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RESUMO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, há alguns anos, vem 

qualificando os professores e gestores educacionais, dentre os quais coordenadores 

e diretores das unidades escolares, em programa de formação permanente. Dentre 

os embasamentos teóricos propostos, também são abordados as questões 

socioambientais. Existe o cuidado de abordar as questões ambientais de forma 

concreta, conceitual e sistêmica, visando ampliar a base dos conhecimentos dos 

profissionais de educação e potencializando a quantidade de ações realizadas na 

escola de forma a sensibilizar as crianças sobre a problemática ambiental. Na 

presente dissertação, apresentam-se o processo e o resultado de uma pesquisa 

realizada junto a uma amostra de Escolas da Rede do Município de Guarulhos que 

desenvolveram Projetos em Educação Ambiental, no intuito de aferir a efetividade 

dos mesmos. Após levantamento de hipóteses e dos dados do Programa de 

Formação, elaboração de perguntas, aplicação do questionário nas escolas e 

tabulação, chegou-se a alguns resultados surpreendentes, diferentes de todas as 

projeções esperadas, proporcionando um novo olhar perante os processos de 

formação adotados e eventualmente apontando sugestões de qualificação e 

fortalecimento das discussões de Educação Ambiental.  

 

Palavras chave: Educação Ambiental, sustentabilidade, socioambiental, cidadania.  
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ABSTRACT 

 

The Municipal Department of Education of Guarulhos, a few years ago, has been 

qualifying teachers and educational managers, among them coordinators and 

directors of school units, in a permanent training program. Among the proposed 

theoretical foundations, socio-environmental issues are also addressed. Care is 

taken to address environmental issues in a concrete, conceptual and systemic way, 

aiming to broaden the knowledge base of education professionals and maximize the 

number of actions taken at school to raise children's awareness of environmental 

issues. In this dissertation, we present the process and the result of a survey carried 

out with a sample of Schools of the Guarulhos Municipality Network that developed 

Environmental Education Projects, in order to assess their effectiveness. After 

collecting hypotheses and data from the Training Program, elaborating questions, 

applying the questionnaire in schools and tabulation, there were some surprising 

results, different from all expected projections, providing a new look at the training 

processes adopted and Eventually pointing out suggestions for qualification and 

strengthening of Environmental Education discussions. 

 

Keywords: Environmental Education, sustainability, socio-environmental, 

citizenship. 
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 INTRODUÇÃO 

“Hay que dejar establecida 
una nueva ternura 

en el mundo” 
(Pablo Neruda) 

 
 

 CENÁRIO E CONTEXTO 

 

São inúmeros, hoje, os motivos de preocupação com os rumos e destinos do 

Planeta Terra, a “Casa Comum”, que abriga e alimenta a todos os seres vivos que a 

ocupam, o que inclui a família humana. Falar sobre sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável, e todos os conceitos correlatos, tornou-se algo comum 

em todas as esferas e instâncias da organização social, mesmo que isto nem 

sempre seja feito com a propriedade desejada. 

 

A escola não está isenta deste movimento global, sendo a bem da verdade 

um espaço privilegiado onde todos os temas relativos à sustentabilidade deveriam 

ser amplamente abordados, no intuito de propiciar a formação global dos 

educandos, contribuindo para sua melhor inserção neste contexto. 

 

 Assim, por exemplo, frente ao aumento desenfreado do consumo e a 

diminuição significativa de recursos, torna-se necessário o uso de novas propostas 

que procurem sensibilizar os indivíduos, levando-os a perceber o papel que exercem 

na sociedade e os impactos que causam ao ambiente.  

 

Frente a esta realidade, pode-se dizer que, nesta última década, a Educação 

Ambiental passou a ser cada vez mais considerada como componente necessário 

para constituir os currículos escolares, dando início a políticas educacionais que 

visem proporcionar, cada vez mais, melhorias nas condições de vida da população, 

mas cabe questionar em que dimensão e com que propriedade, justamente por ser 

algo bastante recente na dinâmica escolar. 
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A Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos se preocupa e reconhece 

tal necessidade tanto é que criou o GTIEA, um grupo de trabalho criado com 

componentes de diversas secretarias municipais, exclusivamente para discutir 

questões de Educação Ambiental, viabilizando assim, na sua rede uma quantidade 

significativa de ações e programas que vêm sendo implantados e desenvolvidos, 

com o intuito de fortalecer cada vez mais essas propostas. 

 

Assim sendo, Programas como Nossa Escola Recicla, Saúde na Escola, 

Pfizer de Educação Ambiental, parcerias como EDP - Boa Energia nas Escolas, 

SAAE - Reágua, ECOVIAS - Ecoviver, bem como a implantação de Projetos 

pontuais propostos pelas escolas, a proposta de formação de professores e gestores 

da rede, são exemplos de estratégias que vem sendo desenvolvidas de maneira 

crescente e gradativa nos últimos anos, nas escolas municipais da cidade. 

 

Outro importante ponto a ser considerado nesta contextualização é a 

existência de uma proposta curricular da Rede, chamada Quadro de Saberes 

Necessário (QSN), na qual a questão ambiental é inserida de modo transversal, 

estando presente em todas as modalidades de ensino, através de diversos eixos 

permitindo que os educandos adquiram, dentre outros, os saberes de: 

 a) Desenvolver atitudes de respeito e preservação à vida e ao meio ambiente, 

bem como atitudes relacionadas à sua saúde, 

 b) Inserção ativa em seu meio social e natural, usufruindo racional e 

solidariamente dos seus recursos, 

 c) Desenvolva conhecimento suficiente para Identificar características e 

propriedades de materiais recicláveis e diferenciá-los dos não recicláveis, 

  d) Conhecer o conceito 5Rs (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar) e saber aplicá-lo em sua rotina escolar e familiar.  

 

A despeito destes avanços, pode-se afirmar que nas escolas da Rede 

Municipal de Guarulhos, salvo alguns casos pontuais, a introdução da temática 

ambiental, através da Educação Ambiental é algo relativamente recente e por sê-lo, 

requer que seja analisado até que ponto os projetos que estão sendo desenvolvidos 

têm trazido resultados significativos ou não, no intuito de não somente aferir esta 

condição, mas principalmente, poder também contribuir de alguma forma no 
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fortalecimento das ações e seus resultados, ou na correção de desvios caso isto 

seja constatado ao término da pesquisa. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA A SER PESQUISADA 

 

Nos últimos anos, a secretaria de educação, por intermédio de seu 

departamento de Educação Ambiental, vem desenvolvendo projetos envolvendo 

temas ambientais, alguns deles, inclusive com parceria de empresas privadas 

atuantes no município.  

 

Tais projetos visam à capacitação de professores de educação infantil e 

fundamental da Rede Municipal de Educação, ou seja, desde a pré-escola, até o 5º 

ano do ensino fundamental, para deixa-los aptos a passar aos seus alunos às 

questões de interesse ambiental, sobretudo, o uso sustentável dos recursos 

naturais, a importância de sua preservação para as próximas gerações, o consumo 

consciente, o descarte correto dos resíduos dentre outros assuntos. 

 

A adesão a estes programas de formação pelos professores da Rede 

Municipal, tem sido bastante significativa. 

 

Apesar da grande participação dos docentes ainda não foi desenvolvido uma 

ferramenta capaz de verificar se essas formações de professores estão surtindo o 

resultado esperado, ou seja, se os professores estão conseguindo passar aos seus 

alunos os conhecimentos obtidos nas formações de educação ambiental, capaz de 

fomentar a mudança de comportamento dentro e fora da escola em prol do meio 

ambiente, seja ele humano ou natural.  

 

1.3 OBJETIVOS E MÉTODO 

 

Objetivo:  

 

Avaliar a efetividade e os resultados das ações e/ou projetos de Educação 

Ambiental no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos e: 
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a) definir indicadores; 

 

b) construir um instrumento de avaliação de resultados padronizado que possa 

servir como referencial para os gestores aferirem a efetividade do que está sendo 

feito na escola; e 

 

c) se possível, apresentar sugestões que possam qualificar o trabalho feito, 

através de novas estratégias ou linhas de ação. 

 

Método:  

 

ForamL desenvolvidas as seguintes etapas: 

a) Pesquisa em fontes bibliográficas que nos permitem conhecer o 

histórico global, nacional e local de educação ambiental bem como aprofundar 

conceitos sobre a definição e o que se entende por educação ambiental; 

 

b) Mapear as escolas da Rede que trabalhem com Educação Ambiental 

nos seus diferentes níveis de profundidade, para o que foi utilizado um instrumento 

de pesquisa com itens específicos que nos permitiriam aferir a qualidade, 

propriedade e pertinência do que está sendo trabalhado e nomeado como sendo 

educação ambiental;  

 

c) Com os dados do mapeamento foi construída uma tabela pautada em 

valores de 1 a 3, conforme a complexidade e propriedade dos projetos, de forma a 

classificar as escolas com maior e menor número de professores participantes dos 

programas de formação. A categorização por valores das atividades se dá em razão 

da forma e do conteúdo de cada formação ou capacitação, sendo 1 de menor 

complexidade e 3 o de maior;  

 

d) Conforme os dados do mapeamento escolhemos as escolas em que 

fizemos as pesquisas. Assim, foram somados os pontos atribuídos às escolas de 

acordo com a participação de seus docentes nos programas de formação. As 

escolas com menor pontuação foram as que tiveram pouca participação nos 
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programas de formação e as escolas com maior pontuação, participaram mais, ou, 

participaram de atividades de maior relevância. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Como já foi apontado, a Educação Ambiental é vista hoje como uma das 

principais ferramentas de sensibilização das pessoas, frente a problemática 

ambiental tão evidente hoje em toda sua enorme complexidade, independentemente 

da faixa etária de que se trate, pelo que diversos documentos oficiais e normas 

jurídicas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, recomendam, orientam e 

subsidiam a incorporação desta temática de maneira transversal , em todos os 

níveis de ensino e eixos desenvolvidos nas escolas, sem contudo se caracterizar 

como disciplina. 

 

A Rede Municipal de Educação de Guarulhos, em sua Proposta Curricular 

(Quadro de Saberes Necessários), inclui a temática de maneira transversal, 

conforme orientado no Programa Nacional de Educação Ambiental, sendo que para 

viabilizar a sua aplicação eficaz , a Secretaria de Educação do Município, dentre 

outras estratégias, além de acompanhar e subsidiar os projetos desenvolvidos pela 

maioria das escolas, vem celebrando diversas parcerias visando auxiliar na 

implementação do trabalho de educação ambiental .  

 

A despeito disto, muitas escolas ainda não entendem a temática como 

algo essencial para ser discutido e acabam por ignorá-la ou, quando o fazem, a 

abordam de maneira superficial. Já nas escolas onde a proposta é realmente 

incorporada à rotina escolar, a obtenção de resultados significativos de ordem 

comportamental diretamente nos educandos e indiretamente nas suas famílias pela 

ação multiplicadora das crianças em seu seio familiar, é bastante evidente.  

 

Neste cenário tão irregular de desempenhos, também é necessário 

apontar que, não é habitual o estabelecimento de práticas regulares de avaliação 

com registros e instrumentos apropriados e confiáveis e, em geral, a mensuração é 

baseada apenas em hipóteses e observação, ficando difícil calcular a amplitude e 

real eficácia dessas propostas nos discentes.  
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Esta condição da inexistência de um método regular de avaliação para a 

educação ambiental nas escolas é, justamente, o objetivo proposto na presente 

pesquisa, buscando conceber instrumentos avaliativos e a partir dos resultados 

conseguir identificar a real extensão e eficácia das ações que estão sendo 

desenvolvidas na Rede de Educação Municipal. 
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 CONCEITUANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Pela sua característica de complexidade e transversalidade não é simples 

definir a Educação Ambiental. Ao longo do seu desenvolvimento e consolidação 

histórica várias foram as maneiras em que ela foi definida. Destacamos duas 

definições em particular: uma pela sua importância histórica e a outra por ser a base 

da PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental brasileira.  

