícola do Setúbal

• Elaboração de cartilhas sobre caldas naturais

• Programa na Rádio Terra Viva

LOCAL: 

Escola Iveta de Angelândia, Associação Família 
Agrícola do Setúbal, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Agricultores, estudantes, professores, presidentes de 
associação, rádio ouvintes

MATERIAIS UTILIZADOS:

Folha papel sulfite, impressora, computador, 
caldas naturais

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Os aspectos mais positivos nesta intervenção foram 
os aprendizados que tivemos e a oportunidade de 
compartilhar os conhecimentos dos participantes deste 
grupo sobre o uso de produtos para a produção de 
caldas alternativas que combatem pragas e doenças.

Encontramos algumas dificuldades devido aos estudantes 
ficarem na Escola somente 15 dias por mês e termos 
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ESCOLA LIMPA, 
AMBIENTE 
AGRADÁVEL
AUTORAS:
 
• Deilza Celestino Lopes
• Valtriana Tavares Mendes
• Virlene Ferreira Dias

excesso de atividades, o que exigiu de nós muita 
organização para a conciliação de horários, além disso, 
tivemos problemas de tecnologia.

Conseguimos sensibilizar agricultores, estudantes, pais 
e responsáveis para o uso de produtos orgânicos no 
combate à pragas e doenças e, também o consumo 
de um produto natural melhorando a alimentação, a 
qualidade de vida unida à preservação ambiental.

Nossos aprendizados foram desde a fabricação de 
caldas, o exercício do diálogo e a participação dos 
estudantes, que falaram em público estimulando a 
desinibição e a valorização de seus conhecimentos.

O uso de caldas alternativas possibilita uma outra forma 

de lida com a terra, resgatando saberes de gerações 

anteriores, baseados no cuidado com a saúde e o meio 

ambiente, por isso destacamos o princípio 15 do Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global.

O grupo em decisão coletiva decidiu dar continuidade no 
projeto por meio de palestras, reuniões e até mesmo uma 
comercialização das caldas alternativas nos mercados 
municipais e nas feiras livres, obtendo com isso lucro e a 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela instituição.

NOSSA MENSAGEM

Só quem ama preserva e zela, por si mesmo, pelo 
próximo e pelo meio ambiente.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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OBJETIVO:

Sensibilizar os alunos para a conservação do ambiente 
escolar da Escola Estadual Deputado Castro Pires

O QUE FOI FEITO:

• Reunião com profissionais da escola

• Reunião com pais, mães e responsáveis 
   para explicar o projeto

• Observação do lixo jogado no pátio após o recreio

• Confecção de lixeiras com galões de garrafa pet 

• Limpeza do pátio

LOCAL: 

Escola Estadual Deputado Castro Pires

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS UTILIZADOS:

Celular, livro didático, datashow, computador, 
garrafa pet

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A diminuição no consumo de alimentos não saudáveis foi 
um aspecto positivo da nossa intervenção, pois os alunos 
estão deixando as guloseimas de lado e optando por 
alimentos mais saudáveis. Também observamos melhoria 
da limpeza do pátio da escola após o recreio.

Os estudantes se uniram para confeccionar as lixeiras e 
demonstraram interesse pelo tema proposto e em estar 

propagando na comunidade a aprendizagem adquirida.

Entre as dificuldades encontradas destacamos a falta de 
interesse de alguns pais e responsáveis em se envolver 
nas ações, a resistência da família em mandar merenda 
saudável para o filho, além da escassez de tempo devido 
ao grande número de conteúdos que temos que trabalhar 
em sala de aula. 

Os resultados são visíveis com a diminuição do lixo no 
pátio após o recreio e a ingestão de alimentos mais 
saudáveis no dia a dia.

Foram gratificantes nossos aprendizados em relação à 
conservação da limpeza do ambiente, o trabalho em 
equipe e uma alimentação mais saudável.

A intervenção contemplou o princípio 15 do Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 
e Responsabilidade Global pois, ao fazermos o curso, 
ao realizarmos reuniões com os colegas de trabalho e 
pais, aprofundamos os conhecimentos e percebemos 
mudanças nos hábitos dos alunos.

Vamos continuar desenvolvendo atividades que ajudem 
na preservação do meio ambiente e buscar outras 
capacitações com profissionais especializados.

NOSSA MENSAGEM

Consuma com responsabilidade tudo o que comprar, 
além de preservar o meio ambiente, você ainda contribui 
para um mundo melhor.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.

5150



HORTA
NA ESCOLA
AUTORAS:
 
• Cleusa de Fátima Leão Pego
• Geraldine Gomes Pego
• Maria Edinilda de Souza 

OBJETIVO:

Promover hábitos alimentares saudáveis 
e a preservação do meio ambiente, por meio 
da construção de uma horta na Escola Municipal 
Ester Santana Couy

O QUE FOI FEITO:

• Palestra com Rogério Teixeira Lages – Emater/MG

• Exibição de vídeo sobre a importância 
   da horta escolar

• Pesquisa sobre o percentual de obesos no Brasil 
   e o uso de agrotóxicos

• Registro e construção de gráficos

• Elaboração de croquis da horta, 
   feitos pelos estudantes

• Definição do espaço para construção da horta

LOCAL: 

Escola Municipal Ester Santana Couy e Escola Estadual 
de Jaguaritira

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 4º e 5 º ano do Ensino Fundamental, 
3º ano do Ensino Médio e funcionários das escolas 

MATERIAIS UTILIZADOS:

Televisão, pendrive, lápis de cor, lápis, papel, 
régua, borracha

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A nossa intervenção propiciou a produção de novos 
conhecimentos sobre alimentação saudável e agrotóxicos, 
com valorização de parcerias e aprendizados de 
trabalho em grupo. 

