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RESUMO

O presente trabalho refere-se a um relato de experiência produzido durante a atuação
como  tutora  à  distância  do  Curso  de  Extensão  em  Educação  Ambiental:  Escolas
Sustentáveis e COM-Vida,  ofertado pela Universidade Federal  do Paraná em parceria
com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município de Reserva/PR, desenvolvido no
segundo  semestre  de  2014.  Pretende-se  apresentar  a  revisão  de  literatura  sobre  a
Educação Ambiental, atividades propostas e desenvolvidas no curso e a implementação
da COM–Vida nas escolas de Reserva/PR.

Palavras – Chave: COM–Vida; Educação Ambiental; Prática Docente. 
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ABSTRACT

This  paper  refers  to  an  experience  report  produced  for  acting  as  guardian  distance
Extension  Course  in  Environmental  Education:  Sustainable  Schools  and  COM-Vida,
offered by the Federal  University of Paraná in partnership with the Open University of
Brazil (UAB) in the municipality of Reserva/PR, developed in the second half of 2014. The
aim is to present the literature review on environmental education, activities proposed and
developed in the course and the implementation of COM-Vida in schools Reserva/PR.

Key - Words: COM-Vida; Environmental Education; Educational Practice.
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1  INTRODUÇÃO

Diariamente  sentimos  os  efeitos  do  nosso  modo  de  vida  no  ambiente,  e  um

questionamento fica no ar: Como vamos mudar para preservar a vida com qualidade para

as  presentes  e  futuras  gerações?  A conscientização  e  a  Educação  Ambiental  nós

vislumbram uma possível solução.

A  Educação  Ambiental  surge  como  uma  necessidade  das  sociedades

contemporâneas, na medida em que as questões socioambientais têm sido cada vez

mais discutidas e abordadas na sociedade, em decorrência da gravidade da degradação

do meio natural e social. Desta forma, a sistematização destas discussões na escola, é

uma  maneira  de  oportunizar  ao  educando  uma  reflexão  crítica  da  realidade  a  qual

pertence, desde o nível local ao global.

Para que a Educação Ambiental ocorra de maneira efetiva se faz necessário a

capacitação dos profissionais da educação. 

Durante o segundo semestre de 2014 atuei como tutora à distância do  curso de

capacitação semipresencial em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-Vida.

Esta formação é uma iniciativa do Ministério da Educação, através da Coordenação Geral

de Educação Ambiental, vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,

Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC). O curso foi realizado pela Universidade Federal

do Paraná em parceria  com a Universidade Aberta  do  Brasil  (UAB) no município  de

Reserva/PR.

Contando com carga horária de 120 horas, sendo destas 16 horas presenciais, o

curso objetiva potencializar  as  ações de Educação Ambiental  nas escolas  do Ensino

Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio, por meio da criação e manutenção da

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-Vida), um espaço democrático e

participativo que congregue toda a comunidade escolar e fomente iniciativas voltadas

para a sustentabilidade socioambiental e à melhoria da qualidade de vida na escola e sua

comunidade, assim como o diálogo sobre temas socioambientais contemporâneos. Seus

objetivos principais são:

• Apoiar a implantação e fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de

Vida nas escolas.

•  Capacitar profissionais da Educação e da comunidade escolar para atuar nas COM-

Vida.
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•  Difundir e capacitar para a gestão e planejamento da Agenda 21 e da Cartilha COM-

Vida nas escolas.

O  curso  é  composto  por  quatro  módulos:  Ambientação  no  Moodle;  EU,

engajamento;  o  OUTRO,  nossa  responsabilidade  na  escola;  MUNDO,  comunidade  e

ecotécnicas para a sustentabilidade.

O presente relato de experiência pretende focar no quarto módulo do curso. Em 29

de  novembro  de  2014  foi  realizada  a  apresentação  dos  projetos  de  intervenção  e

provoquei os cursistas a não deixá-los na gaveta e sim aplicá-los. Pretende-se portanto

apresentar estes projetos, quais foram implementados e a dificuldade encontrada para a

implementação.  
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2  HISTÓRICO DA EDUCACAÇÃO AMBIENTAL

Segundo  Araújo  (2007),  a  Educação  Ambiental  surge  na  segunda  metade  do

século XIX, de forma bastante embrionária, com o lançamento do livro “O Homem e a

Natureza”, ou “Geografia Física Modificada pela Ação do Homem”, de autoria do norte-

americano Georges Perkins Marsh. Cinco anos depois, o vocábulo “ecologia” é proposto

por Ernst Haeckel para definir os estudos a serem realizados sobre as relações entre as

espécies e seu ambiente.