 

O 1º Encontro Intergovernamental de Educação Ambiental realizado em 1977, 

na cidade de Geórgia na antiga União Soviética, onde foi produzida a Declaração de 

Tbilisi definiu:  

“A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento 

de valores e clarificação de conceitos, objetivando o 

desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em 

relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre 

os seres humanos, suas culturas e seus meios bio-físicos. A 

Educação Ambiental também está relacionada com a prática da 

tomada de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da 

qualidade de vida.” 

 

O Programa Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/99, em seu art. 1º, 

estabeleceu que:  

"Entendem-se por educação ambiental os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade."1  

 

                                            
1 Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art 1º. 
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Mesmo havendo uma distância de tantos anos entre uma definição e a outra, 

percebem-se pontos comuns em ambas as definições: os pontos mais fortes estão 

voltados a questões muito mais comportamentais ou de adoção de habilidades e 

atitudes do que da mera apropriação de determinados conteúdos. Nas duas se fala 

de qualidade de vida, o que reforça a necessidade de que a Educação Ambiental 

faça parte do trabalho realizado nas escolas. 

 

Assim, no intuito de sensibilizar o educando para essa relação com o meio a 

que pertence, a proposta da Educação Ambiental no ensino formal, é vista como 

peça fundamental para auxiliar tal processo, pois fornece ferramentas e proporciona 

momentos formativos a partir de discussões que potencializam tal aprendizado. 

 

 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

2.2.1 GLOBAL E NACIONAL 

 

 Quando analisamos a história como um todo sempre houve pessoas que 

direta ou indiretamente demonstraram preocupação com esta questão, mas de 

forma individual ou pontual. Na Grécia, por exemplo, Platão, que viveu entre 428/427 

e 347 a.C, já demonstrava preocupação com a temática ambiental, lamentando-se 

da perda de florestas por intermédio do uso de madeira para lenha e construção 

(Freire, 2013).  

 

 Infelizmente, numa visão global, até a década de 1970, a preocupação com o 

meio ambiente era considerada como um entrave para o desenvolvimento, tanto é 

que a legislação ambiental evoluiu de forma lenta, o que sugere que o poder público, 

até então, não estava nem um pouco preocupado em uma gestão sustentável dos 

recursos naturais (Borges et al., 2009).  

 

 No Brasil não era diferente, haja vista que, em junho de 1972, na Conferência 

de Estocolmo, como a primeira atitude mundial em tentar organizar as relações do 

Homem e do Meio Ambiente, nosso país, defendia o crescimento econômico a 
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qualquer preço, como forma de superar o subdesenvolvimento. O representante 

brasileiro, na época, proferiu a seguinte declaração: “A Delegação Brasileira na 

Conferência de Estocolmo declara que o país está aberto à poluição, porque o que 

precisa é dólares, desenvolvimento e empregos” (Borges et al., 2009). 

 

 Pode parecer um absurdo o posicionamento brasileiro, mas era bastante 

comum entre os países subdesenvolvidos que buscavam, a seu modo, o 

crescimento econômico a qualquer custo.  

 

 Mas a exploração inadvertida dos recursos naturais não se deu apenas no 

século XX. A título de exemplo, uma das primeiras determinações da Corte ao 

chegar no Brasil, no início dos anos 1800, foi explorar a enorme quantidade de 

recursos naturais existentes (água, madeira, pedras preciosas) e que parecia infinita. 

(Magalhães, 2002). Mas os recursos que pareciam infinitos foram sendo 

gradativamente devastados, perdendo todos os anos significativa área, marcada 

pelo desperdício de madeira e a transformação de matas em áreas pastoris ou até 

mesmo subutilizadas. 

 

 Como é sabido, a exploração do território brasileiro pelos portugueses, se deu 

principalmente pela grande quantidade de madeira, já escassa em Portugal, à época 

do descobrimento. Assim, sua exploração da madeira, deu-se de maneira irracional 

e devastadora. E não foi só isso. A implantação de culturas como a cana de açúcar 

e o gado bovino colaborou com o desmatamento. Basta observar o que sobrou da 

Mata Atlântica.  

 

 Apenas em 1797 houve o primeiro regulamento de exploração de nossas 

florestas, justamente pela escassez das madeiras nobres na faixa litorânea em 

razão da exploração predatória. Naquele diploma legal, estabelecia-se o modo de 

corte e até a comercialização do produto. As pessoas que desrespeitassem tais 

determinações poderiam responder por multa em dinheiro e até a degregação para 

fora da comarca por até dois anos, conforme o caso (Swioklo, 1990). 

 

 Em 1808, com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, houve 

significativa evolução de nossa sociedade, no âmbito do meio ambiente, D. João VI, 
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determinou a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1811 com o objetivo 

de estudo da flora brasileira de interesse econômico. 

 

 José Bonifácio de Andrada e Silva em 1821, Patriarca da Independência, já 

demonstrava preocupação com a preservação do meio ambiente, quando editou a 

instrução aos deputados que iriam representar São Paulo nas Cortes em Lisboa. 

Normativa que previa: “Em todas as vendas que se fizerem e sesmarias que se 

derem, porá a condição que os donos e sesmeiros deixem, para matos e arvoredos, 

a sexta parte do terreno, que nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se 

faça nova plantação de bosques, para que nunca faltem as lenhas e madeiras 

necessárias” (Moreira, 2011). 

 

 Desde o início do século XIX até 1930, não houve legislação voltada à 

proteção de áreas naturais. Eventuais normas editadas serviam mais para garantir o 

monopólio da Coroa no comércio de Madeira-de-Lei ou do Pau-Brasil, do que sua 

preservação. Dessa maneira, não havia regramentos que coibissem a transformação 

das matas em áreas de cultivo ou de criação de gado, o que pode ter corroborado 

com a derrubada de grande parte da mata nativa para a abertura de pasto ou de 

plantações de diversas culturas (Magalhães, 2002).    

 

 Na década de 1930, durante o Estado Novo, o Brasil passou por uma grande 

evolução legislativa. Em 1934, foi editado o primeiro Código Florestal e o Código de 

Águas. Em 1937, foi criado o primeiro Parque Nacional, o de Itatiaia. Daí até 1965, 

foram criados 14 outros Parques Nacionais, sem mencionar as Reservas Florestais 

(Magalhães, 2002). 

 

 Em 1941 foi criado o INP – Instituto Nacional do Pinho, pela importância na 

exploração, industrialização e comercialização da madeira da Araucaria Angustifolia, 

órgão este ligado ao Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio. Em 1942 

foram atribuídas ao INP as funções de promover o reflorestamento nas áreas 

exploradas, desenvolver a educação florestal nos centros madeireiros, fiscalizar as 

medidas tomadas e punir os infratores (Magalhães, 2002). 
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 Em 1965 foi promulgado o novo Código Florestal, que revogou o de 1934. 

Uma das inovações que trouxe foi declarar as florestas existentes “em bens de 

interesse comum a toda a população”. Para o cumprimento das determinações 

previstas neste Código Florestal, foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal, ligado ao Ministério da Agricultura o que, segundo Magalhães (2002), foi 

um desastre no ponto de vista conservacionista. Sempre que estavam conflitantes a 

expansão da produção agrícola e a preservação dos recursos naturais, aquela é a 

que tinha preferência. 

 

 Tais fatos, somados ao I Plano de Desenvolvimento Nacional, lançado no 

início da década de 1970, diante do interesse a todo o custo do Estado no 

desenvolvimento econômico, que concedeu incentivos na aquisição de terras, 

muitas pessoas migraram para a região norte e centro-oeste em busca de fazer 

riqueza. Época em que o processo de devastação da Amazônia atingiu seu pico 

(Magalhães, 2002). Essa era a política do regime militar na época para a Amazônia, 

“Ocupar para não entregar”. (Santana, 2009) 

 

 E não foram só estas questões de desmatamento que levaram à uma 

conscientização para a preservação dos recursos naturais, mas houve também o 

processo de industrialização, extremamente poluente, seja pelo lançamento de 

partículas na atmosfera, contaminação do solo e das águas, que ocorreu mais 

intensamente a partir do início do século XX. 

 

 Com o passar dos anos e a nova forma de acesso às informações, muito mais 

rápida e livre da censura, a sociedade mudou sua postura frente ao uso dos 

recursos naturais. Passou a entender a importância de sua preservação e a exigir do 

Estado a criação de mecanismos visando o desenvolvimento sustentável, ou seja, a 

conciliação da produtividade com a proteção ao meio ambiente, visando a garantia 

de sua existência para as gerações vindouras.  

 

 Como já apontado, foi na Declaração da I Conferência das Nações Unidas 

para Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano ocorrida em 1972, em Estocolmo, 

na Suécia, que se deram os primeiros passos rumo a um desenvolvimento 

sustentável, onde foi declarado, que:  
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“O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 

cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para 

desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 

tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa 

em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem 

adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala 

sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente 

humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do 

homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o 

direito à vida mesma.”(Estocolmo, 1972) 

 

 Apesar da grande importância e da adesão de parcela significativa da 

população mundial, algumas pessoas e entes não faziam e, infelizmente, ainda não 

fazem o uso racional de tais recursos. E é precisamente para estas pessoas que é 

necessária a intervenção do Estado, não só com a criação de leis que visem à 

preservação dos recursos, mas também adoção de medidas eficazes, capazes de 

fomentar a transformação da sociedade, no intuito de convencê-la a adotar práticas 

sustentáveis em relação ao meio ambiente natural. 

 

 À vista disso, em 1975, seguindo as recomendações da Conferência de 

Estocolmo, de três anos antes, houve o Encontro de Belgrado, onde foram 

formulados os princípios e orientações de programas de Educação Ambiental, que 

deveria ser contínua, multidisciplinar e orientada para os interesses de cada nação.  

 

  A carta extraída do encontro, chamada de Carta de Belgrado, estabeleceu 

como meta: “Desenvolver o cidadão consciente do ambiente total; preocupado com 

os problemas associados a esse ambiente, e que tenha o conhecimento, as atitudes, 

motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar de forma individual as 

questões daí emergentes”. (Belgrado, 1975) 

 

 Segundo a carta, a meta da ação ambiental é “Melhorar todas as ações 

ecológicas, incluindo a relação da humanidade com a natureza e das pessoas entre 

si.” Para tanto, a Educação Ambiental deve “ajudar às pessoas e aos grupos a 
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adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos 

problemas”. (Belgrado, 1975)  

 

  E a carta continua orientando que a educação ambiental deve ajudar a 

adquirir uma compreensão do meio ambiente e dos problemas que a presença 

humana podem causar. Deve ainda ajudar a população a criar um senso crítico que 

os impulsione a participar ativamente da proteção do meio ambiente e da sua 

melhoria, sendo capazes, inclusive, de solucionar problemas ou adotar medidas 

adequadas, se eventualmente eles ocorrerem. 