Outro resultado positivo foi a mobilização de estudantes 
para pesquisar, discutir, propor alternativas para questões 
que afetam seu dia-a-dia. A intervenção foi pensada para 
ser concretizada dentro e nos arredores da Escola, o que 
favoreceu o desenvolvimento das ações. 
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A disponibilidade da Emater em atender com 
agilidade e presteza técnica ao nosso convite também 
contribuiu positivamente. 

Foi bem interessante o envolvimento de estudantes das 
duas escolas, com níveis diferenciados.

Tivemos que lidar com algumas dificuldades como a falta 
de diretor na Escola Municipal Ester Santana Couy e o 
estado de saúde de uma professora e componente do 
grupo de trabalho do projeto.

Quando planejamos, às vezes, por diversos fatores 
não alcançamos o que foi planejado, pois há uma 
interdependência entre o diagnóstico e o público a ser 
favorecido, que precisa ser considerada e, não apenas 
o ponto de vista de quem idealizou o projeto.

A nossa intervenção contemplou o princípio 1 do 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

LITERATURA
AO AR LIVRE: 
ATRAVÉS 
DOS LIVROS 
COMPREENDEMOS 
O MUNDO

AUTORAS:
 
• Adriani de Sousa Sena
• Ivana Aparecida Santos

Sustentáveis e Responsabilidade Global, pois na palestra 
proferida pelo técnico da Emater para estudantes e 
professores, estes últimos também eram aprendizes. 

Daremos continuidade à ação no ano de 2020, fazendo 
uma reunião com um grupo de estudantes, para avaliar o 
que foi feito e desenvolvermos as outras ações que estão 
listadas no projeto.

NOSSA MENSAGEM

Quando os educadores desejam de fato fazer educação 
ambiental na escola, não precisamos de muitos recursos 
financeiros, materiais e humanos. Necessário envolver os 
alunos, comunidade e parceiros mais próximos.

A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores.
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OBJETIVO:

Estimular a imaginação e a interação com o meio 
ambiente, por meio de práticas de leitura.

O QUE FOI FEITO:

• Leitura de histórias ao ar livre e na sala de aula

• Desenhos sobre as histórias ouvidas

LOCAL: 

Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus 
e Escola Municipal Ester Santana Couy

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças do 2º período da Educação Infantil e professores

MATERIAIS UTILIZADOS:

Livros de literatura infantil, lápis, pincéis, lápis de 
colorir, tapetes, tinta, História Muda

MINHA CIDADE 
TEM HISTÓRIA
AUTORAS:
 
• Eliabe Rodrigues de Freitas
• Gilândia Aparecida de Oliveira Reis
• Yona Mara de Carvalho e Silva

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

O interesse dos alunos pelos livros e pela leitura foi 
gratificante para nós. Encontramos dificuldades para 
conciliar a intervenção educadora ambiental com o 
planejamento escolar, porém, os resultados obtidos foram 
inspiradores. Nossa intervenção gerou o gosto pela leitura 
e a ampliação da compreensão do mundo por meio dos 
livros. Tivemos aprendizados sobre a importância da leitura 
para o meio ambiente e transformação do ser humano. 
O princípio 15 do Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global foi 
contemplado com a promoção de diálogos e reflexões 
sobre o meio ambiente.

Nossa intervenção será continuada e permanente 
por meio do estímulo à prática de leitura na escola e 
elaboração de novos projetos.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.

NOSSA MENSAGEM

A conservação e a preservação ambiental vão além 
de reflexões; elas devem ser pautadas por atitudes 
conscientes diárias de cada um de nós.

56 57



OBJETIVO:

Ampliar os conhecimentos acerca da história e cultura 
do Município de Malacacheta, seus pontos turísticos, as 
belezas naturais e a degradação ambiental.

O QUE FOI FEITO:

• Rodas de conversa sobre a história de Malacacheta

• Visitas de campo a alguns dos principais pontos 
turísticos da cidade

• Relato da observação por meio de desenhos

• Exposição de fotos

• Montagem de painel com histórico da escola, 
   mapa do Município

• Confecção de bandeiras do Município 

LOCAL: 

Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus

PÚBLICO ENVOLVIDO:

1º e 2º período da Educação Infantil

MATERIAIS UTILIZADOS:

Papel, tinta, pincel, fotos antigas, mapa de Minas 
Gerais, hino de Malacacheta, histórico de Malacacheta 
(mandatos dos prefeitos)

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A parte positiva é que as crianças pequenas passaram 
a conhecer a história da cidade de Malacacheta. Ao 
fazermos a visita de campo destacando pontos principais, 
as crianças ficaram maravilhadas com a beleza e, tristes 
ao relatarmos como era antes e de como estão agora 
alguns pontos visitados. 

Os principais resultados gerados pela intervenção são 
os conhecimentos ampliados sobre o meio ambiente de 
Malacacheta e de sua história, além da possibilidade 
de refletir sobre as causas de tantas mudanças e da 
degradação ambiental.

