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Introdução

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Lins, preocupada com a
formação educativa que vise transformar cidadãos sensibilizados e atuantes na
realidade que os cerca, busca realizar a partir dos princípios “éticos da autonomia,
da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades” (Brasil, DCNEI 2009 art.6°), o desenvolvimento de diferentes ações que provoquem reflexões e
vivências para o desenvolvimento da mentalidade do cuidar humano e planetário.
Na Resolução Nº 5 de 02/10/17 (LINS, 2017), que estabelece as Diretrizes
Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema de Ensino de Lins vai efetivar
um conjunto de definições, fundamentos e procedimentos para o trabalho com a
educação ambiental, no âmbito da educação formal e não-formal nas Unidades
Escolares.
O trabalho com o tema Meio Ambiente é realizado por meio do Programa de
Educação

Ambiental

que

contempla

as

ações

pedagógicas

ambientais

desenvolvidas nas escolas da Rede Municipal de Ensino através de projetos
pedagógicos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação que acompanha,
orienta e avalia de forma que promova uma Educação Ambiental voltada para
valores humanistas, habilidades, atitudes e competências que contribuam para
participação cidadã na construção de uma sociedade sustentável.
Assim, a Educação Ambiental enquanto prática educativa não deve resumirse apenas a algumas datas comemorativas tais como o Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Dia da Árvore, o Dia do Índio entre outras, propondo-se ao
desenvolvimento de atividades a longo prazo por parte da comunidade escolar, pois,
este tipo de atividade vai proporcionar o favorecimento de mudanças no
comportamento do homem e das crianças, fazendo germinar a semente da
cidadania e da responsabilidade.
Diante disso, Educação Ambiental deve ser entendida como:
[...] 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. (Artigo 2ª da Lei 9795
de 27/04/99).
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Para tanto, deve servir não só para construir conhecimentos, mas também
para desenvolver habilidades e atitudes que permitam ao ser humano atuar
efetivamente no processo de manutenção do equilíbrio ambiental de modo a
garantir uma qualidade de vida condizente com suas necessidades e aspirações,
Segundo Krasilchick (1986 apud GUERRA, GUSMÃO,SIBRÃO, p.1), a Educação
Ambiental não é a solução "mágica" para os problemas ambientais, (...) é um
processo contínuo de aprendizagem de conhecimento e exercício de cidadania,
capacitando o indivíduo para uma visão crítica da realidade e uma atuação
consciente no espaço social.
No contexto da prática pedagógica e curricular, o trabalho de Educação
Ambiental:
Deve ser desenvolvido com o objetivo de auxiliar os alunos a construírem
uma consciência global das questões relativas ao meio para que possam
assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e
melhoria (PCNs, 1997, p.35)

A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno possa
compreender problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, e de seu
país e a do planeta. Muitas das questões políticas, econômicas e sociais são
permeadas por elementos diretamente ligados à questão ambiental.
Nesse sentido, as situações de ensino devem se organizar de forma a
proporcionar oportunidades para que o aluno possa utilizar o conhecimento sobre o
Ambiente para compreender a sua realidade e atuar sobre ela. O exercício da
participação em diferentes instâncias (desde atividades dentro da escola, até
movimentos mais amplos referentes a problemas da comunidade) é também
fundamental para que os alunos possam contextualizar o que foi aprendido (PCNs –
Meio Ambiente e Saúde, p. 48, 1997).
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1 – Apresentação
A Secretaria Municipal de Educação de Lins, por meio do Programa de
Educação Ambiental desenvolve projetos ambientais que atendem a diferentes
faixas etárias em seus diferentes níveis e modalidades de ensino, de maneira
transversal em seus currículos.
O trabalho com o tema Meio Ambiente por meio de Projetos proporciona aos
alunos grande diversidade de experiências e ensina-lhes formas de participação,
para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas ao meio
ambiente e assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados
à sua proteção e melhoria.
Assim, as ações pedagógicas desenvolvidas nos projetos ambientais
destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e integração equilibradas
das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética,
cultural, econômica, espacial e política com vista à melhoria da qualidade de vida.
Os Projetos de Educação Ambiental são desenvolvidos junto às Escolas
Municipais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Lins, que atendem os
níveis de ensino da Educação Infantil de 4 meses a 5 anos (modalidade creche e
pré-escola), Ensino Fundamental – Anos Iniciais do 1º ao 5 º Ano e Educação de
Jovens e Adultos, em uma perspectiva Inclusiva, recebendo em todas as
modalidades alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais,
ofertando Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos por meio do
Núcleo de Apoio Integrado ao AEE.