 

 Para tais objetivos foram traçadas diretrizes básicas para a Educação 

Ambiental: 1) deve considerar o ambiente em sua totalidade – natural e criado pelo 

homem, ecológico, econômico, tecnológico, social, legislativo, cultural e estético; 2) 

deve ser um processo contínuo, permanente, tanto dentro como fora da escola; 3) 

deve adotar um método interdisciplinar; 4) deve enfatizar a participação ativa na 

prevenção e solução dos problemas ambientais; 5) deve examinar as principais 

questões ambientais em uma perspectiva mundial, considerando, ao mesmo tempo, 

as diferenças regionais; 6) deve se basear nas condições ambientais atuais e 

futuras; 7) deve examinar todo o desenvolvimento e crescimento a partir do ponto de 

vista ambiental; e 8) deve promover o valor e a necessidade da cooperação a nível 

local, nacional e internacional, na solução dos problemas ambientais. 

 

 Em 1977, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, em Tbilisi, Geórgia, integrante da antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, que além de ratificar as diretrizes estabelecidas em Belgrado, 

dois anos antes, previu ainda que a Educação Ambiental deveria fazer com que os 

alunos participem na organização de suas experiências de aprendizagem para que 

possam tomar decisões e acatar suas consequências; envolve-los em todas as 

idades e sensibilizar, especialmente os mais jovens, sobre os problemas ambientais 

existentes em sua própria comunidade; fomentar para que os alunos descubram os 

efeitos e as causas reais dos problemas ambientais e; usar diferentes ambientes 

educativos e diversos métodos para comunicar e adquirir conhecimentos sobre o 

meio ambiente, privilegiando as atividades práticas e as experiências pessoais.  
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 Para o efetivo cumprimento dos objetivos previstos, tanto na Carta de 

Belgrado como o decidido em Tbilisi, recomendou-se que as nações ratificantes do 

tratado, integrassem as questões de Educação Ambiental em sua política geral, 

sensibilizando o público para os problemas ambientais, de forma a tentar 

transformar progressivamente as atitudes e os comportamentos para que toda a 

população tenha consciência de suas responsabilidades na concepção, elaboração 

e aplicação dos programas nacionais ou internacionais relativos ao meio ambiente 

(Tbilisi, 1977). 

 

 Em 1981, no Brasil, foi aprovada a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 

6.938 que tinha por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana. Tal lei tinha como princípios dentre outros: 

educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente (art. 2º, X da lei 6.938/91). 

 

 Na mesma década, a Constituição Federal também instituiu preceito 

semelhante, em seu art. 225, definindo que “todos têm direito 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”. Para tanto, 

assegurou a promoção de “educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 

 

 O próximo grande evento sobre Educação Ambiental ocorreu somente em 

junho de 1992, na importante II CNUMAD – Conferência das Nações Unidas para 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, a chamada 

genericamente de Rio-92.  Neste encontro, surgiram dois importantes documentos 

nos quais a figura da Educação Ambiental, volta a ser considerada como vital: a 

Carta da Terra e a Agenda 21, em especial no seu capítulo 36, que trata sobre o 

tema educação (Rio de Janeiro, 1992). 
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 Num conteúdo muito acessível e compreensível para todos, a Carta da Terra 

nos convoca a somar forças para criar uma sociedade global sustentável, que deve 

respeitar a natureza, os direitos humanos fundamentais na justiça econômica e em 

uma cultura de paz. Destaca que a capacidade de recuperação da comunidade da 

vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera 

saudável com todos seus sistemas ecológicos, rica em variedade de plantas e 

animais, com solos férteis, águas puras e ar limpo. Em suma, a preservação de tudo 

isso, deveria ser sagrado. 

 

 Naquela época, em 1992, os padrões de produção e consumo já vinham 

causando uma significativa devastação ambiental, com a redução dos recursos e 

com a extinção de diversas espécies de seres vivos. Assim, o objetivo da Carta da 

Terra era mudar o comportamento das pessoas, no intuito de que as pessoas 

passassem a viver com um sentido de responsabilidade universal pelo presente e 

futuro, não só dos humanos, mas de todos os seres vivos.  

 

 Dessa forma, este emblemático documento estabeleceu como princípio 

básico o de respeitar e cuidar da comunidade da vida. Assim, deveríamos respeitar 

a Terra e a vida em toda sua diversidade; reconhecendo que todos os seres vivos 

são interligados e que cada vida tem seu valor, independentemente da utilidade para 

o ser humano; que do fato de possuir e utilizar os recursos naturais vem o dever de 

impedir o dano causado ao meio ambiente.  

 

 Deveríamos também reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é 

condicionada com as necessidades das gerações vindouras. 

 

 Para o cumprimento de tais objetivos, segundo a Carta da Terra, é necessário 

proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, preocupando-

se com a diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. 

Sugeriu assim, que as nações pactuantes adotassem diversas medidas que 

visassem a preservação do meio ambiente. 

 

 Para a educação, destacamos, dentre outras a serem trabalhadas junto aos 

educandos, o adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 
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capacidades regenerativas da Terra, tal como reduzir, reutilizar e reciclar materiais 

usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os resíduos possam ser 

assimilados pelos sistemas ecológicos. Teríamos também de agir com restrição e 

eficiência no uso de energia, recorrendo cada vez mais aos recursos energéticos 

renováveis. Para tanto, deveríamos promover o desenvolvimento e a adoção de 

tecnologias ambientais saudáveis.  

 

 Já a Agenda 21, também formulada na Rio 92, especialmente o capítulo 36, 

visa a promoção do ensino, do aumento da consciência pública e o treinamento para 

uma vida ambientalmente sustentável. 

 

 Este documento estabelece que o ensino, seja ele formal ou não, é 

indispensável para modificar a atitude das pessoas, para que tenham capacidade de 

aferir os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los de forma ética e 

com a importância, atitudes, técnicas e comportamento que se coadunem com um 

desenvolvimento compatível com a preservação dos recursos naturais. Aduz que, 

para que seja eficaz, o ensino ambiental deve ser multidisciplinar, envolvendo o 

meio físico/biológico e o sócio econômico, com o desenvolvimento humano.  

 

 Como dissemos, as recomendações não ficaram apenas no ensino, mas 

também na conscientização pública pois, até então, as informações eram 

insuficientes ou inexatas e também não havia tecnologia ou especialistas no 

assunto. O entendimento, na época, era que, sensibilizando o público sobre os 

problemas de meio ambiente, os faria participar ativamente das soluções, além de 

fomentar o senso de responsabilidade.  

 

 A Agenda 21 Brasileira, documento elaborado a partir da Agenda 21 Global, 

pactuada durante a Rio-92, também reconheceu a educação como “vetor de 

transformações” para a construção de um futuro sustentável (Rio de Janeiro 1992). 

 

 Apesar de reiteradas vezes afirmar ser, a Educação Ambiental, necessária 

para a formação de um futuro sustentável, a Agenda 21 Brasileira infelizmente não 

se aprofunda no assunto, não recomenda aos Estados e aos Municípios como 

trabalhar a Educação ambiental, deixando-a genérica, assim como nos encontros 
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mundiais, tanto em Belgrado, em Tbilisi ou no Rio. Apenas fomentou como já estava 

previsto nas outras recomendações, que educação ambiental deve ocorrer desde as 

séries iniciais, conforme as peculiaridades de cada população e região. Agora, 

incumbe aos profissionais de educação elaborar as propostas que mais se adequem 

as condições de cada região.  

 

2.2.2 MUNICIPAL 

 

 Entrar no mérito de ter que retratar um processo histórico sem tê-lo 

vivenciado na íntegra e principalmente por não se ter muitos registros que possam 

referendá-lo, implica, necessariamente num significativo desafio e na possibilidade 

de que sejam cometidos erros que não façam jus a datas, personagens e fatos.  

 

Mesmo assim, sendo um dos pontos que julgamos ser de relevante 

importância perante o escopo ao que esta dissertação se destina, entramos em 

contato com diversas instâncias da Prefeitura Municipal de Guarulhos, buscando as 

fontes e informações relativas à história da Educação Ambiental municipal ao longo 

do tempo.  

 

 Ao tentarmos reconstituí-la, nos deparamos com uma lamentável e recorrente 

falta da prática dos órgãos públicos quanto ao hábito do registro, de preservar, 

organizar, catalogar e arquivar de forma sistemática documentos, artigos de jornal, 

fotografias etc. 

 

 Na nossa tentativa de levantamento deste histórico, acessamos diversas 

Secretarias que direta ou indiretamente tiveram algum papel nessa construção e 

com as quais também temos convivido desde 2011, direta ou indiretamente, por 

meio da Secretaria de Educação, junto a qual prestamos serviços na Divisão de 

Educação Ambiental. Assim chegamos à pessoa da Dra. Monica Osorio Simons, 

que tendo trabalhado na Secretaria da Saúde de 1986 até 2013, quando se 

aposentou, foi quem começou com a Educação Ambiental no Município, num tempo 

em que ninguém falava sobre ela no âmbito local, a despeito de, globalmente, já ser 

parte da preocupação e discurso internacional. 
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 Em diversas entrevistas e conversas mantidas com esta profissional, num 

total de muitas horas de trabalho, e sendo que ela tem um significativo acervo de 

diversos documentos e ter participado de toda a história da consolidação da 

Educação Ambiental de Guarulhos, tivemos condição de reconstruir, de forma muito 

singela este percurso, esquematizando em uma linha do tempo, as ações que foram 

o alicerce para a Educação Ambiental que se desenvolve hoje no Município: 

  

  

Quadro 1: Evolução da Educação ambiental em Guarulhos – SP décadas de 80 e 90 

 

 

Figura 1: A educação ambiental passa a fazer parte da grade curricular  
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Quadro 2: Evolução da Educação ambiental em Guarulhos – SP décadas de 90 e 2000 

 

Figura 2: Eco Guaru 92, realizada nas dependências da Universidade Guarulhos em 1992 

 

 

Quadro 2: Evolução da Educação ambiental em Guarulhos – SP década de 2000 
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Quadro 4: Evolução da Educação ambiental em Guarulhos – SP décadas de 00 e 10 

 

 

Figura 3: cartilha criada pelo GETIEA para ser usada nas escolas da rede pública 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA 

REDE. 

 

Conforme o histórico antecipadamente apresentado, pode-se afirmar que, 

desde a década 80 e de maneira muito precursora, mesmo que inicialmente de 

forma pontual, a Secretaria de Educação investiu na Educação Ambiental. Com o 

transcorrer do tempo, o trabalho que era pontual, passou a ser realizado de uma 

forma cada vez mais abrangente, com uma fundamentação teórica gradativamente 

mais concisa. 

 

Conforme o artigo 9° da Política Nacional de Educação Ambiental  

 

“Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, 

englobando: 

I - educação básica: 

a) educação infantil; 

b) ensino fundamental e 

c) ensino médio; 

II - educação superior; 

III - educação especial; 

IV - educação profissional; 

V - educação de jovens e adultos”. 

 

E segundo seu Parágrafo único, “Os professores em atividade devem 

receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito 

de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental”. 
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 Com base neles e visando a melhoria no seu fluxo do trabalho, a 

Secretaria de Educação passou por uma grande Reestruturação a partir de 

outubro de 2009 e, junto com esse processo, foi criada, dentro do 

Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas a Divisão 

Técnica de Educação Ambiental com a seguinte estrutura e propostas: 

 

Decreto Municipal 26.965/2009 

“A Divisão Técnica de Educação Ambiental tem as seguintes atribuições: 

 I - implementar ações de Educação Ambiental nas escolas públicas 

municipais;  

 II - formular, implementar e coordenar a Política de Educação 

Ambiental na Rede Municipal de Educação; 

  III - monitorar e avaliar políticas, programas e projetos de Educação 

Ambiental presentes nas escolas municipais; 

  IV - desenvolver Programa de Formação Permanente aos educadores 

da rede municipal de ensino; 

  V - articular parcerias com instituições públicas e privadas, ONGS e 

demais instituições que atuam em programas de intervenção, ensino e 

pesquisa em educação ambiental; e  

 IV - realizar análise e especificações técnicas para subsidiar aquisição 

de materiais, publicações diversas e recursos pedagógicos.  