Ao fazermos o estudo do meio observamos que 
poderíamos nos envolver mais na cultura e preservação 
ambiental de nossa cidade. 

A intervenção contemplou os princípios 1, 3 e 15 do 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a atividade 
que pode exemplificar esta relação é a de levar as 
crianças para observarem as paisagens, os lugares de 
vivências, possibilitando que conheçam melhor o lugar 
em que vivem.

A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores.

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local 
e planetária, que respeitem a autodeterminação 
dos povos e a soberania das nações.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.

Daremos continuidade aos trabalhos com o resgate de 
valores no dia-a-dia, pois por meio deles haverá mais 
amor, ética, respeito ao meio ambiente e à própria vida.

NOSSA MENSAGEM

Devemos, como seres humanos, contribuir para a 
construção de uma cidade mais solidária, que repense e 
valorize seus recursos e suas riquezas, uma cidade mais 
sustentável. Com reflexão e criticidade!
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MUDANÇA DE HÁBITOS 
ALIMENTARES PARA
UM PRESENTE E 
FUTURO MELHOR: 
DESCASQUE MAIS, 
DESEMBALE MENOS

AUTORAS:
 
• Maria Janys Guedes Gonçalves
• Maria José Borges do Amaral

OBJETIVO:

Promover reflexões sobre a relação entre hábitos 
alimentares e meio ambiente, incentivando uma 
alimentação saudável.

O QUE FOI FEITO:

• Apresentação do projeto para a supervisora.

• Roda de conversa sobre alimentação saudável, 
   com exploração de cores e texturas.

• Contação de histórias com fantoches.

• Vídeo “De onde vem as coisas”.

• Palestra com nutricionista

• Pintura com tinta sobre a temática

• Criação de um “Jogo da memória” de frutas

• Criação de viseira para as crianças

• Lanche nutritivo à base de frutas

LOCAL: 

Centro Municipal de Educação Infantil Pimpolho

PÚBLICO ENVOLVIDO:

2º período da Educação Infantil

MATERIAIS UTILIZADOS:

Fantoches, tinta, papel manilha, lápis de cor, TV, Datashow, 

cola, tesoura, EVA, papel cartão, pratos, colheres

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

O interesse e participação dos alunos, pais e alguns 

funcionários da escola foi positivo e nos ajudou a 

superar as dificuldades de tempo e espaço para 

desenvolver a intervenção.
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Alcançamos resultados importantes como o desejo das 
crianças em experimentar frutas que nunca haviam 
provado, conseguimos conversar com elas sobre os 
aspectos de uma alimentação saudável levando-as a 
sentirem prazer no consumo de frutas antes desconhecidas 
por elas.

Os aprendizados foram para adultos e crianças, 
passando pelo envolvimento da comunidade escolar, 
sendo que as crianças se tornaram formadoras de 
opinião em suas próprias casas.

A intervenção contemplou os princípios 7 e 15 do 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global à medida que 
proporcionou aos alunos ampliarem seus conhecimentos 
e a degustação de frutas e sabores diferentes. E que uma 
alimentação saudável é essencial para uma boa saúde.

A educação ambiental deve tratar as questões 
globais críticas, suas causas e inter-relações em 
uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social 
e histórico. Aspectos primordiais relacionados 
ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais 
como população, saúde, paz, direitos humanos, 

Vamos continuar com o processo já iniciado, apresentando 
para toda a comunidade escolar os resultados positivos 
obtidos, além de criar a rotina da fruta no lanche. 
Para isso, vamos solicitar aos alunos que tragam uma 
fruta no lanche, uma vez por semana e realizaremos 
semestralmente um piquenique de frutas com as crianças. 
No próximo ano, além de fazer a culminância para 
demarcar o processo e os resultados.

NOSSA MENSAGEM

A educação ambiental deve ser vivenciada no dia-a-dia 
de todos os cidadãos, para que o Planeta tenha mais 
tempo e qualidade de vida. Devemos consumir mais 
alimentos naturais e saudáveis, pois quanto mais nos 
reconectarmos com a natureza, mais valor daremos a 
ela. Afinal, ela é fonte de saúde!

OLHAR 
ATENTO
AUTORES:
 
• Valdenice Mendes da Silva
• Rafael Aparecido Cordeiro do Amaral 

democracia, fome, degradação da flora e 
fauna, devem ser abordados dessa maneira. 

A educação ambiental deve integrar 
conhecimentos, aptidões, valores, 
atitudes e ações. Deve converter cada 
oportunidade em experiências educativas 
de sociedades sustentáveis.
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OBJETIVOS:

• Contribuir para o conhecimento da realidade 
   socioambiental do Município de Malacacheta 
   e região

• Propor soluções para a mudança 
   da realidade diagnosticada

O QUE FOI FEITO:

• Apresentação do Plano de Ação para o corpo 
   docente da Escola

• Pesquisas sobre a temática e roda de conversa

• Visitas de campo

• Entrevistas com representantes da Copasa, Projeto 
   Nascentes do Mucuri e com a Secretária Municipal 
   de Agropecuária e Meio Ambiente

• Criação de peças educomunicativas (vídeos) 
   sobre a necessidade de cuidados com a água

• Apresentação de peça teatral

• Palestras sobre meio ambiente

• Show musical

• Elaboração de relatórios

LOCAL: 

Escola Estadual Monsenhor Clóvis Vieira da Fonseca

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do Ensino Fundamental, professores 
e funcionários da Escola

MATERIAIS UTILIZADOS:

Celular, datashow, caixa de som, microfone, notebook

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Ver como os estudantes responderam de forma criativa 

e comprometida com todo o trabalho proposto foi muito 
positivo e nós aprendemos por meio das ações deles e 
ainda contamos com a participação efetiva de toda a 
escola, o que nos motivou bastante.