No plano internacional, destaca-se em 1951 a publicação do “Estudo da Proteção

da Natureza no Mundo”,  organizado pela União Internacional  para a Conservação da

Natureza – UICN, que havia sido criada em decorrência da Conferência Internacional de

Fontainbleau, na França, em 1948, com apoio da UNESCO – Organização das Nações

Unidas para a Educação.

Em 1952, um acidente de poluição do ar decorrente da industrialização, ocorrido

em  Londres,  Inglaterra,  provoca  a  morte  de  cerca  de  1.600  pessoas.  Diante  da

necessidade de compreender esse quadro, realizou-se em março de 1965, a “Conferência

de Educação da Universidade de Keele”, onde pela primeira vez utilizou-se a expressão

“Educação  Ambiental”  (Environmental  Education).  Houve  recomendação  de  que  a

educação ambiental  deveria  se  tornar  uma parte  essencial  da  educação de todos os

cidadãos. Naquela época, porém, a educação ambiental era vista como ecologia aplicada,

ou seja, conservação, conduzida pela biologia (ARAÚJO, 2007).

Em 1962 é lançado o livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que alertava

sobre  os  efeitos  danosos  de  inúmeras  ações  humanas  sobre  o  ambiente,  como  por

exemplo o uso de pesticidas. 

A Conferência de Estocolmo de 1972, realizada em razão das ideias divulgadas

pelo Clube de Roma, principalmente pelo relatório intitulado “Os limites do crescimento”,

trouxe  dois  importantes  marcos  para  o  desenvolvimento  de  uma  política  mundial  de

proteção ambiental, que foram: a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi, Quênia, e a recomendação de que se criasse

o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA).

Em 1975, é lançada a “Carta de Belgrado”, buscando uma estrutura global para a

educação  ambiental.  Em  1977,  na  cidade  de  Tbilisi,  antiga  URSS,  ocorreria  o  mais

importante evento internacional em favor da educação ambiental até então já realizado.
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Foi  a  assim  chamada  “Primeira  Conferência  Intergovernamental  sobre  Educação

Ambiental”,  que,  fortemente  inspirada pela  Carta  de  Belgrado,  seria  responsável  pela

elaboração de princípios, estratégias e ações orientadoras em educação ambiental que

são adotados até os dias atuais, em todo o mundo.

Em 1987 ocorreu a divulgação do Relatório “Nosso Futuro Comum”,  conhecido

como  “Relatório  Brundtland”,  que  inauguraria  a  terminologia  “desenvolvimento

sustentável”.  No  mesmo  ano,  realiza-se  o  “Congresso  Internacional  da  UNESCO  -

PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental”,  em Moscou. Tal Congresso teve por

objetivo  avaliar  os  avanços  obtidos  em  educação  ambiental  desde  Tbilisi,  além  de

reafirmar os princípios de educação ambiental e assinalar a importância e necessidade da

pesquisa e da formação em educação ambiental.

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, 1992 foi o ano em que realizou-se,

no  Rio  de  Janeiro,  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento,  conhecida  como  Eco-92.  Além  dos  debates  oficiais,  dois  eventos

paralelos  foram  marcantes  para  a  evolução  da  Educação  Ambiental:  a  "1ª  Jornada

Internacional  de  Educação  Ambiental"  e  o  “Workshop  sobre  Educação  Ambiental”

organizado pelo Ministério da Educação e Cultura  (MEC).

Destes  eventos,  nasceram três  documentos que hoje  estão entre  as  principais

referências para quem quer praticar Educação Ambiental:

* Agenda 21: que estabeleceu a importância de cada país em se comprometer a refletir,

global e localmente, sobre a forma pela qual todos os setores da sociedade poderiam

cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais.

* Carta Brasileira para a Educação Ambiental: produzida no Workshop coordenado pelo

MEC, destacou, entre outros, que deve haver um compromisso real  do poder público

federal, estadual e municipal, para se cumprir a legislação brasileira visando à introdução

da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino.