 

 Da Seção Técnica dos Programas de Educação Ambiental 

  Art. 65. A Seção Técnica dos Programas de Educação Ambiental tem 

as seguintes atribuições:  

 I - planejar, desenvolver, implementar e acompanhar ações que 

promovam uma cultura da organização social, da participação coletiva pela 

busca de alternativas de trabalho e renda;  

 II - implementar ações articuladas com demais Secretarias do Governo 

Municipal para a construção de novas possibilidades de desenvolvimento da 

cidade no âmbito da educação e trabalho;  

 III - acompanhar e monitorar as ações de Educação Ambiental nas 

escolas públicas municipais; e 
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  IV - realizar análise e especificações técnicas para subsidiar aquisição 

de materiais, publicações diversas e recursos pedagógicos.  

 

Da Seção Técnica de Formação Permanente em Educação Ambiental  

 Art. 66. A Seção Técnica de Formação Permanente em Educação 

Ambiental tem as seguintes atribuições: 

  I - coordenar as ações do Programa de Coleta Seletiva no âmbito da 

Rede Municipal de Educação;  

 II - implementar ações que potencializem o diálogo com outras ações 

da política ambiental do município; 

  III - realizar encontros formativos com gestores, professores e 

catadores, potencializando seu papel como multiplicadores nas escolas e nos 

bairros da cidade; 

  IV - realizar ações formativas para a conscientização de educandos e 

educadores sobre a importância da coleta seletiva dos materiais recicláveis 

na cidade;  

 V - acompanhar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais, 

contribuindo para o monitoramento dos indicadores de qualidade 

estabelecidos e contribuir para o aprimoramento do processo ensino 

aprendizagem; e 

  VI - realizar análise e especificações técnicas para subsidiar aquisição 

de materiais, publicações diversas e recursos pedagógicos. (Guarulhos, 

2009) . 

 

 A partir de sua criação, a Divisão Técnica de Educação Ambiental passa a ser 

responsável, dentro do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, 

pelas propostas, formações, projetos e acompanhamentos das ações relacionadas a 

temática de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. Assim, as 

estratégias desta política, fortalecidas pela constituição desta divisão, vem 

desenvolvendo diversas linhas de ação, a saber: 

a. Investimento regular na formação continuada de educadores e gestores; 

b. Participação ativa como membros do GTIEA – Grupo de Trabalho 

Intersetorial de Educação Ambiental; 
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c. Participação na elaboração de materiais pedagógicos sobre as questões 

ambientais para sensibilização da comunidade através da Cartilha Cidadania 

Socioambiental; 

d. Inclusão de diversas pautas voltadas a Educação Ambiental, no Plano 

Municipal de Educação previsto até 2020; 

e. Implantação da semana dos povos indígenas em Agosto para 

descaracterizar a superficialidade do tradicional dia do Índio no mês de Abril. 

Participação ativa na organização dos encontros anuais das populações indígenas 

de Guarulhos; 

f. Ativa participação no PSE – Programa Saúde na Escola, dentre outros 

desenvolvendo ações que fazem parte do eixo Desenvolvimento Sustentável do 

Componente II do programa; 

g. Diversas escolas da Rede já terem sido laureadas com o Selo ambiental da 

Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal,  

h. O crescente número de escolas desenvolvendo projetos voltados às 

questões ambientais, demandando da Divisão a tarefa de acompanhar e subsidia-

las, sendo este o cenário onde a presente pesquisa está inserida. (GUARULHOS, 

2009) 

 

  EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O QSN – QUADRO DE SABERES 

NECESSÁRIOS  

 

 A Proposta Curricular da Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

denominada, Quadro de Saberes Necessários (QSN) (Guarulhos, 2010), é o 

resultado de um processo de construção e empenho do coletivo de educadores que 

compõe a Rede. 

 

 A ideia foi construir uma proposta curricular que realmente atendesse as 

expectativas e necessidades defendidas pelos educadores, saindo do modelo de 

“textos bonitos produzidos por intelectuais”, partindo para algo muito mais concreto e 

próximo do cotidiano escolar. 
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 A primeira etapa teve como disparador um questionamento para todos os 

professores com a pergunta: “para formar o aluno que desejamos, que saberes são 

necessários?” Foram propostos alguns momentos coletivos de discussão nas 

escolas para a elaboração de respostas, e em uma próxima etapa, houve um 

momento de parada onde esses saberes foram sistematizados por escola e 

encaminhados à Secretaria de Educação que, a partir de um grupo de trabalho, 

sistematizou esse material tendo como resultado a Proposta Curricular da Rede 

(Guarulhos, 2010). 

 

 É interessante pensar que tal documento não tem caráter de “solução de 

problemas” ou manual, mas de constituir em um indicador de concepções, sendo 

algo vivo e constantemente revisitado. 

 

 Entender a Proposta Curricular da Rede é essencial para compreender a 

importância da Educação Ambiental na Rede Municipal de Educação de Guarulhos, 

visto que a proposta tem como principal função a Humanização da Escola, propor 

um espaço escolar que realmente empodere e proporcionar um currículo 

emancipatório, alcançando a Qualidade Social tão almejada. 

 

 O Quadro de Saberes Necessários – QSN, é organizado em Etapas de 

Ensino: a) Educação Infantil, dos 0 a 3 anos e 4 e 5 anos; b) Educação 

Fundamental, 1º ao 5º ano; e EJA nos Ciclos I, II III e IV. E dentro de cada Etapa de 

Ensino encontramos um texto com as principais finalidades de cada uma delas e os 

“Saberes”, sistematizados e organizados em Eixos Temáticos. 

 

 O documento está organizado conforme as faixas etárias a que a educação 

se destina:  

 

a) EDUCAÇÃO INFANTIL:  

 

Tem por finalidade “(...) romper com as práticas cristalizadas de “escolarização” 

da infância, de forma a respeitar o tempo próprio do desenvolvimento da criança 

(,...)” e “Nessa perspectiva, a brincadeira deve ser incorporada e priorizada no 
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desenvolvimento de toda proposta educacional dirigida a esta faixa etária...” 

(Guarulhos, 2010, p. 27) 

 

 Os principais aspectos centrais da construção da proposta da Educação 

Infantil são:  

a. O direito da criança ao desenvolvimento humano integral e à aprendizagem 

significativa.  

 

b. As dimensões da relação aprendizagem e desenvolvimento: o corpo, o 

movimento, o lúdico, a sensibilidade, a brincadeira, a criatividade, a emoção, a 

cultura e as Artes.  

 

c. A criança como sujeito de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

d. As relações criança/adulto, criança/criança, família/escola, escola/comunidade. 

 

  Com base nesses aspectos, consideramos a criança como responsabilidade 

de toda a sociedade; um sujeito de direitos: direito à família, educação, saúde, 

respeito, cultura, proteção contra a agressão e exploração.  

 

 O infante é um ser em desenvolvimento e formação, portanto, capaz de agir, 

pensar, sentir, memorizar, imaginar, descobrir, inventar, aprender e ensinar 

constantemente. Ela precisa ser acolhida, ouvida, respeitada, acarinhada, cuidada e 

depende dos adultos para que se desenvolva sadia, segura e feliz em busca da 

construção de sua identidade e autonomia. Assim, merece respeito e atenção de 

todos que a cercam (Guarulhos, 2010). 

 

Os Eixos da Educação Infantil são: 

 1. Corpo e Movimento 

 2. Interação Social 

 3. Autonomia e Identidade 

 4. Comunicação e Expressão 

 5. Linguagem Matemática 

 6. Natureza e Sociedade 
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 7. Arte 

 

 

 b) EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL:  

 

“Dentre os diversos aspectos do processo ensino-aprendizagem, nesta etapa 

da educação, devemos destacar o processo de letramento, a alfabetização, a 

linguagem matemática, a compreensão dos códigos de linguagens, as 

ciências da Natureza e a leitura e interpretação crítica do mundo em que 

vivemos, valorizando a interação social, a autonomia e a identidade” 

(Guarulhos, 2010). 

 

Outro aspecto abordado neste documento emblemático, como norteador da 

educação da Rede Municipal de Ensino é o seguinte:  

“A fala é um aspecto vital, o exercício da oralidade em situações que 

envolvam rodas de conversa, histórias de vida da família, do bairro, do grupo 

de amigos em gêneros textuais como parlendas, trava-línguas etc., respeito 

às falas regionais, trazem para a escola as características próprias das 

regiões em que muitos dos educandos ou de seus pais nasceram e se 

criaram” (Guarulhos, 2010). 

 

 São finalidades nesta Etapa: 

 

a. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva.  

 

b. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente 

para a melhoria do meio ambiente.  

 

c. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro e 

mundial, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
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culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais (Guarulhos, 2010). 

 

 - os eixos da Educação Fundamental são: 

 1. O Educando em seu processo de comunicação e expressão: oralidade, 

leitura, linguagem escrita e letramento. 

 2. O Educando e a linguagem Matemática 

 3. O Educando e os Saberes relativos à Natureza e Sociedade (História, 

Ciências e Geografia) 

  4. O Educando e as Artes 

 5. O Educando e o Movimento/ Cultura Corporal 

 6. O Educando e a Construção da Identidade, autonomia e interação social. 

 

c) EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:  

“Os programas de Educação de Jovens e Adultos têm como eixo norteador de 

suas ações formativas o mundo do trabalho, priorizando a formação de 

potencialidades e dimensões humanas que são próprias do Tempo de Vida do 

educando” (Guarulhos, 2010). 

 

 Quanto à vida escolar, o texto a define: “(...) como os conhecimentos 

socialmente construídos e sistematizados com fins específicos de escolarização, o 

currículo está organizado por blocos de áreas do conhecimento, com o objetivo de 

facilitar o desenvolvimento dos saberes numa perspectiva de integração e 

contextualização, que se articulam com base no eixo estruturante do mundo do 

trabalho. Isto favorece a complementaridade entre as diferentes áreas propostas e 

os Eixos Temáticos, o que possibilita ao educando, foco desse processo, uma 

formação integral” (Guarulhos, 2010). 

 

Eixos da EJA  

 

1. Corporeidade e Relações Sociais 

2. Mundo do Trabalho 

3. Vida Escolar 

4. Cultura e Linguagem – Linguagem oral e escrita, artes e educação digital. 
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5. Linguagens e expressões Matemáticas. 

6. Natureza e Sociedade. 

7. Cultura e Linguagem – Arte, Literatura e Língua Estrangeira. 

8. Linguagens e expressões matemáticas 

9. Natureza e Sociedade – Meio Ambiente 

 

Quando tratamos de Educação Ambiental, não nos referimos somente ao 

meio ambiente natural, mas também ao humano, ou seja, o meio onde o discente 

está inserido.  

 

Como observamos, o Quadro de Saberes Necessários, em todas as fases 

da educação municipal, desde o infantil até o de Jovens e adultos, se preocupa com 

as questões de educação ambiental. No infantil, trata da saúde, da cultura, da 

sensibilidade, da relação da escola com a comunidade o que é intimamente ligada 

com a Educação Ambiental. 

 

E o quadro de saberes necessários vai além: “observa que a criança é capaz 

de aprender e ensinar constantemente” (Guarulhos, 2010). Assim, a criança é um 

ótimo elemento para difundir na sociedade a conscientização de que devemos 

sempre melhorar o meio ambiente em que vivemos.  

 

Na educação fundamental, o Quadro de Saberes Necessário entabula a 

questão de hábitos saudáveis e de qualidade de vida, além de responsabilidade com 

a própria saúde e a saúde da comunidade. Novamente aí vemos a necessidade da 

Educação ambiental. 