A falta de informação e a burocracia de alguns 
órgãos como a Copasa, em fornecer informações aos 
estudantes nas entrevistas propostas foram algumas 
dificuldades que enfrentamos.

Podemos identificar como principais resultados gerados 
pela intervenção o trabalho em equipe, aumento da 
compreensão dos estudantes sobre o funcionamento e 
os papéis de atores públicos, a proposta de possíveis 
soluções aos problemas ambientais diagnosticados, 
a mudança de atitudes diárias, a inteiração sobre 
a real situação socioambiental de Malacacheta, o 
aprimoramento das habilidades de observação e senso 
crítico dos estudantes, desenvolvimento da criatividade, 
imaginação e autoconfiança dos estudantes.

Queremos registrar que foram muitos aprendizados para 
todos, desde como elaborar relatórios até a percepção 
dos estudantes de que também fazem parte do meio 
ambiente. 

O processo desenvolvido propiciou momentos de alegria 
e descontração, a possibilidade de expor ideias e 
emoções levando à aquisição de novos conhecimentos 
sobre produção audiovisual e meio ambiente.

A intervenção contemplou os princípios 1, 3 e 15 do 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, por meio dos 
vídeos os estudantes produziram informações sobre os 
problemas do município, socializando os aprendizados 
com outras pessoas. O trabalho promoveu uma tomada 
de consciência sobre as potencialidades e fragilidades do 
município. A oportunidade que os alunos tiveram de sair 
para fora do ambiente escolar propiciou uma possibilidade 
a mais de aprendizagem, por meio da utilização de 
formas diferentes de tratar as questões propostas.

A nossa intervenção terá continuidade nos próximos 
anos, com o envolvimento de outras instituições e órgãos 
públicos e trabalharemos com a educomunicação, 
principalmente por meio da criação de vídeos sobre 
outros temas.

NOSSA MENSAGEM

Se cada indivíduo pensar e agir mais para solucionar 
os problemas ambientais locais, a mudança será global.

A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores.

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local 
e planetária, que respeitem a autodeterminação 
dos povos e a soberania das nações.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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ORNAMENTAÇÃO DO 
AMBIENTE ESCOLAR E 
HORTA SUSPENSA DE 
PLANTAS MEDICINAIS
AUTORES:
 
• Carlos Manoel Tavares dos Santos
• Dhênnyce Kelly Silva
• Eliana da Cruz Ramos
• Emily Jaiane Pêgo dos Santos
• Keylane Rodrigues de Souza
• Neilde Aparecida de Souza Rosa
• Pedro Lucas dos Santos Nascimento
• Roger Jalyson Rodrigues de Souza
• Rosilva Moreira Gomes
• Thainá Gomes Alecrim
• Wanessa Vitória Cordeiro de Souza

OBJETIVOS:

• Promover o resgate de hábitos culturais, por meio 
   do uso de plantas com propriedades medicinais.

• Contribuir para o reaproveitamento 
   de materiais recicláveis.

O QUE FOI FEITO:

• Recolhimento de garrafas pet e caixotes de verdura

• Criação de suportes para a horta

• Ornamentação da sala dos professores

• Construção de horta suspensa de plantas medicinais

• Criação e encenação da peça teatral “O lixo 
   e a reciclagem”, para estudantes da Escola Aristides

LOCAL: 

EFASET e Escola Estadual Aristides Gomes Pereira

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Aristides Gomes Pereira 

MATERIAIS UTILIZADOS:

Garrafas pet, caixotes de verdura, tinta, copos 
descartáveis, pregos, parafusos e pincel

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Nossa intervenção contribuiu para os estudantes 
construírem conhecimentos sobre a questão do 
reaproveitamento de materiais descartáveis. Também 
promoveu o incentivo ao uso de plantas medicinais.

Foi muito positivo utilizarmos materiais que seriam 
descartados, aproveitando-os para ornamentar e 
embelezar a nossa Escola. A criação da horta suspensa 
de medicinais irá propiciar aos estudantes o uso de 
plantas que ajudam nos cuidados com a saúde.

Dentre as dificuldades encontradas, uma delas foi 
conseguir trabalhar em grupo. Também foi desafiador 
cumprir os prazos para realizar todas as atividades.

 Aprendemos com esta intervenção que os materiais 
descartáveis podem virar objetos de decoração e 
conhecemos também as propriedades de cada planta 
medicinal utilizada.

A nossa intervenção contemplou os princípios 3 e 15 
do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
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Sustentáveis e Responsabilidade Global, pois deixamos 
de descartar materiais e os utilizamos para colocar o 
projeto em prática e deixar o ambiente da Escola mais 
bonito. Em relação ao princípio 3, destaca-se o fato do 
projeto ter sido realizado de forma coletiva. Quanto ao 
princípio 15, a atividade realizada sobre uso de plantas 
medicinais visou atender às necessidades básicas de 
todos. Por exemplo, em caso de dores e doenças, ao 
invés de usarmos medicamentos genéricos, usaríamos as 
plantas medicinas disponíveis.