2 – Projetos do Programa de Educação Ambiental
O Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação
desenvolve os seguintes projetos:
2.1 – Projeto Horta nas Escolas
2.2 - -Projeto Jardim nas Escolas
2.3 - Projeto Óleo Amigo
2.4 - Projeto Escolas Mais Verdes
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2.5 - Projeto Nascentes de Vida
2.6 - Projeto Revoada – Cuidando da Natureza
2.7

- Projeto Formação e Conscientização para uma Alimentação Saudável e a

Preservação do Meio Ambiente

3

Ações Ambientais

3.1 - Dia Mundial da Água – parceiros: SABESP e SAMAS
3.2 - Dia Mundial do Meio Ambiente – parceiros: SABESP e SAMAS
3.3 - Dia da Árvore e Rio Tietê – parceiros: SABESP e SAMAS
3.4 - Coleção do livro do professor: BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS – Módulo l E
BIODIVERSIDADE – Módulo ll . Caderno do Professor – Lins – SP – Via Rondon –
Uma empresa BRvias.
3.5 - Palestras Ambientais – Trilha Ecológica – Fornecimento de mudas de árvores
e hortaliças – PARCERIA COM SAMAS
3.6

- Ações ambientais desenvolvidas por meio dos projetos do Programa da
Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação com diferentes
temas, como: Dengue, Reciclagem, Poluição, Fauna, Flora etc, além dos
contemplados nos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares.

4 - Escolas participantes do Programa de Educação Ambiental da SME:
EMEI “Gilda Junqueira Vilella”
EMEI “Kitisi Iamauti”
EMEI Mãe Comerciária – “Profª Neusa Cury Jorge” – Unidade I e II
EMEI “Maria Aparecida Zani Bertin”
EMEI “Maria de Lourdes Alencar Silva” - Profª Lurdinha
EMEI “Menino Jesus”
EMEI “Nossa Senhora de Fátima”
EMEI “Prof. Irany Laraya”
EMEI “Prof. Cezário Toshio Maeda”
EMEI “Maria Aparecida da Silva Elias”

12

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EMEI “Prof. Ismael de Castro Araujo”
EMEI “Prof. Agostinho Perazza”
EMEI “Carlos Aparecido Sanches”
EMEI “Egilda Sciamarelli Prado”
EMEI “Engº Lavoisier Monney Júnior”
EMEI “Prof. Eugênio Martins Ramon”
EMEI “Profª Alda Therezinha Perches Queiroz”
EMEI “Profª Áurea de Campos Gonçalves”
EMEF “Dom Walter Bini”
EMEF “João Alves da Costa”
EMEF “Profª Gessy Martins Beozzo”
EMEIEF “João Santos Meira”
Centro Popular de Educação de Jovens e Adultos “Paulo Freire”
Núcleo de Apoio Integrado de Atendimento Educacional Especializado “Profª
Elizabeth Guedes Chinali”
EMEI “ Profª Tereza Claudete Perin”
EEI “São Benedito”
EEI “Dom Bosco”
EEI “São Francisco de Assis”
EEI “Projeto de Vida”
EEI “Santa Rita de Cássia”
EEI “São José”
EEI “Aurora Ariano Moura”

5 - Parceiros

Os

projetos

ambientais

da

Secretaria

Municipal de

Educação

são

desenvolvidos em parceria com:
a) Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade – SAMAS.
b) Fundo Social de Solidariedade de Lins.
c) Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
d) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
e) Coordenadoria de Assistência Técnico Integral – CATI.
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f) ViaRondon – Uma Empresa BRVias.
g) JBS – Ambientall
h) Triunfo Transbrasiliana
i) AES Brasil
j) Polícia Militar Ambiental

6 – Programa Município Verde Azul

A Secretaria Municipal de Educação participa do Programa Município VerdeAzul - PMVA que tem o objetivo de estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na
elaboração

e

execução

de

suas

políticas

públicas

estratégicas

para

o

desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.
As ações propostas pelo PMVA compõem as dez Diretivas norteadoras da
agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Município
Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade,
Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto
Tratado e Resíduos Sólidos. Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece
capacitação técnica aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de
cada ciclo anual, publica o “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”.
Tal Ranking resulta da avaliação técnica das informações fornecidas pelos
municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações
executadas. A partir dessa avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA é
publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como
norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações
sustentáveis, além disso é concedido ao município o “Certificado Município Verde
Azul” àqueles que atingiram nota superior 80 (oitenta) pontos e preencheram
requisitos pré-definidos para cada ciclo do programa.