 

Já na Educação para Jovens e Adultos, novamente aparece o eixo natureza 

e sociedade, sem falar em cultura, mundo do trabalho. Precisamos entender a 

Educação Ambiental não como uma única disciplina, mas como temática que tem 

que ser abordada em todas as disciplinas. Ela tem que, obrigatoriamente, perpassar 

por todas as áreas do conhecimento, tal como previsto na Política Nacional de 

Educação Ambiental, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também 

no Quadro de Saberes Necessários da Secretaria de Educação de Guarulhos.    
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Segundo a Unesco, a Educação Ambiental pode ser considerada como parte 

de um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades e 

experiências que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais presentes 

e futuros (Unesco, 1987, p.108). 

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO 

NO EMBASAMENTO PARA OS SABERES APRESENTADOS NO QSN 

 

 Acreditamos que a definição prevista no Art. 1° da Lei N° 9.795/99 que dispõe 

sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

reflete bem o que propomos enquanto ações e subsídios para a elaboração das 

Propostas e Saberes apresentados no QSN no que tange a temática. 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

 

 Mesmo encontrando referências em legislações especificas em Educação, é 

com base principalmente na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n° 

9.795/99, que encontramos subsídios para justificar as parcerias e projetos firmados 

pela SE nos últimos anos: 

Art. 2o A educação ambiental é 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.(...) 

 

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 

devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por 

meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas: 

(...) 
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§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à 

incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino; 

 

 Conforme previsto no artigo 10, parágrafo 1°, da Lei n° 9.795/99, “A educação 

ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de 

ensino. 

 

  Não entendemos a Educação Ambiental como uma disciplina a ser trabalhada 

de modo separado com conteúdos e carga horária específicas, já que ela possui 

características transdisciplinares e deve ser abordada de forma transversal, 

perpassando por todas as Etapas e Eixos. Sendo assim são inúmeras as relações 

possíveis de serem feitas para vincula-las aos “Saberes e os Respectivos Eixos” do 

QSN. 

 

 Dentro do universo vinculado à Etapa Ensino Fundamental, faixa etária na 

qual estamos focando a presente pesquisa, destacamos o Eixo Natureza e 

Sociedade, dentro do qual são diversos os saberes que têm relação direta com o 

teor das questões que compuseram o questionário da pesquisa aplicado. 

 

Assim, podem ser elencados, dentre outros, os seguintes saberes (Guarulhos, 

2010): 

 

1.  Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para 
compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, identificando suas 
relações, problemas e contradições. 

2.  Observar e descrever as diferentes formas pelas quais a Natureza se apresenta na 
paisagem local, nas construções e moradias, na distribuição da população, na 
organização dos bairros, nos modos de vida, nas formas de lazer e nas artes 
plásticas. 

3.  Identificar os elementos das paisagens naturais e urbanizadas, reconhecendo seus 
processos, meios de transformações, bem como as consequências deles advindas.  

4.  Reconhecer a responsabilidade de cada um e de todos na preservação do meio 
ambiente. 

5.  Valorizar formas não predatórias de exploração, transformação e uso dos recursos 
naturais, compreendendo e dominando alguns procedimentos de conservação e 
manejo dos recursos naturais com os quais interage.  

6.  Observar, registrar e comentar semelhanças e diferenças entres os diversos 
ambientes. 
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7.  Observar fotos, mapas e textos, compreendendo as diferenças e modificações 
ambientais. 

8.  Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em 
diferentes espaços e tempos, de modo a construir referências que possibilitem uma 
participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais. 

9.  Identificar as características e propriedades dos materiais que os seres humanos 
lançam no ambiente e as possibilidades de reciclagem.  

10.  Identificar materiais recicláveis (metal, papel, plástico, vidro, óleo, isopor, madeira 
etc.), não recicláveis (carbono, fitas adesivas, fotografia, papel alumínio, clips, 
grampos, papel sujo etc.), orgânicos (resto de comida, folhas de árvore etc.) e lixo 
eletrônico (bateria de celular, pilha, computador velho etc.) e seus processos de 
tratamento.  

11.  Conhecer o conceito dos 5Rs (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 
para preservação do meio ambiente e diminuição do impacto ambiental. 

12.  Identificar as doenças e problemas causados pelo lixo acumulado. 

13.  Perceber, conhecer, reconhecer e valorizar todas as formas de vida e que a 
biodiversidade sofre transformações durante seu próprio desenvolvimento.  

14.  Construir conhecimentos sobre animais e reconhecer que os seres vivos formam 
cadeias alimentares. 

15.  Observar o comportamento dos seres vivos, comparando suas características com 
as condições do ambiente em que vivem (alimentação, sustentação, locomoção e 
reprodução).  

16.  Valorizar a vida e sua qualidade como bens pessoais e coletivos e desenvolver 
atitudes responsáveis com relação à saúde, alimentação, higiene pessoal, 
sexualidade e prevenção de acidentes.  

17.  Valorizar a alimentação adequada como fator essencial para o crescimento e 
desenvolvimento, bem como para prevenção de doenças como desnutrição, 
anemias, cáries, obesidades, entre outras. 

18.  Pensar e desenvolver atitudes de observação e estudo, pesquisa e comparação 
quanto às descobertas e invenções do Homem desde os tempos mais remotos.  

19.  Investigar e intervir sobre a realidade, reconhecendo-se nela como parte 
integrante.  

20.  Perceber que todos os seres vivos se inter-relacionam e que a agressão a uma 
área da Natureza repercutirá em todo o Planeta.  

21.  Reconhecer a importância dos elementos naturais: água, ar, terra e fogo e saber 
usá-los, tratá-los e preservá-los.  

22.  Identificar a presença e as características da água, seres vivos, ar, luz, calor e solo 
nos diferentes ambientes e suas possibilidades de transformação.  

23.  Reconhecer as causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo. 

24.  Desenvolver atitudes de observação, estudo, pesquisa e comparação quanto à 
paisagem do lugar habitado, dos seres vivos e das relações do Homem com a 
Natureza. 

25.  Perceber as múltiplas interações que o ser humano estabelece com os elementos 
(água, solo, seres vivos etc.) em sua forma natural.  

26.  Reconhecer o saneamento básico como técnica que contribui para a qualidade de 
vida e a preservação do meio ambiente.  

27.  Reconhecer as principais formas de poluição e outras agressões ao meio ambiente 
de sua região/cidade, identificando as principais causas e relacionando-as aos 
problemas de saúde.  

28.  Identificar os processos de captação, distribuição e armazenamento da água e os 
modos domésticos de seu tratamento (fervura e adição de cloro) relacionando-os 
com as condições necessárias à preservação da saúde.  
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29.  Saber utilizar os procedimentos básicos de observação, descrição, registro, 
comparação, análise e síntese na coleta e tratamento da informação, seja 
mediante fontes escritas ou imagéticas. 

Quadro 5: Eixo Natureza e Sociedade do Quadro de Saberes Necessários da Secretaria 
Municipal de Educação de Guarulhos - SP 
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 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

   

Guarulhos é um dos 39 municípios que compõem a Grande São Paulo, região 

economicamente mais importante do Brasil que abriga também o maior aeroporto da 

América Latina. Com mais de 1.200.000 habitantes, conforme o ultimo senso de 

2010 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a segunda cidade 

com maior população do Estado de São Paulo e a 12ª mais populosa do país e a 8ª 

cidade mais rica do Brasil, com uma produção que representa mais de 1% do 

Produto Interno Bruto (PIB), figura 4.  

A pesquisa foi realizada numa amostragem de 12 escolas da Rede Municipal 

de Ensino da Cidade de Guarulhos. 

  

 

Figura 4 :Localização do município de Guarulhos na Região Metropolitana de São Paulo e seus limites (Piasentin 

2009) 
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Esta Rede de educação pública municipal está composta por 1392 escolas, 

atendendo as modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação 

jovens e Adultos), contando com 4.321 professores e aproximadamente 101.200 

alunos3, distribuídos nessa modalidades.  

 

 No mapa abaixo, destacamos a localização das escolas onde a pesquisa foi 

realizada, figura 5.  

 

Figura 5 - Mapa da localização das Escolas da Prefeitura de Guarulhos onde a pesquisa foi aplicada 

(LabGeo UNG, 2016) 

  

                                            
2 Fonte: SMG / DPIE / Sistema Gestão Escolar, Informações de 01/06/2015;  
3 Nestes valores não constam os alunos das Escolas Conveniadas e MOVA. 
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 CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 PERFIL DAS ESCOLAS FOCO DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

 

A pesquisa foi desenvolvida destacando uma amostragem de 12 escolas 

dentro do universo que compõe a Rede Municipal de Ensino da Cidade de 

Guarulhos, com base no levantamento das principais ações, programas e projetos 

que vem sendo propostos a essas escolas ou desenvolvidos por elas.  

 

As linhas de ação analisadas foram: 

 

Ecoviver em Parceria com a Ecovias: o projeto Ecoviver é uma iniciativa 

cultural e socioambiental que vem capacitando professores da Rede Municipal de 

Ensino de Guarulhos para trabalhar com a temática ambiental, despertando um novo 

olhar acerca da realidade local e das questões urgentes da atualidade, com foco na 

sustentabilidade. Teve início em 2011 onde atingiu 17 escolas da Rede, em 2012 

expandiu para 30 escolas, ambos os anos com a temática “Lixo também pode virar 

arte”. De 2013 a 2015 o tema que vem sendo trabalhado é “A arte de viver e 

transformar o meio” com as participações anuais de 18, 11 e 12 escolas 

respectivamente. Atingindo um total de 88 escolas em cinco anos de trabalho (SE-

DOEP-DEA, Guarulhos).  

  

EDP Bandeirantes: programa educativo desenvolvido pela EDP 

Bandeirantes Energia – PROCEL, a partir de um convênio técnico entre Ministério 

de Minas e Energia e o Ministério da Educação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Guarulhos. Destinado aos Educadores e Gestores da 

Rede Municipal de Educação da Cidade, tem como objetivo promover a formação 

dos educadores da Rede pública, para que eles possam trabalhar com seus 

educandos o como usar, de forma segura e eficiente, a energia elétrica. O programa 

teve início em 2013, atendendo a 16 escolas da Rede. Em 2014 foram 14 e em 2015 

fazem parte do programa 12 escolas, perfazendo um total de 42 escolas em três 

anos de atuação (SE-DOEP-DEA, Guarulhos).  
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Empresa Pfizer: o Programa Pfizer de Educação Ambiental é desenvolvido e 

realizado pela Empresa Pfizer em Guarulhos em parceria com a Rede Municipal e 

Estadual de ensino da cidade. Tem como objetivo sensibilizar educadores, 

estudantes e comunidade para a problemática ambiental, contribuindo com a 

conscientização direta e indireta dos participantes quanto a importância de adotar 

atitudes sustentáveis para preservar e conservar o meio ambiente. Em 2013 e 2014 

contou com a participação de uma escola em cada ano e em 2015 conta com a 

participação de duas escolas da Rede (SE-DOEP-DEA, Guarulhos). 

 

Educando para Sociedades Sustentáveis (GTIEA): curso ministrado pelos 

membros que compõe o Grupo de Trabalho Intersetorial de Educação Ambiental da 

Prefeitura de Guarulhos, com o objetivo de qualificar as ações pedagógicas da 

escola com relação às questões socioambientais visando fortalecer o trabalho dos 

Educadores e Gestores da Rede Municipal de Educação, estimulando o 

desenvolvimento da visão sistêmica no âmbito escolar. Os cursos foram oferecido 

nos anos de 2012, 2013 e 2014 atendendo a 12, 12 e 21 escolas, respectivamente. 