*  Tratado  de  Educação  Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e  Responsabilidade

Global: resultante da Jornada de Educação Ambiental, elaborado pelo fórum das ONGs,

explicita-se o compromisso da sociedade civil  para a construção de um modelo mais

humano e harmônico de desenvolvimento, onde se reconhecem os direitos humanos da

terceira geração, a perspectiva de gênero, o direito e a importância das diferenças e o

direito à vida, baseados em uma ética biocêntrica e do amor.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN ́s), publicado em 1997 pelo MEC inclui

o meio ambiente como um dos temas transversais nos currículos da Educação Básica, ou



7

seja, como um tema que deve ser trabalhado pelos professores de diferentes áreas do

saber, não se tratando, portanto de uma disciplina específica.

Segundo Travassos (2001), educar é uma tarefa de dedicação e envolve criação de

planos  de  ação  considerando  conceitos,  teorias,  reflexões  e  o  uso  do  bom  senso,

incluindo também o repensar dos currículos escolares.

A principal  função  do  trabalho  com  o  tema  “Meio  Ambiente”  é  contribuir  para

formação de cidadãos conscientes,  prontos para atuarem de modo comprometido em

suas realidades socioambientais. Para isso, é necessário que a escola se proponha a

trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de

habilidades e procedimentos que levem à conscientização sobre a importância do Meio

Ambiente (BRASIL, 1997).

Dessa forma a Educação Ambiental  tem papel  importante  na educação formal,

oportunizando  aos  alunos  e  professores,  novos  olhares  sobre  o  Meio  Ambiente,

aproveitando a realidade vivida, os saberes locais, abordando temas que façam sentido e

valorizando a diversidade cultural.

A escola sempre foi uma importante referência na vida das comunidades, sendo

assim, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), lançado pelo Governo Federal

em 2008, enfatizou a importância de transformá-las em espaços educadores sustentáveis.

Espaços  educadores  sustentáveis  são  aqueles  que  têm  intencionalidade  de

educar para a sustentabilidade; eles mantêm uma relação equilibrada com o meio

ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias

apropriadas. Permitindo melhor qualidade de vida, estes espaços educam por si e

irradiam sua influência para as comunidades nas quais se situam (BRASIL, 2010.

p. 09).

Na escola sustentável, o espaço físico cuida e educa, na medida em que incorpora

tecnologias e materiais mais adaptados às características ambientais e sociais de cada

região.  Isso  resulta  em construções com maior  conforto  térmico e acústico,  eficiência

energética, uso racional da água, baixa emissão de carbono, horta agroecológica, enfim,

um espaço mais adequado para se viver e conviver (BRASIL, 2010).
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2.1  TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

A questão da Educação Ambiental recebeu seu primeiro tratamento normativo com

a promulgação da Lei nº 6938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

 A Constituição Federal de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 determina que o

Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, pois

“todos têm direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

A Lei n 9795, de 27 de abril de 1999, dispõe especificamente sobre a Educação

Ambiental  e  institui  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  (PNEA),  como

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo.

Em  2012  são  lançadas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  Educação

Ambiental,  que  no  artigo  21  institui  que  os  sistemas  de  ensino  devem  promover  as

condições para que as instituições educacionais instituam-se em Espaços Educadores

Sustentáveis, com intencionalidade de educar para a sustentabilidade socioambiental de

suas comunidades, integrando currículos, gestão e edificações em relação equilibrada

com o meio ambiente, tornando-se referência para seu território.

No âmbito estadual, a Lei nº 17505/2013 institui a Politica Estadual de Educação

Ambiental  e  o  Sistema  de  Educação  Ambiental,  regulamentada  pelo  Decreto  nº

9958/2014, bem como a Deliberação nº 04/2013 do Conselho Estadual de Educação do

Paraná, que estabelece as Normas para Educação Ambiental no Sistema Estadual de

Ensino do Paraná.

A Lei nº 17505/2013 propõe a implementação da Educação Ambiental em todo o

Estado,  tomando  como  recorte  territorial  de  atuação  a  bacia  hidrográfica  na  qual  a

instituição está inserida (PARANÁ, 2013b, art. 3º, Inciso V).
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2.2  EDUCAÇÃO AMBIENTAL TRANSFORMADORA

Partindo do princípio de que o modo como vivemos não atende mais aos nossos

anseios é preciso criar novos caminhos, e a Educação Ambiental Transformadora nos

aponta para essa direção. 