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local e 
planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos 
e a soberania das nações.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.

Vamos dar continuidade à ação no ano de 2020, 
aumentando a horta suspensa e procuraremos mais 
variedades de plantas para serem utilizadas no plantio.

NOSSA MENSAGEM

É necessário olhar com outros olhos para aquilo que se 
vai descartar, para que possa se tornar algo útil de novo.

“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo 
valioso em todas as suas folhas.” (Johann Goethe)

PIMPOLHORTA

AUTORES:
 
• Daniely Ribeiro de Sousa
• Elaine Cibelle Mota
• Geane Mendes Antunes
• Mariely Gonçalves Abrantes
• Rogéria Dias Fernandes
• Stael da Glória Ribeiro Torres 
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OBJETIVO:

Possibilitar às crianças o contato e o cuidado com a 
terra, por meio da construção de uma horta na escola. 

O QUE FOI FEITO:

• Visita do técnico para escolha correta do local

• Construção do mapa da horta

• Limpeza do local

• Recolhimento de pneus

LOCAL: 

Centro Municipal de Educação Infantil Pimpolho

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças de todas as turmas da Educação Infantil 

MATERIAIS UTILIZADOS:

Pneus, terra, sementes

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Nossa intervenção permitiu o reaproveitamento do 
espaço ocioso na escola, dando vida ao mesmo e 
promovendo a reutilização de resíduos que seriam 
descartados inadequadamente.

Encontramos dificuldades de disponibilidade de agenda 
dos membros do grupo e também em encontrar a 
terra apropriada para o cultivo e a mão de obra para 
execução do serviço pesado.

Contudo, alguns resultados já nos deram esperanças 
como as parcerias efetivadas para execução da 
proposta, as palestras motivadoras e informativas, as 
ações para estimular uma alimentação saudável e nossos 
aprendizados com as articulações que fizemos.

A intervenção contemplou o princípio 1 do Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, o que pode ser demonstrado 
a partir das orientações recebidas e diálogos 
realizados para a construção da horta junto dos alunos 
e comunidade escolar.

Esperamos dar continuidade à intervenção que está 
apenas no começo, seguiremos o cronograma previsto 
para a execução da horta.

A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores.

PLANTANDO BEM 
E ALIMENTANDO 
PRESENTE E FUTURO
AUTORES:

• Adriana Estácio de Souza
• Eliene Cardoso Pinto
• Kalilian Abrantes da Silva

NOSSA MENSAGEM

“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para 
continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma 
criança, um idoso, o Planeta Terra” (Leonardo Boff).
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OBJETIVO:

Contribuir para o desenvolvimento do hábito de uma 
alimentação saudável, evitando o desperdício.

O QUE FOI FEITO:

• Vídeo educativo sobre a temática

• Palestra com nutricionista

• Produção de textos

• Lanche nutritivo à base de frutas

LOCAL: 

Escola Municipal Eva Ribeiro Mendes

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças do 2º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS UTILIZADOS:

Celular, computador, TV, frutas e legumes

PLANTANDO 
CONHECIMENTO 
E BUSCANDO 
SABEDORIA
AUTORES:
 
• Darcira Aparecida Souza Camargos
• Eduardo Matias Alves Soares
• Ildeu Almeida Santana
• João Artur Lopes Cirino
• Josimar Figueiredo de Sousa
• Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
• Raphael Pereira de Sousa
• Thalyson Rodrigues Pêgo
• Wanderson Freire Gomes

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A participação dos alunos e a aceitação de novos 
hábitos alimentares foram os aspectos mais positivos do 
nosso projeto.

A intervenção possibilitou que as crianças conhecessem 
frutas que nunca haviam experimentado abrindo 
possibilidades de aguçar a percepção positiva delas 
sobre os sabores. Até o momento conseguimos estimular 
e inserir uma alimentação mais saudável no dia a dia 
escolar, além de envolver as famílias nas reflexões sobre 
o assunto.

O princípio 3 do Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 
foi contemplado pela nossa intervenção, pois fizemos 
construções coletivas e reflexões do local ao global, 
despertando para a visão sistêmica do ambiente.

NOSSA MENSAGEM 

Plante, cuide e tenha! Enquanto houver um professor 
motivado haverá um aluno motivado!

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local 
e planetária, que respeitem a autodeterminação 
dos povos e a soberania das nações.
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OBJETIVO:

Contribuir para a produção de conhecimentos em 
relação à compostagem.

O QUE FOI FEITO:

• Lanche para recepção de estudantes

• Apresentação visual sobre o processo 
   e benefícios da compostagem

• Demonstração prática de construção 
   e manutenção de uma composteira

LOCAL: 

Biblioteca e composteira da Escola Família 
Agrícola do Setúbal

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e 
professores da Escola Municipal Aristides Gomes Pereira

MATERIAIS UTILIZADOS:

Enxada, datashow, computador

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Foi muito positivo dialogar e compartilhar os saberes 
e conhecimentos da EFASET com a Escola Municipal 
Aristides Gomes Pereira. Foi também gratificante constatar 
que os estudantes da Escola Aristides aprenderam a fazer 
a compostagem de forma correta, com uso de materiais 
adequados. As dificuldades encontradas estavam na 
definição de horário para realizar as ações e a própria 
organização do grupo. Consideramos que os principais 
resultados gerados pela intervenção foram os diálogos 
estabelecidos e interação entre as duas escolas que 
propiciaram a multiplicação da ação pelos estudantes 
do 9º ano da Escola Aristides. A intervenção contemplou 
os princípios 1 e 15 do Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 
porque somos estudantes, ensinando outros estudantes e 
o trabalho com a compostagem que é feito na EFASET 
serviu de exemplo para outra escola cuidar do seu lixo.