Nesses três anos de atuação foram atendidas 45 escolas da Rede (SE-DOEP-DEA, 

Guarulhos). 

 

Curso de Educação Ambiental – Educação, Meio Ambiente e Cidadania/ 

Parceria com o SAAE: o curso teve como objetivo desenvolver projetos de 

educação ambiental e criar núcleos de Cidadania nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Guarulhos. O curso foi oferecido nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

atendendo a 14, 22 e 5 escolas respectivamente. Atendendo nesses três anos um 

total de 41 escolas da Rede Municipal de Educação (SE-DOEP-DEA, Guarulhos). 

 

Projeto Líquido / Pós-uso (SAAE): garantir a sustentabilidade (econômica e 

estrutural) do sistema como um todo, visando identificar as causas do uso indevido 

da rede, uso excessivo da água, esclarecer sobre a importância do sistema de 

abastecimento, bem como captação e tratamento da água e a importância da 

instalação de unidades de tratamento de esgoto. O curso foi oferecido nos anos de 

2012 e 2013 se estendendo a 24 e 7 escolas respectivamente. Atingindo um total de 

31 escolas nesses dois anos de atuação. 
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Reágua (SAAE): o Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas –

 REÁGUA vem atuando junto às escolas da Rede Municipal de ensino desde 2014, 

quando atendeu a seis escolas da Rede. Em 2015, houve uma ampliação e atendeu 

a 10 escolas. Além de promover a sensibilização e a conscientização socioambiental 

o programa também atua na adequação estrutural para a redução do consumo nas 

escolas da Rede Municipal. O Programa Reágua surge a partir de uma adequação e 

condensação dos Projetos Educação, Meio Ambiente e Cidadania e Projeto Líquido/ 

Pós-uso, ambos em parceria com o SAAE  (SE-DOEP-DEA, Guarulhos). 

 

Acompanhamento de Projetos nas Unidades Escolares: a Divisão Técnica 

de Educação Ambiental do DOEP realiza o acompanhamento dos projetos escolares 

que abordam as temáticas ambientais fornecendo orientações e subsídios para os 

Gestores e Educadores buscando atender às necessidades locais  (SE-DOEP-DEA, 

Guarulhos). 

 

Acontece na Rede: endereço virtual oficial da Secretaria Municipal de 

Educação onde são divulgadas as principais ações desenvolvidas em todas as 

instancias desta Rede e espaços onde as escolas tem acesso a um campo 

específico que podem divulgar os projetos desenvolvidos (SE-DOEP-DEA, 

Guarulhos). 

 

Com base nestas diversas linhas de ação, foi feito um mapeamento e registro 

das mesmas, para cada escola da Rede, construindo uma tabela com tais 

informações. Para cada uma dessas ações foram atribuídos valores de 1 a 3 

conforme a complexidade para implantar e desenvolver as propostas (qualidade, 

abrangência, resultados) considerando o período de 2013 a 2015 inclusive, 

conforme o quadro 6. 

 

Atividade Pontuação Motivo 

Ecoviver (Ecovias)  3 
Tem adesão voluntária e os professores fazem a 
formação fora do local e do horário de trabalho 

EDP Bandeirantes 3 
Tem adesão voluntária e os professores fazem a 
formação fora do local e do horário de trabalho 

Educando para Sociedades 
Sustentáveis (GTIEA)  

3 
Tem adesão voluntária e os professores fazem a 
formação fora do local e do horário de trabalho 

Curso de Educação Ambiental 
– Educação, Meio Ambiente e 
Cidadania - parceria SAAE 

3 
Tem adesão voluntária e os professores fazem a 
formação fora do local e do horário de trabalho 
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Projeto Líquido / Pós-uso 
(SAAE) 

3 
Tem adesão voluntária e os professores fazem a 
formação fora do local e do horário de trabalho  

Reágua (SAAE) 3 
A escola que teve um alto consumo de água deve 
desenvolver um projeto incluído professores, 
colaboradores e alunos visando diminuir o consumo 

Empresa Pfizer 2 
A escola deve desenvolver um projeto para 
sensibilizar a comunidade com as temática adotadas 
anualmente pela ONU 

Acompanhamento de Projetos 
nas Unidades Escolares 

1 
Somente quando solicitado pelas escolas 

Acontece na Rede  1 

São materiais publicados em boletim semanal da 
Secretaria de Educação enviados pelas unidades 
escolares. Mas não há comprovação de que as 
atividades continuaram a ser desenvolvidas  

Quadro 6: classificação das atividades de formação desenvolvidas e que foram objeto de  
avaliação na pesquisa. 

 

Em seguida, foi feito o levantamento da participação das escolas municipais 

nas atividades de formação que ocorreram entre os anos de 2013 e 2015. Com os 

resultados, foi feita uma somatória dos pontos, levando-se em consideração os três 

anos.  

 

Ao término do levantamento destes dados, as escolas foram divididas em 

quatro grupos, conforme a pontuação obtida observando a quantidade e qualidade 

de ações que cada uma desenvolveu no período de 2013 a 2015: 

a) de 0 a 2 = grupo 1; 

b) de 3 a 5 = grupo 2; 

c) de 6 a 9 = grupo 3; e 

d) de 10 a 16 = grupo 4. 

 

 A seguir foi definida a amostra onde a pesquisa foi desenvolvida, composta 

por doze escolas, ou seja, foram escolhidas 3 escolas de cada grupo, conforme os 

quadros a seguir:  
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Ç
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 2013 2014 2015 0 

AMADEU PEREIRA LIMA – EPG 
                       

0 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE- EPG 
                       

0 

CERQUEIRA CÉSAR – EPG 
                       

0 

DA EMÍLIA – EPG 
                       

0 

DEUCÉLIA ADEGAS PERA, PROFESSORA - EPG 
                       

0 
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DONA BENTA – EPG 
                       

0 

DORIVAL CAYMMI – EPG 
                       

0 

GRACILIANO RAMOS – EPG 
                       

0 

GRACIRA MARCHESI TRAMA, PROFESSORA - EPG 
                       

0 

HAMILTON FÉLIX DE SOUZA  EPG 
                       

0 

JOCYMARA DE FALCHI JORGE – EPG 
                       

0 

SILVIA DE CÁSSIA MATIAS, PROFESSORA 
                       

0 

ALFREDO VOLPI – EPG 
        

1 
              

1 

CRISPINIANO SOARES – EPG 1 
                      

1 

GIANFRANCESCO GUARNIERI – EPG 
                

1 
      

1 

GILMAR LOPES, VEREADOR – EPG 1 
                      

1 

JEANETE BEAUCHAMP, PROFESSORA - EPG 
        

1 
              

1 

MARIO LAGO – EPG 1 
                      

1 

PAULO AUTRAN – EPG 
        

1 
              

1 

PEDRINHO E NARIZINHO – EPG 1 
                      

1 

ANTÔNIO GONÇALVES DIAS – EPG 1 
       

1 
              

2 

ELIS REGINA – EPG 2 
                      

2 

NAZIRA ABBUD ZANARDI – EPG 
        

1 
      

1 
       

2 

Quadro 7: escolas pertencentes ao grupo 1, que tiveram pouca ou nenhuma participação nas atividades de 
formação (as escolas em destaque foram as escolhidas do grupo, para a realização das pesquisas). 
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(adesão abaixo da média) 

a
c
o

n
te

c
e

 

p
fi
z
e

r 

s
a
a

e
 

e
d
p

 

e
c
o
v
iv

e
r 

e
d
u

c
a
n

d
o

 

re
á

g
u

a
 

p
ro

je
to

 l
iq

 

A
c
o
n
te

c
e

 

p
fi
z
e

r 

e
d
p

 

e
c
o
v
iv

e
r 

e
d
u

c
a
n

d
o

 

R
e
á
g

u
a

 

p
ro

je
to

 l
iq

 

a
c
o

n
te

c
e

 

p
ro

je
to

 i
n
te

rn
o

 

p
fi
z
e

r 

e
d
p

 

e
c
o
v
iv

e
r 

e
d
u

c
a
n

d
o

 

re
á

g
u

a
 

p
ro

je
to

 l
iq

 

P
O

N
T

U
A

Ç
Ã

O
 

 2013 2014 2015 
 

BÁRBARA ANDRADE TENÓRIO DE LIMA - EPG 
                  

3 
    

3 

CLEMENTINA DE JESUS – EPG 
          

3 
            

3 

NELSON DE ANDRADE – EPG 
          

3 
            

3 

SEBASTIÃO LUIZ DA FONSECA, PASTOR - EPG 
   

3 
                   

3 

SIQUEIRA BUENO – EPG 
          

3 
            

3 

TOM JOBIM – EPG 
  

3 
                    

3 

ZILDA FURINI FANGANIELLO – EPG 
                  

3 
    

3 

D'ALMEIDA BARBOSA – EPG 1 
                 

3 
    

4 

DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR – EPG 
     

3 
  

1 
              

4 

GIOVANI ANGELINI – EPG 1 
          

3 
           

4 

HERALDO EVANS – EPG 
        

1 
 

3 
            

4 

IONE GONÇALVES DE O.DE CONTI, PROF. - EPG 1 
  

3 
                   

4 

JOSÉ JORGE PEREIRA – EPG 1 
   

3 
                  

4 

MANOEL DE PAIVA, PADRE – EPG 
        

1 
 

3 
            

4 

MARIO QUINTANA – EPG 1 
  

3 
                   

4 

MÔNICA APARECIDA MOREDO – EPG 1 
                 

3 
    

4 

MONTEIRO LOBATO – EPG 1 
                 

3 
    

4 

MOREIRA MATOS – EPG 
               

1 
  

3 
    

4 

SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO – EPG 1 
   

3 
                  

4 

TERESINHA MIAN ALVES, PROFESSORA - EPG 
        

1 
    

3 
         

4 

ZULMA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA, PROF.- EPG 
        

1 
         

3 
    

4 

DARCY RIBEIRO – EPG 2 
                  

3 
   

5 

FELÍCIO MARCONDES – EPG 2 
  

3 
                   

5 

GABRIELA MISTRAL – EPG 2 
                

3 
     

5 

HERBERT DE SOUZA - BETINHO – EPG 1 
  

3 
           

1 
       

5 
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JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA,  DOUTOR - EPG 1 
          

3 
   

1 
       

5 

MANUEL BANDEIRA – EPG 
        

1 
 

3 
    

1 
       

5 

MARFILHA BELLOTI GONÇALVES – EPG 2 
  

3 
                   

5 

Quadro 8: escolas pertencentes ao grupo 2, que tiveram pouca participação nas atividades de formação (as 
escolas em destaque foram as escolhidas do grupo, para a realização das pesquisas). 
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N
T
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A