Segundo  Loureiro  (2004),  a  educação  ambiental  transformadora  apresenta-se

como elemento de transformação social, em que as atividades humanas relacionadas ao

fazer  educativo  provocam metamorfoses individuais e coletivas,  locais  e  globais,  bem

como econômicas e culturais. Ela deve buscar uma transformação integral do ser humano

e das condições objetivas de existência. 

Reigota (2001) chama a atenção para a necessidade de uma educação ambiental

que fortaleça a cidadania não para um grupo em particular, mas para a população como

um todo, convertendo cada cidadão em autor corresponsável na defesa da qualidade de

vida.

A Educação Ambiental constitui uma das condições necessárias para modificar o

quadro de crescente degradação socioambiental, com ênfase em um modelo educacional

que vise equacionar o relacionamento entre homem e natureza. 

Porém a Educação Ambiental, em si não é garantia de transformação efetiva, mas

“pode ser  também a reprodução  de um viés  conservador  de  educação e  sociedade”

(LOUREIRO 2003,  p.  38).  O trabalho  com a  temática  ambiental  teve  ser  pensado  e

analisando tendo como base a realidade da comunidade em que será inserida. 

Loureiro destaca que:

É idealismo ingênuo e simplista creditar à educação a "salvação do planeta". Por

ser um processo de aprendizagem com o outro e pelo outro, mediado pelo mundo,

e,  portanto, algo intrínseco à realização da natureza humana, é fundamental e

primordial,  contudo,  sua  centralidade  só  ganha  concretude  à  medida  que  a

entendemos no seu movimento de definição e objetivação na história (2003, p.

40). 

Somente com a formação integral  do ser humano é que podemos proporcionar

melhores condições de uma vida, para que este pense e haja de maneira ambientalmente

responsável. 

A  Educação  Ambiental  crítica  transformadora  e  emancipatória,  proposta  por
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Quintas (2004), relata que o projeto político pedagógico de educação ambiental direciona-

se  para  uma  mudança  de  valores  e  atitudes  que  contribuam  para  o  surgimento  e

formação de indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir em

relação às questões socioambientais tendo como horizonte uma ética preocupada com a

justiça ambiental e social.

Assim  sendo,  a  educação  ambiental  deve  ser  utilizada,  não  como  uma  mera

metodologia, e sim mostrar a sua aplicabilidade tornando-a uma ferramenta indispensável

para a transformação do indivíduo, levando-o a ter uma consciência ambiental voltada

para uma melhor qualidade de vida.
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3  COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA – COM-VIDA

A Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente  realizada  pelo  Ministério  do  Meio

Ambiente em parceria com o Ministério da Educação em 2003, teve duas versões: adulta

e jovem. 

A versão jovem (Conferência Nacional Infanto–Juvenil pelo Meio Ambiente) propôs

a  criação  da  Comissão  de  meio  Ambiente  e  Qualidade  de  Vida  (COM–Vida),  com o

objetivo de colocar em prática as propostas debatidas. 

A  COM–Vida  segue  a  orientação  da  Carta  Jovens  Cuidando  do  Brasil  -

Deliberações  da  Conferência  Infantojuvenil.  Os  400  jovens  delegados  e  delegadas

propuseram que sejam criados e valorizados os seus espaços de participação em defesa

do meio ambiente. A carta sugere que se formem conselhos jovens nas escolas e em

outros espaços da sociedade e ressalta a importância da Agenda 21 na Escola (BRASIL,

2004). 

A  COM–Vida  é  uma  nova  forma  de  organização  na  escola  e  se  baseia  na

participação de estudantes, professores, funcionários, diretores, comunidade. O principal

papel da COM–Vida é contribuir para um dia a dia participativo, democrático, animado e

saudável na escola, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade. Por isso,

pretende-se  somar  esforços  com  outras  organizações  da  escola,  como  o  Grêmio

Estudantil, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho da Escola, trazendo a Educação

Ambiental para todas as disciplinas (BRASIL, 2004). 

O principal objetivo da criação da COM-Vida na escola está em realizar e colocar

em prática a Agenda 21 na Escola. 
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4  PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA COM-VIDA

O  curso  de  capacitação  semipresencial  em  Educação  Ambiental:  Escolas

Sustentáveis e Com-Vida, foi  desenvolvido durante o segundo semestre de 2014 pela

Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB)

no município de Reserva/PR.