Continuaremos nossa intervenção apoiando alunos e 
professores da Escola Aristides para que ampliem as 
ações agroecológicas a partir da compostagem.

RECICLANDO
PARA O FUTURO
AUTORES:
 
• Alan Mendes Silva
• Ana Maria Vieira Salomão
• Hellen Gomes Martins
• Janaína Alves de Almeida
• Juliano Rodrigues Camargos
• Léo Vitor Camargos Pêgo
• Letícia Iandra Martins Alecrim
• Marilda Rodrigues Ferreira
• Sabrina Alves Lopes
• Walisson Freire Gomes

A educação é um direito de todos; somos todos 
aprendizes e educadores.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.

NOSSA MENSAGEM:

Todo conhecimento é válido quando se é bem aplicado!
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OBJETIVO:

Contribuir para a diminuição do descarte inadequado de 
resíduos sólidos na Escola.

O QUE FOI FEITO:

• Separação de materiais recicláveis

• Pesquisas na internet

• Visita à Usina de Reciclagem de Malacacheta

• Confecção de objetos artísticos: panelinhas feitas 
   com latinhas de alumínio, porta-retratos.

• Conversas com a população da comunidade 
   do Setúbal e da Associação.

• Conversa com Secretária Municipal de Agricultura 
   e Meio Ambiente.

LOCAL: 

Escola Família Agrícola do Setúbal

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 1° e 2º ano do Ensino Médio da Escola 
e comunidade do Setúbal 

MATERIAIS UTILIZADOS:

EVA, cola, tesoura, papel camurça, latas de alumínio 

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A partir desta experiência e da convivência propiciadas 
pelo Tecendo Saberes adquirimos um novo olhar para 
problemas que antes passavam invisíveis aos nossos 
olhos. Obtivemos este olhar com o conhecimento, 
as ideias, opiniões e as demais situações vividas ao 
nosso redor.No começo ficamos meio perdidos, com 
muitas ideias, mas poucas resoluções; à medida que 
fomos compartilhando experiências e dialogando 
tivemos certeza de que as mudanças eram necessárias 
e podíamos fazer muitas melhorias na comunidade em 
que estamos inseridos, fazendo grande diferença ao 
nosso meio. Nosso principal resultado foi compreender 
o destino adequado que deve ter cada material jogado 
no solo e as utilidades que podem ser feitas a partir dele, 
com isso conseguimos refletir sobre a quantidade de 
resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Observar as utilidades e o desperdício no dia-a-dia nos 
fez repensar sobre o que consumimos e o nosso modo 
de viver em geral. A intervenção propiciou a reflexão 
sobre a crise que ameaça o futuro do Planeta e ampliou 
a visão dos moradores sobre a questão do lixo, portanto 
acreditamos que contemplamos o princípio 3 do Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global.

Vamos dar continuidade à ação por meio das práticas 
diárias do gerenciamento dos resíduos sólidos na escola 
avançando em nosso projeto.

NOSSA MENSAGEM 

Conserve o Planeta, pois dependemos dele e não há 
substituto! Na natureza, nada se perde, nada se cria, 
tudo se transforma.

RESGATANDO 
VALORES HUMANOS 
NA ESCOLA
PARA A VIDA
AUTORES:
 
• Alexsandra Maria Lopes Pereira Rio
• Luciana Ribeiro de Sousa
• Roseli Lopes Rodrigues
• Sônia Reis Pimenta

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local 
e planetária, que respeitem a autodeterminação 
dos povos e a soberania das nações.
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OBJETIVO:

Contribuir para o desenvolvimento de valores éticos e 
morais, para o exercício da cidadania.

O QUE FOI FEITO:

• Oficinas 

• Leitura de textos sobre a temática

• Vídeo sobre o tema

• “Dinâmica do Abraço” em praça pública

• Visita à asilo

• Cartazes

• Palestras

• Teatro

• Banheiro solidário

• Fornecimento de cesta básica para estudante carente

LOCAL: 

• Escola Estadual Monsenhor Clóvis Vieira da Fonseca 
• Praça Fortunato Mendes

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do Ensino Fundamental II

MATERIAIS UTILIZADOS:

Cartolina, filmadora, câmera fotográfica, datashow

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A nossa intervenção propiciou maior respeito entre 
os estudantes, pois desenvolvemos diálogos sobre 
a importância de valores humanos, com ênfase em 
pequenas atitudes, que são formadoras do caráter. 
Conseguimos o envolvimento de toda equipe, o 
engajamento de estudantes e nos aproximamos mais da 
comunidade escolar. Foram valorosas as parcerias com 
a Polícia Militar, comerciantes, agentes voluntários e 
também com a comunidade escolar. O trabalho realizado 
promoveu a importância de se praticar ações solidárias, 
do resgate de valores, da cidadania, pluralidade cultural 
e solidariedade unificada.

A maior dificuldade encontrada foi a falta de tempo para 
conseguirmos maior dedicação ao projeto.