6.1 – Ranking do PMVA

As escolas da Rede Municipal de Lins participam anualmente com o
desenvolvimento de diversas ações ambientais que ajudam a promover a Diretiva:
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“Educação Ambiental” fortalecendo a cidade para a aquisição do Certificado de
Município VerdeAzul. Segue as pontuações que o município de Lins recebeu nos
últimos anos:
a) Segue as pontuações do município de Lins:
b) 2008: 47° lugar - 79,46 pontos
c) 2009: 11° lugar - 93,11 pontos - R$ 250.000,00 caminhão coleta seletiva início da
coleta seletiva no município
d) 2010: 8° lugar - 92,29 pontos - R$ 100.000,00 prensa, empacotadeira e picadora
para Coopersol
e) 2011: 15° lugar - 93,05 pontos
f) 2012: 78° lugar - 85,91 pontos - R$ 280.000,00 caminhão pipa
g) 2013: 47° lugar - 84,00 pontos - R$ 200.000,00 Ecoponto no bairro Bom Viver
h) 2014: 12° lugar - 94,32 pontos - R$ 280.000,00 caminhão poliguindaste e 30
caçambas
i) 2015: 98° lugar - 80,90 pontos
j) 2019: 47º lugar – 80,73 pontos
k) 2020 : 99º lugar – 79,74 pontos
O Programa de Educação Ambiental da Secretaria de Educação está
amparado pela Resolução nº 5 de 02 de outubro de 2017 (LINS, 2017) que
estabelece Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema Municipal
de Ensino de Lins alicerçada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205;
a Lei nº 9.795/99, de 27.04.99, que estabelece a Política Nacional de Educação
Ambiental, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25.06.2002 e pela Lei nº
6.938/81 que determina que 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; a LDB 9.394/96 em seus artigos 26 e 32; os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCNs, o Decreto Municipal nº 8.753 de 05 de outubro de 2010 –
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da Educação Ambiental, nas Escolas
do Município de Lins; a Lei Municipal nº 6.666, de setembro de 2018, que institui a
Política Municipal de Educação Ambiental”; e a Lei Complementar nº 1.699, de 21
de junho de 2021, que institui o Código Ambiental do Município de Lins/Sp.

15

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7 - Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da
Educação

A formação continuada para professores e demais funcionários da educação
é de grande importância porque auxilia no desenvolvimento de habilidades para
melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, como por exemplo: novas
metodologias de ensino, formas de resolver problemas e tomada decisões.
A Educação como uma das áreas mais importantes na formação de uma
sociedade precisa contar com profissionais capacitados no ambiente escolar para
exercer suas funções. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação investe em
cursos de formação continuada de pequena e média duração para o aprimoramento
destes profissionais.
No desenvolvimento com o trabalho em Educação Ambiental, há necessidade
de o professor estar atualizado nos diversos temas ambientais,
[..] Assim, o professor precisará conhecer mais amplamente os conceitos e
os procedimentos da área para poder abordá-los de modo adequado à faixa
etária. Embora o mais importante não seja conseguir que os alunos
dominem os conceitos mencionados na proposta de conteúdos —
especialmente os mais complexos como Meio Ambiente, Diversidade e
Sustentabilidade —, cabe ao professor buscar conhecê-los cada vez melhor
para que, a partir desses conceitos, possa integrar os diversos conteúdos e
abordar a realidade natural e social de forma mais abrangente e rica,
mostrando como seus elementos se interconectam, se complementam e
interagem entre si (PCN, Meio Ambiente-Saúde, p.53, 1997).

A formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada dos
educadores, uma vez que contribui para a evolução constante do trabalho do
docente. Isso porque ela favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem,
dando novo significado às práticas pedagógicas. Além disso, com a Base Nacional
Comum Curricular ela também é elevada a ferramenta fundamental, que deve ser
promovida pela escola.
Da mesma forma que o mundo evolui de forma rápida e a tecnologia assume uma
relevância cada vez maior no processo de aprendizagem, a formação de
professores também acompanha essa evolução, por meio dos cursos de formação
continuada (FRANÇA, 2018).
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ANEXO 1
Projetos Pedagógicos do Programa de Educação Ambiental da Secretaria
Municipal de Educação de Lins – EDUCAÇÃO FORMAL
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ANEXO 1.1 - PROJETO: HORTA NAS ESCOLAS