O município de Reserva localiza-se na região dos Campos Gerais, Mesorregião

Centro Oriental Paranaense (Figura 1), apresenta área de 1.635,522 km2 e população

25.172 habitantes (IBGE 2010).

A  formação  apresenta  carga  horária  de  120  horas,  sendo  destas  16  horas

presenciais. O curso é dividido em quatro módulos e ao iniciar cada etapa foi realizado

encontro presencial  no  polo  com o tutor  presencial  e  videoconferência  com o tutor  à

distância e o professor do módulo. 

No primeiro modulo foi realizada a ambientação no moodle, trabalhada a pegada

ecológica e a reflexão sobre como podemos reduzir os rastros que deixamos no planeta.

O segundo módulo tem por objetivo reconhecer e interpretar o espaço físico da

escola. Tem como proposta elaborar e analisar a planta baixa atual, incluindo a área livre

e  o  entorno  escolar.  Esta  atividade  permite  identificar  algumas  necessidades  de

mudanças  mais  urgentes,  considerando  ecoeficiência,  acessibilidade  e  saberes

adaptados às condições locais. 

O terceiro módulo tem por objetivo conhecer as ecotécnicas, ou seja, um conjunto

de tecnologias ambientalmente sustentáveis, capazes de reduzir a pegada ecológica da

escola. 

Figura 1: Localização de Reserva
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No quarto módulo, os conhecimentos desenvolvidos anteriormente foram aplicados

no levantamento de propostas para o Projeto Nossa Escola Sustentável. Esse projeto visa

à revisão da planta da escola a fim de incorporar os elementos de sustentabilidade já

identificados,  contendo  um  plano  de  trabalho,  com  a  indicação  de  orçamento  e

cronograma  necessários  à  efetivação  das  mudanças  e  à  consolidação  do  projeto  de

intervenção na escola. 

4.1  PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA COM-VIDA EM RESERVA/PR

Com base nos levantamentos e análises realizadas durante e curso, os alunos

deveriam se reunião em grupos de até três integrantes, que atuam na mesma escola, e

planejar um projeto de intervenção pensando nas necessidades mais urgentes, levando

em conta o conforto  térmico,  a eficiência energética,  a redução do consumo de água

potável.  Quanto ao entorno,  pode-se verificar que potenciais  existem para organizá-lo

tendo em vista a criação de hortas, o aumento de áreas verdes e o ajardinamento. 

Durante  o  mês de novembro foi  realizada orientação quanto  a  elaboração dos

trabalhos finais (proposta de intervenção) utilizando o ambiente moodle. Neste ambiente

foi possível trocar ideias sobre as necessidades da comunidade escolar, viabilidade do

projeto e maneiras de executá-lo.

No  dia  29  de  Novembro  de  2014  ocorreu  a  apresentação  dos  projetos  de

intervenção e os alunos forma instigados a não deixar o projeto no papel e sim colocá-los

em prática (Figura 2).

Figura 2: Apresentação dos Projetos de Intervenção
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Segundo Loureiro (2004: 72-73): 

“A educação ambiental entendida a partir da perspectiva adotada [metodologias

participativas],  deve  metodologicamente  ser  realizada  pela  articulação  dos

espaços  formais  e  não-formais  de  educação;  pela  aproximação  da  escola  à

comunidade  em  que  se  insere  e  atende;  pelo  planejamento  integrado  de

atividades curriculares e extracurriculares; pela construção coletiva e democrática

do projeto político-pedagógico e pela vinculação das atividades de cunho cognitivo

com as mudanças das condições objetivas de vida”.

Assim sendo, os alunos foram orientados a observar as necessidades da escola e

planejar uma intervenção que atendesse estes anseios. 

O projeto de intervenção previa, com base na necessidade da escola, a escolha de

uma ecotécnica e o planejamento de sua execução. O projeto deveria conter os objetivos,

justificativa, orçamento e cronograma de execução.

As  ecotécnicas  são  um  conjunto  de  intervenções  tecnológicas  no  ambiente

baseado na compreensão dos processos naturais e possui como foco a resolução dos

problemas  com  menor  custo  energético  possível  e  uso  eficiente  de  bens  naturais

(BRASIL, 2012).

Foram  apresentados  sete  projetos  de  intervenção,  utilizando  as  ecotécnicas:

Cisterna (2), Horta Suspensa (3) e Telhado Verde (2). 