Conseguimos refletir sobre a necessidade de respeito 
entre todos através do reconhecimento, da aplicação dos 
direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e 
morais para o exercício de sua cidadania e cumprindo, 
assim, com o maior papel da escola: favorecer uma 
aprendizagem realmente significativa na formação de 
seres humanos mais conscientemente participativos e 
responsáveis no convívio social.

A intervenção contemplou os princípios 5, 6 e 15 do 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, pois trabalhando 
com valores, pudemos refletir que para respeitar a 
natureza, precisamos primeiro respeitar as pessoas.

O princípio 6, pelo estímulo à solidariedade (cestas 
básicas, visitas ao asilo, reforma e construção de 
banheiro). E o princípio 15, por meio da integração de 
conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações através 
de trabalho em equipe (escola e comunidade escolar).

Daremos continuidade à ação em 2020, com a inclusão 
do projeto no Projeto Político Pedagógico da Escola.

NOSSA MENSAGEM

Além de deixarmos um bom mundo para nossos 
descendentes, precisamos deixar bons descendentes 
para o mundo.

A educação ambiental deve envolver uma 
perspectiva holística, enfocando a relação 
entre o ser humano, a natureza e o universo de 
forma interdisciplinar.

A educação ambiental deve estimular a 
solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos 
humanos, valendo-se de estratégias democráticas e 
da interação entre as culturas.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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REVITALIZAÇÃO
DA RUA BOA VISTA 
NO DISTRITO
DE SANTO ANTÔNIO 
DO MUCURI
AUTORES:
 
• Raica Fabrícia Ferreira de Jesus
• Rigléia Meira Lauar
• Mateus Eduardo de Carvalho

OBJETIVO:

Revitalizar o canteiro central da Rua Boa Vista, no Distrito 
de Santo Antônio do Mucuri.

O QUE FOI FEITO:

• Elaboração e envio de ofícios: Polícia Militar,  
   Instituto Estadual de Florestas e Setor de Engenharia 
   da Prefeitura Municipal

• Pedido e aceite de doação de 30 mudas

• Envio da proposta para o Setor de Engenharia 
   da Prefeitura

• Elaboração de projeto pelo Setor de Engenharia 
   da Prefeitura

• Explicação do projeto para os estudantes 
   do Ensino Médio da Escola Estadual de Santo 
   Antônio do Mucuri

LOCAL: 

Escola Estadual Santo Antônio do Mucuri

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 
da Escola Estadual de Santo Antônio do Mucuri

MATERIAIS UTILIZADOS:

Papel, computador, datashow, microfone e caixa 
de som

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Foi positiva a aceitação de estudantes e colegas de 
trabalho para execução do plano de intervenção, em 
que todos demonstraram interesse em desenvolver as 
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REVITALIZAÇÃO
DO ESPAÇO ESCOLAR,
POR MEIO DA MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA E 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
AUTORES:
 
• Adriana de Oliveira Lopes
• Lucas Leonardo Lima da Silva Paixão
• Marcelo Pereira Caminhas
• Maria da Conceição Gomes de Almeida
• Paulo Cesar Soares Ribeiro
• Rosa Nair Teixeira

atividades. Percebemos a disponibilidade de parceiros 
que foram envolvidos, para contribuir com sua realização, 
por meio da doação das mudas.

Isso permitiu o plantio feito pelos estudantes do Ensino 
Médio da Escola, próximo de nascentes do município.

Igualmente importante foi a articulação feita com a 
Prefeitura Municipal e o apoio por ela dado para que 
pudéssemos realizar o que foi planejado. 

Tivemos algumas dificuldades, dentre elas, fazer a 
adaptação do projeto à realidade da comunidade, 
ouvindo o que a comunidade pensa sobre o assunto e 
conhecer quais são suas expectativas.

Como aprendizado deste processo, compreendemos que 
não basta boa vontade e bons projetos para adaptar/
revitalizar locais se não houver a participação da 
comunidade local, pois qualquer intervenção tem que 
atingir os anseios e expectativas da comunidade envolvida. 

Para nosso grupo, a intervenção contemplou o princípio 
6 do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, pois buscou 
ouvir o desejo da comunidade do entorno da escola.

A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se 
de estratégias democráticas e interação entre as culturas.

Daremos continuidade à ação no ano de 2020, pois 
fizemos uma adaptação da proposta e pretendemos 
desenvolvê-la dentro da própria escola, resgatando outro 
projeto anteriormente desenvolvido - “Paisagismo na 
escola: beleza, saúde e sabor”.

NOSSA MENSAGEM

A natureza não faz nada em vão. Nela nada 
se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim, percebemos 
que mudando pensamentos a gente muda a vida.
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OBJETIVO:

Proporcionar um ambiente mais agradável na escola, 
com a revitalização do pátio, por meio da utilização de 
materiais recicláveis.

O QUE FOI FEITO:

• Plantio de hortaliças e ornamentais

• Estabelecimento de parcerias: Emater, 
   Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores

• Construção de mesas para leitura no pátio

• Palestras de conscientização

• Vídeo de como era antes e como ficou o espaço

LOCAL: 

• Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus 
• Escola Municipal Manoel Gomes de Paula

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
corpo docente e comunidade escolar das duas 
instituições de ensino.