Fonte: SME, EMEI Egilda Sciamarelli Prado, 2018

Parceiros:
SME - Secretaria Municipal da Educação.
SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
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Introdução
A escola é um espaço importante para formação de indivíduos responsáveis e
aptos a colaborar e decidir sobre questões sociais, restabelecendo suas relações
com o meio onde vive. A educação ambiental torna-se então uma prática necessária
para fortalecer as relações homem-ambiente.
Essa relação promove a saúde, permitindo que as pessoas adquiram maior
controle sobre sua própria qualidade de vida. Através de adoção de hábitos
saudáveis não só os indivíduos, mas também suas famílias e comunidade se
apoderam de um bem, um direito e um recurso aplicável à vida cotidiana. (UNB Brasília, 2001)
Baseado nesse conceito de integração entre grupos de indivíduos, a
Organização Mundial de Saúde - OMS (1997) define que uma das melhores formas
de promover a saúde é através da escola. Isso porque, a escola é um espaço social
onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os
professores passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde os
programas de educação e saúde pode ter a maior repercussão, beneficiando os
alunos na infância e na adolescência. Nesse sentido, os professores e todos os
demais profissionais tornam-se exemplos positivos para os alunos, suas famílias e
para a comunidade na qual estão inseridos.
Dentre tantos temas ambientais que são abordados nos currículos escolares de
maneira transversal, a alimentação saudável, o consumo consciente da água, o
cuidado na conservação e preservação do meio em que se vive tem um grande
destaque, por esse motivo é desenvolvido no Programa de Educação Ambiental no
Projeto Hortas nas Escolas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino
de Lins.
O trabalho com a horta integra os diversos tipos de recursos de aprendizagem no
dia a dia da escola gerando fonte de pesquisa e observação e exigindo uma reflexão
diária por parte dos educadores e educandos envolvidos. O projeto também visa
proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por
permitir práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de compreender
e aprender. Esses conhecimentos são socializados na escola e podem ser
transportados para a vida familiar dos educandos como mecanismo capaz de gerar
mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional.
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O Projeto Horta nas Escolas é realizado pela Secretaria Municipal de Educação
em parceria com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e
Sustentabilidade e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP.
A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela coordenação das
escolas envolvidas, acompanhamento das ações pedagógicas desencadeadas no
trabalho com as hortas e registro das atividades envolvendo três áreas: curricular;
nutricional e ambiental.

1 - Justificativa
A horta serve como estudo interdisciplinar. Os alunos discutem temas como
alimentação, nutrição e ecologia que aliados ao trato com a terra e plantas, geram
situações de aprendizagem reais e diversificadas.
O trabalho com a horta desenvolve várias habilidades como o consumo de
alimentos naturais, atividades ligadas à culinária, cuidados no cultivo dos alimentos,
uso racional da água, além de apresentar na prática as consequências que ações
do homem têm em relação ao meio ambiente.
As hortas também podem inserir a comunidade, trazendo para o projeto os
pais e familiares dos alunos. As crianças servem de multiplicadores, porque levam o
que aprendem na escola para casa e, deste modo, a influência da horta não se
restringe à escola.
Ainda o projeto tem finalidade de aproveitar áreas internas ociosas das
escolas para produção de verduras e legumes destinados a complementação da
merenda escolar.
Podemos citar aqui a Lei Federal nº 11.947/09, que trata da alimentação
escolar, destacando o seu artigo 2º:
Art. 2o São diretrizes da alimentação escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
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II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação
e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de
educação básica;
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das
ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para
garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de
gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e
nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças
biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de
atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods
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2 – Objetivos
2.1 -Objetivo Geral
Proporcionar ao educando o conhecimento de forma a fortalecer valores e atitudes
com as atividades desenvolvidas em uma horta escolar.

2.2 - Objetivos Específicos
a) Valorizar e estabelecer relações entre a instalação e manejo da horta com o
contexto curricular e que venham ajudar no processo ensino e aprendizagem.
b) Despertar a conscientização do ser humano, durante sua formação, quanto à
capacidade de transformação positiva do meio em que vive.
c) Estimular a observação como meio para levantar hipóteses e solucionar
problemas.
d) Utilizar áreas ociosas da escola.
e) Conhecer os diferentes tipos de hortaliças e leguminosos.
f) Aprender sobre a alimentação saudável.
g) Complementar o cardápio oferecido nas refeições dos alunos.
h) Utilizar de forma racional a água, não só na horta, como nos demais ambientes
da escola.
3 - Metodologia
Inicialmente verifica-se as condições reais do terreno para a implantação da
horta. Para a execução do trabalho, é proposta a limpeza do terreno, posteriormente
o revolvimento do solo e elevação do canteiro, aplicação de insumos orgânicos de
forma a melhorar as características de fertilidade do solo. A irrigação dos canteiros é
uma etapa fundamental e indispensável para a produção. Havendo necessidade
haverá a construção de estufas. As mudas das hortaliças escolhidas para o cultivo
só serão entregues após este processo ter sido realizado. Essa ação visa evitar que
sejam disponibilizadas mudas sem que as mesmas tenham condição mínima de
desenvolvimento.
Em seguida serão plantadas apenas culturas orgânicas renováveis e de
rápido período de produção com a participação dos alunos da escola sob a
coordenação do responsável pela Educação Ambiental da SME. Os canteiros e as
áreas ao redor da horta devem ser conservados limpos. Não dever ser realizada a
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supressão de nenhuma espécie arbórea junto à área da horta, quando necessária a
indicação dever ser feita apenas a poda. O controle das plantas daninhas será feito
por arranque manual e/ou capina e, para o controle de pragas e doenças será
realizado o controle biológico.
Para tanto é necessária a indicação de um responsável da escola para
realizar o manejo diários e aos finais de semana e feriados de forma a não
comprometer o desenvolvimento das plantas, não excluindo concomitante o trabalho
pedagógico da educação ambiental que será desenvolvido pelos alunos e
professores na horta.
As mudas serão produzidas e doadas pela SAMAS, assim como pela
Secretaria Municipal de Educação por meio da aquisição em estabelecimentos
específicos. Cabe às escolas o transplanto, irrigação e limpeza dos canteiros até a
colheita.
A colheita será realizada em data pré-agenda junto com os alunos, pais e
equipe escolar.
Os alunos acompanharão o processo de crescimento das hortaliças, indo até
a horta para aguarem e retiradas das ervas daninhas.
Quando as hortaliças estiverem prontas para a colheita, será agendado um
dia e horário com os alunos, professores, pais e comunidade escolar para a
colheita.
Finalmente os alunos degustarão as verduras junto com a merenda da
escola.