Ç
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 2013 2014 2015 
 

AMÉLIA DUARTE DA SILVA – EPG 
    

3 
  

3 
               

6 

CASTRO ALVES – EPG 
           

3 3 
          

6 

CHICO MENDES – EPG 
   

3 3 
                  

6 

CORA CORALINA – EPG 
    

3 
      

3 
           

6 

DOLORES GILABEL HERNANDES POMPEO - EPG 2 
       

1 
          

3 
   

6 

EDSON NUNES MALECKA, PROFESSOR - EPG 
             

3 
       

3 
 

6 

GABRIEL JOSÉ ANTÔNIO, CAPITÃO – EPG 
             

3 
       

3 
 

6 

JOÃO ÁLVARES, PADRE – EPG 
             

3 
       

3 
 

6 

PERÁCIO GRILLI, PASTOR – EPG 2 
       

1 
 

3 
            

6 

SELMA COLALILLO MARQUES – EPG 
          

3 
       

3 
    

6 

SOPHIA FANTAZZINI CECCHINATO – EPG 
    

3 
       

3 
          

6 

TIA NASTÁCIA – EPG 
             

3 
       

3 
 

6 

VIRGILINA SERRA DE ZOPPI  - EPG 
     

3 
     

3 
           

6 

WALTER EFIGÊNIO – EPG 
     

3 
      

3 
          

6 

GLORINHA PIMENTEL – EPG 
        

1 
   

3 
     

3 
    

7 

INEZ RIZZATTO RODRIGUES – EPG 
    

3 
   

1 
 

3 
            

7 

JOSAFÁ TITO FIGUEIREDO – EPG 1 
   

3 
      

3 
           

7 

MANOEL BOMFIM – EPG 
     

3 
  

1 
          

3 
   

7 

DALVA MARINA RONCHI MINGOSSI, PROF.– EPG 1 
       

1 
 

3 3 
           

8 

PERSEU ABRAMO – EPG 
        

1 
    

3 
 

1 
     

3 
 

8 

ÁLVARES DE AZEVEDO – EPG 
   

3 
 

3 
      

3 
          

9 

AMADOR BUENO – EPG 
   

3 3 3 
                 

9 

ANÍSIO TEIXEIRA – EPG 
  

3 3 
        

3 
          

9 

BÁRBARA CRISTINA – EPG 
        

1 
   

3 
    

2 
  

3 
  

9 

CELSO FURTADO – EPG 
   

3 3 
       

3 
          

9 

EVANIRA VIEIRA ROMÃO – EPG 
   

3 3 3 
                 

9 

IZOLINA ALVES DAVID – EPG 
             

3 
    

3 
  

3 
 

9 

MANOEL REZENDE DA SILVA – EPG 
          

3 3 
      

3 
    

9 

Quadro 9: escolas pertencentes ao grupo 3, que tiveram participação mediana nas atividades de formação (as 
escolas em destaque foram as escolhidas do grupo, para a realização das pesquisas). 

 

Quadro 4 
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 2013 2014 2015 
 

PIXINGUINHA – EPG 

   
3 

         
3 

 
1 

     
3 

 
10 

EUCLIDES DA CUNHA – EPG 

    
3 

    
3 

 
3 

       
3 

   
12 

JEAN PIAGET – EPG 2 
      

3 1 
 

3 
        

3 
   

12 
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PEDRO GERALDO BARBOSA, PROFESSOR - EPG 2 
   

3 
  

3 1 
 

3 
            

12 

JORGE AMADO – EPG 1 
  

3 3 
      

3 
       

3 
   

13 

ANSELMO DUARTE – EPG 

  
3 3 

 
3 

     
3 3 

          
15 

EUGÊNIO CELESTE FILHO – EPG 1 
   

3 
    

3 
 

3 
     

3 3 
    

16 

Quadro 10: escolas pertencentes ao grupo 4, que tiveram participação acima da média nas atividades de 
formação (as escolas em destaque foram as escolhidas do grupo, para a realização das pesquisas). 

 

Grupo 1: 

 

EPG. DORIVAL CAYMMI, no bairro do Itaím; 
EPG. DEUCELIA ADEGAS PEGAS PERA, no bairro do Cabuçu; e 
EPG. GIANFRANCESCO GUARNIERI, no bairro dos Pimentas. 

Grupo 2: 

 

EPG. HERALDO EVANS, no bairro do Gopoúva; 
EPG. IONE GONÇALVES DE O. DE CONTI, no bairro dos Pimentas: e 
EPG. NAZIRA ABUD ZANARDI, no bairro do Cabuçu. 

Grupo 3: 

 

EPG. CHICO MENDES, no bairro dos Pimentas; 
EPG. SELMA COLALILLO MARQUES, na Vila Rio; e 
EPG. IZOLINA ALVES DAVID, no bairro Torres de Tibagy. 

Grupo 4: 

 

EPG. ANSELMO DUARTE, no bairro dos Pimentas; 
EPG. EUGÊNIO CELESTE FILHO, no bairro Ponte Grande; e 
EPG. JORGE AMADO, no bairro Presidente Dutra. 
Quadro 11: escolas escolhidas de cada grupo, para a realização das pesquisas. 

 

 

É importante frisar que as escolas públicas da rede municipal, são de ensino 

fundamental I, ou seja, do primeiro ao quinto ano.  

 

Assim, houvemos por bem escolher os alunos que já estavam no quinto ano, 

imaginando que tais discentes já tivessem, em algum momento de sua jornada 

escolar, de alguma forma, se deparado com os problemas ambientais e mais, que 

seus professores eventualmente já tivessem participado dos cursos de formação 

ministrados pela Secretaria de Educação, isoladamente ou com seus parceiros da 

iniciativa privada.  

 

Infelizmente não logramos êxito em encontrar dados individualizados dos 

bairros pesquisados. Mas, excetuando as escolas do Gopoúva e do Jardim Munhoz, 

Tranquilidade e Vila Rio, situadas relativamente próximas ao centro da cidade, as 

demais estão situadas em bairros da periferia em regiões que, ao nosso crivo, 

sugerem que a renda per capita esteja abaixo dos R$ 829,91, segundo dados do 

censo de 2010. 
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Também não há muitos dados sobre a escolaridade em Guarulhos. Apenas 

encontramos singelas informações de caráter geral do município, do censo de 2010, 

dando conta que: 

62,13% da população acima dos 15 anos possuem o segundo ciclo fundamental 

(antigo Ginásio) ou mais; 

10,87% possuíam o primeiro ciclo fundamental (antigo primário) 

17,21% da população não possuíam instrução 

 

 Todas estas informações foram obtidas do censo realizado em 2010. 

 

 Quanto ao perfil socioeconômico, como vislumbramos em geral a maioria dos 

educandos situam-se em famílias das classes C e D e uma minoria nas classes B e 

E. Mas, nos últimos anos, percebemos uma migração de crianças de classe B vindo 

das escolas particulares para as públicas municipais de educação infantil e 

fundamental.  

 

 CONSTRUÇÃO E AFERIÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

O primeiro passo que adotamos foi elaborar um questionário teste para ser 

aplicado aleatoriamente a diversas crianças na faixa etária prevista para esta 

pesquisa, 10 e 11 anos.  

 

Percebemos, depois da aplicação do questionário teste, que algumas 

questões provocavam desvios de interpretação e outras, induziam a resposta do 

entrevistado.  

 

Assim, elaboramos um novo questionário, com as correções inseridas com o 

objetivo de impedir dubio entendimento ou mesmo os desvios verificados na primeira 

versão. Nesse questionário, os alunos deveriam assinalar a resposta que 

concordassem. 

 

Para elaboração das perguntas dos questionários, levamos em consideração 

assuntos que grande importância do ponto de vista conservacionista e sustentável e, 
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que em algum momento de sua vida escolar, os discentes já houvessem tido contato 

com os temas abordados.  

 

Dessa feita, surgiu o seguinte questionário: 

 

 Legenda: 

 Resposta esperada 

 Resposta razoável 

 Resposta ruim 

 

1) Economizar água... 

não é importante porque tem muita agua no planeta  

é importante, mas não sei por que  

é importante, pois a água potável está acabando.   

não é importante porque a chuva repõe a que usamos   

 

2) O consumo... 

não é importante   

exagerado prejudica o meio ambiente.   

é necessário mas de forma responsável   

não podemos viver sem consumir   

 

3) Economizar energia elétrica... 

não é importante porque tem bastante para todos   

é importante para economizar água.   

é importante, mas não sei por que     

não tem como economizar porque precisamos dela   

 

4) Uma alimentação balanceada... 

é importante somente para as pessoas que estão doentes  

é importante para ter uma vida mais saudável.   

é importante, mas não sei por que   

é quando a gente pode comer bastante   

5) Repensar e reduzir a produção de Lixo (resíduos)... 
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não é importante porque tem bastante espaço para jogar   

é importante para diminuir a quantidade de materiais enviados ao aterro 

sanitário.   

é importante, para não desperdiçar recursos naturais   

não da para reduzir porque somos muita gente   

Quadro 12: questionário aplicado nas escolas. 

 

Em se tratando de crianças cursando o 5º ano e portanto supostamente 

alfabetizadas, optou-se por deixar que elas lessem as questões e respondessem 

sem nenhuma interferência do pesquisador.  

 

 Houve crianças que optaram em assinalar mais de uma alternativa. Assim, 

preferimos considerar sempre a pior resposta, por entender que se o aluno tivesse 

total domínio no assunto abordado ele assinalaria a mais abrangente.  

 

 Por tais respostas, foram atribuídos apenas um ponto por questão, de acordo 

com a pior alternativa assinalada. A seguir, tabulamos as respostas, para aferir 

quantas esperadas, razoáveis ou ruins foram obtidas.  
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 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Tendo entrado em contato com a direção das escolas que foram escolhidas 

para comporem a amostra onde a pesquisa seria realizada, ficou definido um 

calendário compatível com a dinâmica da escola para não provocar nenhum tipo de 

incomodo nem aos educadores, nem às crianças. 

 

Antes de que os educandos recebessem o questionário para respondê-lo, 

houve o cuidado de situá-las quanto ao que seria solicitado, a finalidade e a melhor 

maneira de grafar as respostas. 

 

Tendo-as questionado para conferir se tinham compreendido o que era para 

ser feito, procedeu-se a aplicação do questionário. 

 

 

Figura 6:  aplicação da pesquisa na EPG. IZOLINA ALVES DAVID 

 

Figura 7:  aplicação da pesquisa na EPG. DORIVAL CAYMMI 

  



58 
 

 

Figura 8:  aplicação da pesquisa na EPG. DEUCELIA ADEGAS PEGAS PERA 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

Os resultados foram tabulados em números absolutos e por percentuais por 

escola, bem como somando o total de respostas para cada um dos 4 grupos de 

escolas com base nas categorias: esperada, razoável e ruim. 

 

 

5.4.1 RESULTADOS POR GRUPOS DE ESCOLAS 

As escolas do Grupo 1, que não tiveram nenhuma ou participaram pouco dos 

programas de educação ambiental, EPG. DORIVAL CAYMMI, no bairro do Itaím, 

EPG. DEUCELIA ADEGAS PEGAS PERA, no bairro do Cabuçu; EPG. 

GIANFRANCESCO GUARNIERI, no bairro dos Pimentas, assinalaram 56% das 

respostas esperadas, 26% de respostas razoáveis e 28% das respostas ruins: 
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Quadro 13: soma das respostas dos questionários aplicados nas  
escolas escolhidas do Grupo 1. 

 

 

As escolas do Grupo 2, que não tiveram pouca participação nos programas 

de educação ambiental, EPG. HERALDO EVANS, no bairro do Gopoúva, EPG. 

IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, no bairro dos Pimentas, e EPG. 

NAZIRA ABUD ZANARDI, no bairro do Cabuçu., assinalaram 54% das respostas 

esperadas, 20% de respostas razoáveis e 27% das respostas ruins: 

 

 

Quadro 14: soma das respostas dos questionários aplicados nas 
escolas escolhidas do Grupo 1. 

 

 

As escolas do Grupo 3, que não tiveram média adesão aos programas de 

formação em educação ambiental EPG. CHICO MENDES, no bairro dos Pimentas, 

EPG. SELMA COLALILLO MARQUES, na Vila Rio, e EPG. IZOLINA ALVES DAVID, 
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no bairro Torres de Tibagy, assinalaram 71% das respostas esperadas, 17% de 

respostas razoáveis e 12% das respostas ruins: 

 

Quadro 15: somas das respostas dos questionários aplicados nas 
escolas escolhidas do Grupo 3. 