4.1.1 Captação e aproveitamento da água da chuva – Cisterna

Das  propostas  de  intervenção  apresentadas,  duas  tratavam  da  Captação  e

aproveitamento da água da chuva por meio de Cisterna.

A primeira  proposta1 a  ser  implementada  na  Escola  Municipal  Coronel  Rogério

Borba e busca aproveitar águas pluviais instalando calhas e condutores no telhado da

escola,  canalizando e conduzido até uma caixa ou reservatório.  A água captada será

utilizada para lavar pisos, molhar o jardim e regar a horta.

Durante a elaboração do projeto, os alunos deveriam realizar um levantamento de

dados comprovando a viabilidade e necessidade de implementação do projeto. No caso

da  construção  de  cisternas,  foi  solicitado  o  levantamento  de  dados  pluviométrico  do

município. A equipe buscou estes dados junto a prefeitura (Secretaria de Meio Ambiente),

1 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMUVZwd1F2c0ZLTTg&authuser=0

https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMUVZwd1F2c0ZLTTg&authuser=0
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porém não foi atendida, informaram não possuí-los.

Sugeri  que  procurassem  alguma  das  cooperativas  que  atuam  na  região,  pois

certamente elas teriam esses dados e assim foi feito. A equipe conseguiu os dados com a

COAMO.

No início do ano letivo de 2015 houve uma reestruturação na escola a com troca da

equipe diretiva, uma das integrantes da equipe deixou a coordenação e está encontrando

dificuldades na execução, segundo relato da professora A: “Infelizmente houve mudança

na coordenação e as prioridades mudaram, porém vamos lutar pelo projeto”

O projeto segue o cronograma proposto e está na fase de levantamento de custos

para posterior implantação (previsão – Novembro de 2015).

O segundo projeto2 seria desenvolvido na Escola Municipal Elvira Rosas, porém

ainda não está em execução. 

Segundo a professora B: “Na zona rural tudo é mais difícil, meu único acesso à

internet é na escola”

As principais dificuldades apontadas estão na localização da escola (zona rural),

falta de investimentos e envolvimento da comunidade. “Para desenvolver o projeto falta

investimento e, a participação da comunidade nas ações da escola é muito pequena”

4.1.2 Horta Suspensa ou Jardim Vertical

Três  projetos  apresentavam a  proposta  de  utilização  da  Horta  Suspensa.  Esta

técnica possibilita o plantio de flores e hortaliças em locais com pouco espaço físico e

proporcionam beleza, conforto térmico, redução da poluição e do ruído externo. 

O primeiro  projeto3 está sendo desenvolvido  no Centro Municipal  de Educação

Infantil  Pedacinho  do  Céu,  pretende-se  realizar  a  Horta  Suspensa  e  Reutilização  de

Materiais com a utilização de garrafas pet.

Questionada sobre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento do projeto

a professora C relatou que a instituição tradicionalmente já realiza práticas de reciclagem

e reutilização de materiais (para confecção de brinquedos, por exemplo), e “isso facilitou a

implementação das ações”.

O projeto da horta está em fase de plantio das flores e hortaliças, a reutilização dos

materiais (PET) está sendo constantemente realizada (Figura 3). 

2 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMSHQzYjNkeDdFVk0&authuser=0
3 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMdmRReElXVGJQaE0&authuser=0

https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMdmRReElXVGJQaE0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMSHQzYjNkeDdFVk0&authuser=0
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O segundo projeto4 está sendo realizado na Escola de Educação Especial Mãos de

Luz. Serão utilizadas latas para o plantio e pallet's de madeira para a organização da

horta  vertical  (Figura  4).  O  projeto  está  na  fase  de  decoração  das  latas  que  serão

utilizados como vasos para o plantio das hortaliças.

 

O colégio já desenvolve ações ambientais como a coleta de óleo usado para fazer

4 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMQ3FUaFhsQ3NmakE&authuser=0

Figura 4: Latas utilizadas no jardim vertical

Figura 3: Decoração do Pet´s

https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMQ3FUaFhsQ3NmakE&authuser=0
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sabão e de esponjas de lousa usadas. De acordo com a professora D: “O projeto foi bem

recebido pela comunidade”.