Características técnicas das culturas selecionadas:
Alface/Almeirão/Rúcula: transplanto para canteiro, distante 0,25cm uma da outra;
Cebolinha:

semeado

em

linhas

transversais

com

0,25cm

distantes;

Cenoura/Rabanete/Beterraba: semeada em linha com 0,25cm distantes, após 30
dias, fazer desbaste, deixando uma planta a cada 0,05cm;
Coentro: semeado em linhas transversais a 0,25cm;
Couve-Manteiga/Berinjela/Tomate: semeadura em covas distantes 0,80cm X
0,50cm;
Salsa: semeada em linhas a 0,25cm distantes entre si.
4 - Recursos
a) Insumos (adubo)
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b) Mudas (hortaliças e legumes)
c) Ferramentas (enxada, pá, enxadão, rastelo, mangueira, regadores)
d) Bacias
e) Livros de histórias ambientais
f) Filme
g) Fantoche
h) Rádio
5 - Público-alvo
Alunos da Rede Municipal de Ensino de Lins da Educação Infantil: modalidade
creche e pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
6 -Escolas participantes
EMEI “GILDA JUNQUEIRA VILELLA”
EMEI “KITISI IAMAUTI”
EMEI “MÃE COMERCIÁRIA” I
EMEI “MARIA APARECIDA ZANI BERTIN”
EMEI “MENINO JESUS”
EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”
EMEI “IRANY LARAYA”
EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO”
EMEI “ PROFª TEREZA CLAUDETE PERIN”
EMEI “PROF. CEZÁRIO T. MAEDA”
EMEI “PROFª MARIA APARECIDA DA SILVA ELIAS”
EMEI “CARLOS APARECIDO SANCHES”
EMEI “EGILDA SCIAMARELLI PRADO”
EMEI “ENG. LAVOISIER MONNEY Jr”
EMEI “PROFª ALDA T. P. QUEIROZ”
EMEI “PROF. AGOSTINHO PERAZZA”
EMEI “PROFª ÁUREA DE CAMPOS GONÇALVES”
EMEF “DOM WALTER BINI”
EMEF “JOÃO ALVES DA COSTA”
EMEF “PROFª GESSY MARTINS BEOZZO”
EMEIF “JOÃO SANTOS MEIRA”
CEP MUNICIPAL “PAULO FREIRE”
NAIAEE “PROFª ELIZABETH GUEDES. CHINALI”
Atendendo aproximadamente com o desenvolvimento do projeto 4.000 alunos.

26

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

7 - Parceria
O Projeto “Horta nas Escolas” é realizado pela Secretaria Municipal da
Educação - SME, por meio do Programa de Educação Ambiental, a Secretaria de
Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade - SAMAS e a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Desta forma, é
pressuposto acordo sem fins lucrativos e não conflitantes.
7. 1 - SME - Secretaria Municipal de Educação – Programa de Educação Ambiental
A Secretaria Municipal de Educação do Município de Lins é o órgão executivo
responsável