 

As escolas do Grupo 3 alta adesão aos programas de formação em educação 

ambiental, EPG. ANSELMO DUARTE, no bairro dos Pimentas, EPG. EUGÊNIO 

CELESTE FILHO, no bairro Ponte Grande, e EPG. JORGE AMADO, no bairro 

Presidente Dutra, assinalaram 54% das respostas esperadas, 15% de respostas 

razoáveis e 31% das respostas ruins: 

 

 

Quadro 16: somas das respostas dos questionários aplicados nas  
escolas escolhidas do Grupo 4. 
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5.4.2 RESULTADOS POR ESCOLAS  

Grupo 1: nenhuma ou pouca adesão aos programas de educação ambiental 

EPG. DORIVAL CAYMMI, no bairro do Itaím:

 

Quadro 17: somas das respostas dos questionários aplicado na Escola Dorival 
Caymmi, pertencente ao grupo 1 

 

EPG. DEUCELIA ADEGAS PEGAS PERA, no bairro do Cabuçu: 

 

Quadro 18: somas das respostas dos questionários aplicado na Escola Deucelia 
Adegas Pegas Pera, pertencente ao grupo 1 

 

EPG. GIANFRANCESCO GUARNIERI, no bairro dos Pimentas: 

 

Quadro 19: somas das respostas dos questionários aplicado na Escola 
Gianfrancesco Guarnieri, pertencente ao grupo 1 
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Grupo 2: baixa adesão aos programas de formação em educação ambiental 

EPG. HERALDO EVANS, no bairro do Gopoúva: 

 

Quadro 20: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Heraldo Evans, pertencente ao grupo 2 

 

EPG. IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, no bairro dos Pimentas: 

 

Quadro 21: somas das respostas dos questionários aplicado na Escola Ione 

Gonçalves de Oliveira de Conti, pertencente ao grupo 2 

 

EPG. NAZIRA ABUD ZANARDI, no bairro do Cabuçu: 

 

Quadro 22: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Nazira Abud Zanardi, pertencente ao grupo 2 
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Grupo 3: média adesão aos programas de formação em educação ambiental 

EPG. CHICO MENDES, no bairro dos Pimentas: 

 

Quadro 23: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Chico Mendes, pertencente ao grupo 3 

 

EPG. SELMA COLALILLO MARQUES, na Vila Rio: 

 

Quadro 24: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Selma Colalillo Marques, pertencente ao grupo 3 

 

EPG. IZOLINA ALVES DAVID, no bairro Torres de Tibagy: 

 

Quadro 25: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Izolina Alves David, pertencente ao grupo 3 
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Grupo 4: alta adesão aos programas de formação em educação ambiental 

EPG. ANSELMO DUARTE, no bairro dos Pimentas: 

 

Quadro 25: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Anselmo Duarte, pertencente ao grupo 4 

 

EPG. EUGÊNIO CELESTE FILHO, no bairro Ponte Grande: 

 

Quadro 27: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Eugênio Celeste Filho, pertencente ao grupo 4 

 

EPG. JORGE AMADO, no bairro Presidente Dutra: 

 

Quadro 28: somas das respostas dos questionários aplicado na  

Escola Jorge Amado, pertencente ao grupo 4 
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 DISCUSSÃO 

À primeira vista, analisando os resultados das pesquisas realizadas nas 

escolas dos diversos grupos, percebemos um certo equilíbrio em todos os grupos.  

  

De modo geral, a maioria dos pesquisados, independente do grupo, 

assinalaram as alternativas que consideramos a esperada, ou seja, podemos 

pressupor que já possuem uma maior sensibilidade para a temática e um bom 

referencial teórico para embasar suas escolhas. 

 

Porém, ao realizarmos um estudo comparativo mais fragmentado, por grupo 

ou por escolas individualmente, podemos encontrar outros resultados como as 

escolas do grupo 1 e 2 que tiveram pouca ou nenhuma participação nas atividades 

analisadas, que apresentaram um percentual de acerto inferior ao do grupo 3, que 

participou de mais da metade das atividades propostas, contemplando em partes 

nosso resultado esperado. 

 

As escolas do grupo 4, que teriam participado de todas as atividades, tiveram 

o mesmo percentual das escolas dos grupos 1 e 2, indo ao desencontro de nossas 

expectativas. 

 

Outro fato que nos deparamos, analisando os resultados, é que nas escolas 

mais próximas à região central do município mesmo em grupos diferentes 

apresentaram um número maior de acertos em relação às escolas mais periféricas. 

 

A nossa expectativa era uma grande diferença entre as respostas dos alunos 

das escolas que mais participaram das formações das que tiveram uma menor 

adesão.  

 

Pensávamos que os discentes das escolas do grupo 4, por exemplo, teriam 

um maior acerto nas respostas dos questionários, do que os alunos do Grupo 1. 
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Mas as respostas foram inesperadamente muito similares entre as escolas 

dos quatro grupos que foram testadas, a despeito delas terem sido agrupadas 

conforme níveis de desempenho frente a um leque de Programas e Ações 

propiciados pela Secretaria de Educação. 

 

O uso destes quesitos como possíveis “indicadores” para uma qualificação 

das mesmas, nos permite fazer importantes reflexões que podem apontar para 

sugestões de melhoria dos processos desenvolvidos na Rede a partir da Divisão de 

Educação Ambiental do DOEP:  

 

Os programas ofertados pela Secretaria de Educação em parceria com 

diversos órgãos e agentes, desenvolvem resultados de caráter pontual nas escolas 

que, por não terem, em geral, uma continuidade de estímulos e de abordagem, não 

produz a esperada apropriação de conhecimentos nas crianças, ao longo do tempo; 

 

Talvez por não ter um acompanhamento não há, até então, como aferir se os 

professores que estão participando das formações ofertadas pela Secretaria estão 

apreendendo as informações obtidas e conseguindo transferir  os conteúdos para o 

cotidiano de sua prática pedagógica; 

 

A Rede Municipal de Educação conta com 140 escolas e aproximadamente 

6.000 professores. A cada 2 anos ocorre o que chamam de “remoção”, quando o 

professor, segundo uma ordem classificatória de antiguidade e títulos pode escolher 

em qual escola ministrará suas aulas. Pode ser que, em razão destas remoções o 

professor que participou da formação enquanto estava em uma escola, tenha 

praticado o que aprendeu em outra. Daí a possibilidade de respostas tão 

equilibradas; 

  



67 
 

 CONCLUSÃO 

 

Termos desenvolvido esta dissertação, chegando a este ponto, foi um desafio 

do começo ao fim, por motivos dos mais diversos, mas, ao mesmo tempo, foi uma 

oportunidade de nos debruçar sobre uma realidade na qual acreditamos: o potencial 

transformador da Educação Ambiental, uma vez que ao contatar com tantos 

trabalhos que as escolas da Rede estão realizando, em muitos momentos 

percebemos o quanto ela é potente para promover mudanças de hábitos, mesmo 

que ainda muito aquém do desejável. 

 

Voltando ao título deste trabalho: “Busca de indicadores para uma proposta 

pedagógica de educação ambiental em escolas públicas da rede municipal de 

Guarulhos”, em virtude dos resultados obtidos na pesquisa, percebemos que temos 

ainda muito caminho pela frente. 

 

Tendo lido em diversas fontes secundárias para a realização desta pesquisa, 

tivemos a oportunidade de perceber que, de fato, não se conta ainda com 

instrumentos de avaliação específicos para a Educação Ambiental, assim como a 

possibilidade de definição de indicadores também é ainda algo bastante vago e 

pouco consolidado, acreditamos que em virtude da sua característica complexa e 

transversal. Esta constatação coaduna com o que a pesquisa que realizamos 

demonstrou e nos fez sentir.  

 

Perante aos resultados obtidos, acreditamos que, mesmo com avanços ainda 

muito tímidos frente ao que se deseja e espera, face a caótica situação ambiental 

que vai do global ao local afetando não somente os seres humanos mas toda a biota 

planetária, a Educação Ambiental vem tendo uma abrangência e um desempenho 

crescente ao longo do tempo. 

 

Por outro lado estes resultados que não apontam o que esperávamos, os 

consideramos como os mais importantes, porque nos mostram um cenário muito 

real que, a despeito de todo o investimento que a Secretaria vem fazendo, traz 
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consigo nuances que de outra forma, talvez, não teriam ficado tão claros, o que nos 

estimula a ir mais longe nesta busca. 

 

Precisamos “ver com novos olhos” se o trabalho que vem sendo realizado, 

muitas vezes numa caraterística de pontualidade, mesmo tendo seu incontestável 

valor em si mesmo, não precisa ser revisto ou se precisam ser complementados 

com outras estratégias que tenham como principal característica a “continuidade” e o 

“acompanhamento”, num formato tal, que permita aos professores e aos 

coordenadores pedagógicos, criar estratégias para repassar esse conhecimento aos 

discentes, fazendo a diferença na transformação das crianças quanto aos seus jeitos 

de ver o mundo e principalmente de agir nele.  

 

Para tanto, visando tal objetivo poderia, mesmo que inicialmente em escolas 

piloto, serem criados processos de acompanhamento regular de desempenho até 

chegar ao ponto em que determinados conhecimentos e práticas socioambientais, 

passem a fazer parte da cultura da escola. 

 

Além disso, sugerimos que os programas de formação dos professores e 

gestores possuam menor quantidade de conteúdos e muito mais espaços com 

características de oficinas, onde os participantes possam trazer a sua prática 

pedagógica como objeto de estudo e reflexão, levando ao cabo de cada encontro, 

tarefas de aplicações específicas nos respectivos cotidianos pedagógicos de cada 

docente, sendo também objetos de trabalho nos encontros subsequentes. 

 

Assim como deve ser feito o acompanhamento regular do trabalho dos 

professores, tal acompanhamento também se dê junto aos coordenadores 

pedagógicos eis que é sua função coordenar, articular e organizar as atividades 

pedagógicas dentro da unidade escolar. Sendo então, de sua responsabilidade 

tornar realidade os conteúdos apreendidos nas formações de educação ambiental.  

 

Devem, também, ser realizadas pesquisas e entrevistas com os formandos, 

nas escolas onde trabalham, visando observar os diferencias que caracterizam os 

seus desempenhos, no sentido de subsidiar e alavancar ainda mais o trabalho que 
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realizam, bem como poder partilhar e replicar estas experiências nas suas 

singularidades, em outras Unidades de Ensino. 

 

Por fim, que a Divisão de Educação Ambiental, doravante, possa ter como 

ponto prioritário do seu trabalho junto à Rede, a elaboração de um sistema de 

avaliação que implique na criação de instrumentos de pesquisa e a definição de uma 

matriz contextualizada de indicadores, para que de fato possa aferir a quantidade e 

a qualidade de ações e desempenhos individualizados por escola.  

 

Desta forma espera-se que com o passar do tempo a prática avaliativa para a 

Educação Ambiental passe a fazer parte das prioridades da escola, tanto como as 

outras áreas do desempenho esperado dos educandos. 

 

Foi uma experiência intensa, que trouxe riquíssimas aprendizagens, novas 

percepções e acima de tudo descortinou um cenário com inesperada e extrema 

clareza que nos leva a perceber a urgência de criarmos e qualificarmos processos 

avaliativos condizentes com a necessidade de fazer com que a Educação Ambiental 

promovida pela Secretaria de Educação, de fato cumpra com seu papel de 

sensibilizar, levando à compreensão ambiental, estimulando o sentimento de 

responsabilidade de todo o coletivo escolar e ao desejo de agir com competência 

para chegar à cidadania ambiental.  
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