O terceiro projeto5 seria realizado no Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski

Fioravante. Para a organização do Jardim vertical seria utilizado pneus usados, pallets de

madeira e latas de tinta vazias. 

O projeto não está em andamento pois a integrante da equipe era professora com

contrato temporário e não está na escola este ano. 

4.1.3  Telhado Verde

A ecotécnica Telhado Verde foi proposta por duas equipes, a técnica proposta pelas

equipes  constitui-se  no  plantio  de  árvores  no  entorno  escolar  para  que  futuramente

tornem-se uma barreira acústica e proporcionem sombra para as construções. 

A primeira proposta6 foi realizada na Escola Rural Municipal Artur Antunes Ribeiro.

Foi realizado o plantio de duas espécies de árvores (Sõita e Bracatinga) para auxiliar no

isolamento acústico diminuindo o ruído externo e também na questão térmica, tornando o

ambiente escolar mais fresco e arborizado (Figura 5). 

Muitos  acreditam  que  a  zona  rural  apresenta  uma  exuberância  de  paisagens

naturais,  mais na verdade a vegetação natural  foi  devastada e substituída por grande

propriedades monocultoras,  com destaque para o plantio  de tomate (no município  de

Reserva). 

Segundo relatos da equipe a atividade foi muito prazerosa e possibilitará muitas

atividades com os alunos, desde o trabalho sobre a preservação da paisagem natural, o

cuidado com as mudas e futuramente sua utilização como barreira.

5 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMdzlfcTM3eWV0Rjg&authuser=0
6 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMU0V4OTZKbFNLdWc&authuser=0

https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMU0V4OTZKbFNLdWc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMdzlfcTM3eWV0Rjg&authuser=0
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A segunda proposta7 está sendo implementada no Colégio Estadual  do Campo

Professor João Lúcio de Almeida. A equipe propôs a criação e implementação da Agenda

21  na  escola.  O  projeto  foi  planejado  em quatro  etapas:  Palestas  com  os  alunos  e

comunidade  sobre  a  questão  ambiental  (Figura  6);  Levantamento  de  dados  sobre  a

degradação  do  ambiente  natural  no  município  e  entorno  escolar;  Plantio  de  árvores

nativas no entorno escolar; Manutenção e conservação do ambiente e entorno escolar.

Apenas a primeira etapa do projeto foi realizada devido a greve dos professores 

Segundo  relato  da  equipe,  durante  a  palestra:  “A  comunidade  se  mostrou

interessada como o projeto  'A árvore do futuro'”.

7 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMQW1CMGpzQVJINW8&authuser=0

Figura 5: Plantio das árvores

Figura 6: Slide palesta

https://drive.google.com/open?id=0B6vO4p-kLZrMQW1CMGpzQVJINW8&authuser=0
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos hábitos e padrões de produção e consumo levaram ao atual quadro de

degradação  ambiental  e  comprometimento  de  recursos,  também  deles  depende  a

reversão desse cenário. 

No ambiente escolar temos o local propício para mudança de hábitos, por se tratar

de uma referência para o conjunto social,  os conhecimentos e práticas lá assimilados

podem ser levados para o cotidiano.

Durante  o curso  foi  proposto que os  alunos observassem a estrutura física  da

escola  e  seu  entorno,  tentando  identificar  as  necessidades  mais  urgentes,  e  assim

levantar quais mudanças devem ser implementadas no prédio, considerando o conforto

térmico,  a  eficiência  energética,  a  redução  do  consumo de  água  potável.  Quanto  ao

entorno imediato, pode-se verificar que potenciais existem para organizá-lo tendo em vista

a criação de hortas, o aumento de áreas verdes e o ajardinamento. 

Durante  o  mês de novembro foi  realizada orientação quanto  a  elaboração dos

trabalhos finais (proposta de intervenção) utilizando o ambiente moodle. Neste ambiente

foi possível trocar ideias sobre as necessidades da comunidade escolar, orientação sobre

a execução e viabilidade do projeto.

No  dia  29  de  Novembro  de  2014  ocorreu  a  apresentação  dos  projetos  de

intervenção,  neste  momento  foram  realizadas  correções  quanto  a  metodologia  e  a

aplicabilidade dos mesmos, posteriormente as sugestões foram postadas no moodle e os

projeto  puderam  ser  corrigidos  e  reenviados  até  o  final  da  primeira  quinzena  de

dezembro. Durante a apresentação dos projetos os alunos forma instigados a não deixá-

los no papel e sim colocá-los em prática. 