pelo

desenvolvimento

da

política

educacional

no

Município,

desenvolvendo funções destinadas à gestão do sistema e a supervisão das escolas,
exercendo função técnica e cooperativa e prestando assistência supletiva nas
instituições oficiais. (Lei 4.969, LINS, 2007)
Uma das incumbências da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver
estudos para propor diretrizes e normas pedagógicas e administrativas para o
Sistema Municipal de Ensino, quanto ao currículo, calendário escolar, sistemas de
matriculas, avaliação escolar, orientação pedagógica e recursos didáticos para a
boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem. (Lei 4.969, LINS, 2007)
As ações pedagógicas ambientais desenvolvidas na Rede Municipal de
Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação é realizada por meio
de orientação, desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Educação
Ambiental voltada para valores humanistas, potencializando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que contribuam para participação cidadã na
construção de uma sociedade sustentável, considerando a educação ambiental
como 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. (Lei 9.795, PNEA, 1999).
7.2 - SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Inaugurado em 21 de abril de 1958 e denominado pela Lei Municipal n° 593
de 27 de junho de 1958, o Horto Florestal Dr. Moysés Antônio Tobias, em
homenagem ao seu grande idealizador e criador, possui aproximadamente 5
alqueires dividido em áreas com diversas atividades, tornando-o em um local de
pesquisa, preservação, educação ambiental, convivência, contemplação, turismo e
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lazer. Possui locais de reflorestamento em áreas de preservação permanente –
APP, ao longo do curso hídrico (córrego Campestre) e nascentes no próprio local,
Trilhas Ecológicas, Minhocário e Jardim das Borboletas. Neste local fica a sede da
SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade que é
responsável pelo CEA – Centro de Educação Ambiental.
7.3 - SABESP-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e
atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo.
A Sabesp desenvolve o trabalho de despertar das questões ambientais na
comunidade, proporcionando ações que fomentem atitudes que valorizam o uso
correto da água e também o seu reuso, gerando assim economia, preservação e
utilização correta deste recurso tão valioso – “a água”.
É uma empresa que participa de atividades sociais que envolvem as
questões ambientais sendo Lins uma das cidades que recebe o apoio nos Projetos
Educacionais Ambientais da Rede Municipal de Ensino que estão inseridos no
Programa de Educação Ambiental.
8 - Avaliação
A avaliação do projeto será contínua ao longo de sua execução, levando em
consideração o interesse e participação dos alunos, bem como o resultado
esperado.
Acompanhar e avaliar o projeto para verificar a concretização parcial ou total dos
objetivos e fazer o levantamento de acertos e dificuldades possibilitando o
replanejamento das ações.
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ANEXO 1.2 - PROJETO JARDIM NAS ESCOLAS

Fonte: EMEI ENGº Lavoisier Monney Jr, 2019.

Fonte: EMEI ENGº Lavoisier Monney Jr, 2019.

Fonte: NAIAEE Profª Elizabeth Guedes Chinali, 2018. Fonte: EMEI Profª Áurea de Campos
Gonçalves, 2018.

Parceiros:

SME - Secretaria Municipal da Educação.
SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
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Introdução
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, todos o níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (Brasil, Lei nº
9795, 1999) que trata a educação ambiental como tema transversal.
O Paisagismo dentro do ambiente escolar pode se mostrar uma ferramenta
eficiente para abordar temas acerca da Educação Ambiental, uma vez que visa o
desenvolvimento educacional desde a produção de artesanatos, propagação e
manejo de cultivares e intervenções na paisagem de modo a propiciar a interação
do homem e o meio ambiente.
A manutenção, exposição e o contato dos estudantes com elementos da
natureza não apenas influencia a percepção deles em relação à beleza do lugar,
mas também influencia no aprendizado, no stress e na qualidade de vida (LI
SULLIVAN, 2015, apud PURCENA, 2018).
Muitos estudos trazem uma nova percepção do papel do paisagismo e do
ambiente natural no aprendizado dos estudantes e no bem-estar da comunidade
escolar. O contato com a natureza e atividades escolares em ambiente natural, a
preservação do ambiente natural na escola é importante não apenas para a
qualidade do ar, para manter a temperatura agradável e contribuir com uma vida
saudável, mas também incentiva a criatividade, é fonte de ideias, diminui a
sensação de stress e aumenta a conscientização e o cuidado com a natureza.
O ambiente natural tem ainda potencial para promover maior aprendizado,
desenvolvimento pessoal e social onde os estudantes podem experimentar,
aprender a compartilhar, se comunicar, trabalhar em equipe, desenvolver o
autoconhecimento, autoconfiança, autorregulação, autodisciplina, melhoria na
solução de problemas em sala de aula, inspiração para o aprendizado, habilidades
sociais e questões globais significativas. Os alunos também adquirem mais
oportunidades para se conectar entres seus professores, educação, meio ambiente
e com as vidas futuras. (MIRRAHIMI et al, 2011; HASHIM; DENAN, 2015; LI;
SULLIVAN, 2016, apud PURCENA, 2018)
Dessa forma as atividades de paisagismo e jardinagem no âmbito escolar
tornam-se uma ação necessária e importante na construção de uma consciência
educacional ecológica e cidadã a fim de contribuir para com a preservação
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ambiental e assim garantir uma consolidação da Educação Ambiental tanto na sua
perspectiva crítica quanto social.