MATERIAIS UTILIZADOS:

Madeiras, garrafas pet, tinta guache, tinta óleo, pneus, 
pregos, mudas de hortaliças e ornamentais, esterco, 
enxada, pá, carrinho de mão, baldes

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

Nossa intervenção propiciou interação e participação 
da comunidade, na melhoria do ambiente escolar.

Foi muito bom ver a participação dos estudantes no 
desenvolvimento das atividades para realização a horta.

O apoio de toda a Escola, comunidade e parceiros para 
a execução do projeto foi fundamental.

Uma dificuldade para sua execução é que inicialmente 
ele seria realizado em três escolas, mas isso não foi 
possível, sendo aplicado somente em duas. Ele deveria 
ser desenvolvido pela comunidade escolar, mas identi-
ficou-se que o espaço que havia sido pensado para o 

desenvolvimento da ação não pertencia à escola e sim 
a uma associação, que planejou realizar outro projeto 
no mesmo espaço. Assim, o bom senso falou mais alto e 
apoiamos ações em outras comunidades.

Nosso trabalho possibilitou a reflexão e sensibilização 
sobre o tema, sendo que o desenvolvimento do projeto 
se estendeu aos lares, com crianças realizando ações 
também em suas casas, com parentes e vizinhos.

Compreendemos que a falta de atitude por vezes nos 
impede de realizar ações como as descritas neste proje-
to. Sabemos que precisamos fazer a nossa parte, mas é 
necessário ter atitude para que as coisas aconteçam. Os 
alunos nos surpreenderam de forma positiva.

A nossa intervenção contemplou o princípio 3 do Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, pois ele traz as dimensões do 

individual e coletivo, em que tivemos as ideias, elabora-
mos o projeto e, coletivamente, com ajuda das parcerias, 
ele foi realizado.

Vamos dar continuidade à ação no ano de 2020, com a 
divisão de tarefas para grupos, que ficarão responsáveis 
por novas iniciativas.

NOSSA MENSAGEM

“É triste pensar que a natureza fala e o ser humano 
não ouve”.

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem 
o propósito de formar cidadãos com consciência 
local e planetária, que respeitem a autodetermi-
nação dos povos e a soberania das nações.
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VIAJANDO PELO MEIO 
AMBIENTE ATRAVÉS
DA LITERATURA
AUTORAS:
 
• Crislane Wan Der Maas Krettli 
• Maria Aparecida Teixeira de Souza

OBJETIVOS:

• Incentivar o interesse e a prática da leitura, facilitando 
   o acesso a materiais, com ênfase na temática ambiental.

• Despertar na criança o gosto e o sentimento 
   de cuidar do meio ambiente.

O QUE FOI FEITO:

• Contação de histórias

• Saída de campo para observar o ambiente e registrar 
   por desenhos tudo o que viram.

• Roda de conversa

• Disponibilização de revistas, livros e filmes 
   sobre meio ambiente

• Criação de uma “Colcha Literária”, a partir da leitura 
   do livro “A floresta poluída”.

• Preparo do espaço da biblioteca para receber 
   as crianças: almofadas e pirulitos

LOCAL: 

Escola Estadual Deputado Castro Pires

PÚBLICO ENVOLVIDO:

Crianças do 2º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS UTILIZADOS:

Livros de literatura, EVA, tecido, tesoura, pincel, lápis, 
papel, cola, linha

REFLETINDO SOBRE O QUE FIZEMOS

A dificuldade com o pouco tempo que tínhamos 
para executar a intervenção foi superada pelo 
envolvimento das crianças de forma descontraída 
na construção do aprendizado, sobre uma questão 
de suma importância como o meio ambiente, e, pela 
parceria com a professora Graziely, com quem a 
troca foi riquíssima, gerando um grande aprendizado 
a todos. Os principais resultados estão relacionados 
à interdisciplinaridade que foi materializada com os 
conteúdos de Ciências, Geografia, Literatura e História, 

propiciando aprendizado, o que pode ser observado nos 
questionamentos e comparações feitas pelas crianças. 
Aprendemos juntos a partir da observação das crianças 
e a comparação com os vários textos e livros lidos, 
histórias ouvidas, tais como: “Os diversos caminhos da 
escola”, que mostra a diversidade cultural do nosso país, 
os diferentes meios de transporte que crianças como 
elas utilizam para chegar à escola. Nossa intervenção 
contemplou os princípios 5, 11 e 15 do Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global e, para exemplificar, podemos 
citar o uso da Literatura, permeando a construção do 
aprendizado e, de uma forma lúdica, a construção da 
“Colcha Literária”.

Vamos continuar a nossa intervenção e em breve faremos 
uma peça teatral para contar e apresentar o livro “A 
Floresta Poluída”, de Maria Auxiliadora Moreira Duarte, 
a partir do qual foi feita a “Colcha Literária”.

NOSSA MENSAGEM 

A leitura te leva a viajar pelo meio ambiente, conhecendo 
e valorizando sua existência, assim como, a construir seu 
aprendizado e desenvolver o gosto pelo cuidar de um 
bem essencial a todos.

A educação ambiental deve envolver uma perspectiva 
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a 
natureza e o universo de forma interdisciplinar.

A educação ambiental valoriza as diferentes formas 
de conhecimento. Ele é diversificado, acumulado 
e produzido socialmente, não devendo ser 
patenteado ou monopolizado.

A educação ambiental deve integrar conhecimentos, 
aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter 
cada oportunidade em experiências educativas de 
sociedades sustentáveis.
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