Foram  apresentados  sete  projetos  de  intervenção,  utilizando  as  ecotécnicas:

Cisterna  (2),  Horta  Suspensa  (3)  e  Telhado  Verde  (2).  Deste  projetos  quatro  estão

conseguindo seguir o cronograma de implementação e estão em execução.

Durante os meses de março e abril de 2015 foram realizados contatos por e-mail

para verificar o andamento dos projetos e tirar possíveis dúvidas.

Três  projetos  estão  com  o  cronograma  atrasados  ou  foram  abandonados.  O

primeiro projeto (Escola Municipal Elvira Rosas) previa entre outras ações a instalação do

sistema de cisterna na escola, porém o planejamento não foi adequado (não visava uma

futura implementação), as principais dificuldades apontada estão na localização da escola
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(zona rural), falta de investimentos e envolvimento da comunidade. 

O  segundo  projeto  (Colégio  Estadual  Professora  Helena  Ronkoski  Fioravante)

previa a implementação de Jardim Vertical e não foi implementado porque a professora

tinha contato temporário que não foi renovado. O vínculo temporário que representa cerca

de 26% dos docentes no Paraná dificulta a criação de vínculos entre os profissionais e as

escolas e faz com que os projetos não sejam levados a frente (SOUZA, 2011).

O terceiro projeto (Colégio Estadual do Campo Professor João Lúcio de Almeida)

referente, entre outras ações, a implementação do Telhado Verde, apresenta atraso no

cronograma devido as duas greves dos professores ocorridas este ano (09 de fevereiro à

09 de março e 27 de abril à 09 de junho). Ambas as paralisações têm como principal

reivindicação “Nenhum direito  a  menos”,  ou seja,  manutenção do plano de carreira  e

previdência (APP, 2015). 

Quatro projetos seguem o cronograma de implantação, e um deles foi concluído

(Telhado Verde - Escola Rural Municipal Artur Antunes Ribeiro).

Segundo  os  membros  da  equipe  do  projeto  “Telhado  Verde”,  muitas  pessoas

associam uma escola rural a uma região arborizada, mais esta não é a realidade, devido

ao  agronegócio  a  vegetação  natural  foi  derrubada  para  dar  lugar,  principalmente  ao

tomate, principal produto agrícola da região. Está ecotécnica possibilita tornar o ambiente

escolar mais fresco e arborizado.

O projeto “Jardim Vertical” desenvolvido no Cmei Pedacinho do Céu está sendo

implementado e visa o desenvolvimento integral, pois “Toda criança aprende brincando,

então devemos fazer com que as aulas sejam o mais divertidas possíveis” e envolvê-las

na organização da horta será muito positivo.

 A Escola Especial Mãos de Luz já vem fazendo um trabalho de preservação e

conservação do meio ambiente como, “a confecção de sabão caseiro e o recolhimento e

correta  destinação  de  esponjas  usadas”.  A escola  está  desenvolvendo  o  projeto  do

“Jardim Vertical” tentando envolver no processo os alunos com necessidades especiais.

A  Escola  Municipal  Coronel  Rogério  Borba  está  desenvolvendo  o  projeto  de

Cisterna,  algumas etapas já  ocorreram como:  a  apresentação  para  o  corpo docente,

palestra  sobre  o  tema  com  professores  e  comunidade,  porém  está  encontrando

dificuldades para a captação de recursos por “falta de interesse do Gestor”,  uma das

integrantes da equipe era coordenadora da escola, mais acabou deixando o cargo ao final

do ano letivo. Como muitos projetos dentro da escola estão ligados ao gestor, quando

ocorre uma mudança eles são deixados de lado.
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Verificou-se com este projeto a necessidade de planejarmos ações para a melhoria

do  ambiente  escolar,  e  para  que estes  realmente  se  tornem parte  da  escola,  se  faz

necessário  o  envolvimento  de  toda  a  comunidade.  Portanto  seria  fundamental  que  a

COM–Vida fosse implementada em todas as unidades escolares, criando e colocando em

prática a Agenda 21 escolar. 

É fundamental a inserção da temática ambiental no projeto politico pedagógico das

escolas, desta forma as suas ações não ocorrerão de forma isolada e sim façam parte de

um projeto maior.

.
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