1 - Justificativa

A infância é uma das fases mais marcantes da vida. Isso porque nesse período,
as crianças além de estarem aprendendo sobre o mundo, as coisas e as pessoas
começam a receber o primeiro contato com os sentimentos, emoções, aprendendo
assim a se socializar.
Estimular esses sentimentos é muito importante e a escola é um ambiente
propício para que essas aprendizagens ocorram de maneira efetiva. Aproveitar as
áreas externas tem um papel fundamental no aprendizado para que estes estímulos
sejam potencializados. Estudar em uma escola com pátio florido e cheio de
vegetação torna-se prazeroso. Assim sendo, o jardim na escola torna o ambiente
bonito e o uso da vegetação proporciona aos alunos atividades que complementam
as aulas dadas em sala de aula.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods

2 – Objetivos

2.1 -Objetivo Geral
Transformar uma área propicia em um jardim como espaço de lazer e conhecimento
através da utilização de técnicas de paisagismo e jardinagem.
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2.2 - Objetivos Específicos
a) Incentivar a ornamentação no entorno da escola, buscando o cuidado e a
preservação ambiental.
b) Promover a educação ambiental.
c) Analisar e escolher com a participação dos alunos os diferentes espaços
externos da escola para a construção de um jardim e avaliar o que melhor se
adapta ao ambiente escolar.
d) Promover a interação entre o meio ambiente e a arte.
e) Proporcionar aos alunos novas informações sobre os diferentes tipos de plantas.

3 - Metodologia
No primeiro momento ocorrerá a apresentação da proposta do projeto de
jardinagem à direção da escola após a análise dos espaços propícios para a
construção do jardim.
Após definida a proposta do projeto de paisagismo a Secretaria Municipal de
Educação-SME, e a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e
Sustentabilidade-SAMAS em consonância com a direção da escola definirão o
processo para construção deste, podendo ser jardins verticais, sustentáveis,
alternativos e/ou de forma convencional.
Para a construção do jardim há necessidade de mudas de plantas que serão
adquiridas em parceria com a SAMAS e Sabesp, além de outros materiais para a
ornamentação.
A execução dos projetos será de responsabilidade da equipe da SAMAS, com
apoio da Secretaria Municipal de Educação- SME envolvendo professores, alunos e
funcionários em geral.
Cada etapa da realização do projeto será executada e acompanhada pela
equipe de coordenação do Programa de Educação Ambiental da SME.
Durante todo o processo de construção do projeto, haverá a participação dos
alunos, professores e comunidade escolar por meio do diálogo, pesquisas sobre o
paisagismo, criação de artesanatos para enfeitar o jardim, plantio das mudas,
cuidado diário do jardim, conscientização da importância da conservação e
preservação do ambiente escolar.
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O projeto será lançado com uma cerimônia de entrega do jardim à
comunidade escolar.
A manutenção e cuidado diário do jardim deverá ser de responsabilidade da
direção da escola envolvendo os professores, alunos e comunidade escolar como
parte da aprendizagem e conscientização de conservação e preservação do meio
ambiente.

4 - Recursos
a) Mudas de plantas para ornamentação e mudas de flores
b) Insumos (adubo)
c) Ferramentas (enxada, pá, enxadão, rastelo, mangueira, regadores)
d) Livros de histórias ambientais
e) Filme
f) Fantoche
g) Rádio
5 - Público-alvo
O projeto se desenvolverá nas escolas do município de Lins com a
participação dos alunos, professores, coordenadores, diretores, comunidade escolar
e a comunidade geral.

6 -Escolas participantes
EMEI “GILDA JUNQUEIRA VILELLA”
EMEI “KITISI IAMAUTI”
EMEI “MÃE COMERCIÁRIA” I
EMEI “MARIA ARARECIDA ZANI BERTIN”
EMEI “MENINO JESUS”
EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”
EMEI “IRANY LARAYA”
EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO”
EMEI “PROF. CEZÁRIO T. MAEDA”
EMEI “PROFª MARIA APARECIDA DA SILVA ELIAS”
EMEI “CARLOS APARECIDO SANCHES”
EMEI “EGILDA SCIAMARELLI PRADO”
EMEI “ENGº LAVOISIER MONNEY JR”
EMEI “PROFª ALDA T. P. QUEIROZ”
EMEI “PROF. AGOSTINHO PERAZZA”
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EMEI “PROFª ÁUREA DE CAMPOS GONÇALVES”
EMEF “DOM WALTER BINI”
EMEF “JOÃO ALVES DA COSTA”
EMEF “PROFª GESSY MARTINS BEOZZO”
EMEIF “JOÃO SANTOS MEIRA”
EMEI “ PROFª TEREZA CLAUDETE PERIN”
CEPM “PAULO FREIRE”
NAIAEE “PROFª ELIZABETH G. CHINALI”
Atendendo aproximadamente com o desenvolvimento do projeto 4.000 alunos.
7 - Parceria
O Projeto “Horta nas Escolas” é realizado pela Secretaria Municipal da
Educação - SME, por meio do Programa de Educação Ambiental, a Secretaria de
Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade - SAMAS e a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Desta forma, é
pressuposto acordo sem fins lucrativos e não conflitantes.
7.1 - SME – Secretaria Municipal de Educação - Programa

