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EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 

A EA deve capacitar o pleno exercício da cidadania, 

permitindo a formação de uma base conceitual 

suficientemente diversificada técnica e culturalmente de 

modo a permitir que sejam superados os obstáculos à 

utilização sustentável do meio. Para que isso ocorra, é 

preciso formar pessoas conscientes, críticas, éticas, 

preparadas, portanto, para enfrentrar esse novo 

paradigma. A EA nos níveis formais e informais tem 

procurado desempenhar esse difícil papel resgatando 

valores como o respeito à vida e à natureza, entre outros, 

de forma a tornar a sociedade mais justa e 

feliz.(PELICIONE, 2000) 

 



POR QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
Base Legal: 

• Constituição Federal de 1988: Art. 225 
consagra o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como direito do cidadão e 
determina ao poder público a promoção da 
Educação Ambiental em todos os níveis e 
modalidades de ensino e a conscientização 
pública (BRASIL, 1988) 

 



• Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

• PCN’s – Meio Ambiente como Tema Transversal 

“contribuir para a formação de cidadãos conscientes, 

aptos a decidir e a atuar na realidade socioambiental de 

modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade local e global”. (BRASIL, 1998) 

• Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

• Lei Federal nº 9.795/99 Art.2º: “A Educação Ambiental 

passa a ser um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal.” 

(BRASIL, 1999) 

 



POR QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 

Base Ideológica: 

• A EA  precisa ajudar a construir novas formas e 

possibilidades de relações sociais e de estilos 

de vida, baseadas em valores éticos e 

humanitários, e de relações mais justas entre os 

seres humanos e entre esses e os demais seres 

vivos. Educar significa, em primeiro lugar, “auto-

transformar-se”, pois a educação ambiental 

precisa ser transformadora, educativa, cultural, 

informativa, política, formativa e, acima de tudo, 

emancipatória. (LOUREIRO, 2006) 

 



POR QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 

Base Ideológica: 

• A EA  atua no sentido de expandir o 

conhecimento científico dos/as professores/as, 

dos/as alunos/as e de toda a comunidade civil e 

de colaborar para a formação de um 

pensamento crítico, baseado em conceitos 

atualizados, que favoreça uma postura 

participativa destes cidadãos em suas 

comunidades.(JACOBI, 1998) 
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Valores e princípios para um futuro sustentável 

www.cartadelatierra.org 

A CARTA DA TERRA 



 Estabelecer uma base ética sólida 

para a sociedade civil emergente e 

ajudar na construção de um mundo 

sustentável baseado no respeito à 

natureza, aos direitos humanos 

universais, à justiça econômica e a 

uma cultura de paz. 

Missão da Carta da Terra 



Princípios da Carta da Terra: 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA 

 

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

 

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA 

 

IV. DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 

 

 

 

 

16 PROPÓSITOS 



Metas do Milênio 



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 



PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
“Ecologicamente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo” 

 



OS DESAFIOS DA ESCOLA 

 





Escolas Sustentáveis 
• Em seu fazer pedagógico criam condições para 

promover a cultura da sustentabilidade 
socioambiental (MEC, 2014). 

• Refletem essa intencionalidade de forma articulada 
no currículo, nas edificações, em seu modelo de 
gestão e nas relações escola-comunidade, buscando 
sobretudo, possibilitar a experiência do sujeito 
ecológico. 

• É um polo de irradiação de uma cultura fundada nos 
valores do cuidado, da solidariedade, da 
participação, do direito à diversidade e da 
sustentabilidade socioambiental. 

 



• Sustentabilidade socioambiental: 

 Implica a inter-relação entre justiça social, 
qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a 
ruptura com o atual padrão de 
desenvolvimento (Jacobi, 1997). 

• Sujeito ecológico: 

 É aquele cujo modo de ser adota um estilo de 
vida ecologicamente orientado (Carvalho, 
2010). 





Organização/Planejamento 
• Currículo  
• Escolha de conteúdos que subsidiem ou tenham 

algum vínculo com os temas abordados no 
projeto 

• Sensibilização 
• Trabalhar os conceitos estruturadores dentro dos 

componentes curriculares (Ciências, Geografia, 
História, Sociologia, Matemática, etc) 

• Mostra de trabalhos (exposições) 
• Convite à comunidade / familiares dos alunos 
• Oficinas / Palestras (convidados, parcerias)  
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ANO 2014 



Cidadania e Meio Ambiente como 
Temas Transversais 

 

Educação 

Ambiental 

Intervenções 
no ambiente 
escolar e na 
comunidade 



Pensando e construindo o currículo 



Pensando e construindo o currículo 



Sensibilizando 



“O mundo, o homem e seus impactos” - 15/09/14 



Juízes vão às escolas - 16/09/14 



Justiça Eleitoral e Eleições – 17/09/14 







Sustentabilidade – 16/09/14 





PROJETO SALA LIMPA 

Objetivo Geral:  
 

Melhorar o ambiente escolar e do entorno da escola, no 

que se refere às questões socioambientais, através da 

mudança dos valores, ideias e atitudes das pessoas 

que integram a comunidade escolar.  

 

Sujeitos das ações educativas: 
- Alunos, pais de alunos e demais familiares e 

moradores da comunidade local próxima à EMDTL; 

- Docentes e funcionários da escola.  

 

 
 



Objetivos Específicos:  
- Inserir formalmente a EA no ambiente escolar, com caráter de 

permanência; 

- Tornar a escola num espaço educador sustentável  Escola 

Sustentável 

- Colaborar para a formação de sujeitos ecológicos; 

- Estabelecer um ambiente de paz e harmonia tanto no interior 

como na comunidade do seu entorno, fortalecendo o espírito de 

solidariedade, cooperação, amizade e fraternidade entre as 

pessoas; 

-  Implementar ações permanentes na escola e na comunidade 

escolar, tais como: preservar a limpeza e organização dos 

espaços, coleta seletiva do lixo, evitar desperdícios (água, energia, 

materiais, etc.), reaproveitar materiais (óleo de cozinha, papéis, 

etc); 

 
 



Relato de experiência 



Sensibilização e Projeto Sala Limpa 
04/08/14 









Sensibilizando os professores 



Sensibilizando os funcionários 





Painel do lixo 



Doce perigo 



Oficinas de Artesanato 



















EMDTL e Fundação João Pinheiro 





Inclusão do PSL nas avaliações da escola 

Distribuição de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               Média de desempenho 

Pontos totais 

100% 

40% 

Pontos da 
escola 

Provão (%) 

Redação (%) 

Atitudes (%) 

Projeto Sala Limpa 
(%) 

60% 

Pontos do 
professor 

Várias 
atividades 



Alunos em ação 





MUITO OBRIGADO ! 
 

Karlyle Miyamoto Pedrosa 
E-mail: professor.karlyle@bol.com.br 