de

Educação

Ambiental
A Secretaria Municipal de Educação de Lins é o órgão executivo responsável
pelo desenvolvimento da política educacional no Município, desenvolvendo funções
destinadas à gestão do sistema e a supervisão das escolas, exercendo função
técnica e cooperativa e prestando assistência supletiva nas instituições oficiais. (Lei
4.969, LINS, 2007)
Uma das incumbências da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver
estudos para propor diretrizes e normas pedagógicas e administrativas para o
Sistema Municipal de Ensino, quanto ao currículo, calendário escolar, sistemas de
matriculas, avaliação escolar, orientação pedagógica e recursos didáticos para a
boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem. (Lei 4.969, LINS, 2007)
As ações pedagógicas ambientais desenvolvidas na Rede Municipal de
Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação é realizada por meio
de orientação, desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Educação
Ambiental voltada para valores humanistas, potencializando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que contribuam para participação cidadã na
construção de uma sociedade sustentável, considerando a educação ambiental
como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo
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estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal. (Lei 9.795, PNEA, 1999).
7.2 - SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Inaugurado em 21 de abril de 1958 e denominado pela Lei Municipal n° 593
de 27 de junho de 1958, o Horto Florestal Dr. Moysés Antônio Tobias, em
homenagem ao seu grande idealizador e criador, possui aproximadamente 5
alqueires dividido em áreas com diversas atividades, tornando-o em um local de
pesquisa, preservação, educação ambiental, convivência, contemplação, turismo e
lazer. Possui locais de reflorestamento em áreas de preservação permanente –
APP, ao longo do curso hídrico (córrego Campestre) e nascentes no próprio local,
Trilhas Ecológicas, Minhocário e Jardim das Borboletas. Neste local fica a sede da
SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade que é
responsável pelo CEA – Centro de Educação Ambiental.
7.3 – SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e
atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo.
A Sabesp desenvolve o trabalho de despertar das questões ambientais na
comunidade, proporcionando ações que fomentem atitudes que valorizam o uso
correto da água e também o seu reuso, gerando assim economia, preservação e
utilização correta deste recurso tão valioso – “a água”.
É uma empresa que participa de atividades sociais que envolvem as questões
ambientais, como por exemplo, na cidade de Lins oferece apoio aos Projetos
Educacionais Ambientais da Rede Municipal de Ensino no Projeto Horta nas
Escolas, Jardim nas Escolas e o Projeto Escolas Mais Verdes.

8 - Avaliação
A avaliação do projeto será contínua ao longo de sua execução, levando em
consideração o interesse e participação dos alunos, bem como o resultado
esperado.
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Acompanhar e avaliar o projeto para verificar a concretização parcial ou total dos
objetivos e fazer o levantamento de acertos e dificuldades possibilitará o
replanejamento das ações.
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ANEXO 1.3 - PROJETO ÓLEO AMIGO

Fonte:https://www.google.com/search?sa=G&hl=pt_BR&tbs=simg:CAESogIJiXwdx4MtJQwalgILELCMpwgaYgpgCA
MSKMsU4R3FFKMU4h3GFM0U4gaiFMwUryn8K5U1ojWfNaA18D2ONKs1pSMaMM116pl5dGiQhQB2uMtLY8L7RGohAfXrPWsBRBGPW83agVsxhixS5jxhxM8fYCn6CAEDAsQjq7CBoKCggIARIEnVqFCwwLEJ3twQkajgEKGQoHY2FydG9vbtqliPYDCgoIL20vMDIxNW4KGAoGc21pbGV52qWI9gM
KCggvbS8wNm4wNQobCghjbGlwIGFydNqliPYDCwoJL20vMDNnMDl0CiAKDmdyYXBoaWMgZGVzaWdu2qWI9gMK
CggvbS8wM2MzMQoYCgVoYXBwedqliPYDCwoJL20vMDE2cHA3DA&sxsrf=ALeKk03Cn6YwTiIjtOfELAhJB6bOP1G
Ijw:1594647246292&q=logistica+reversa+do+oleo+vegetal&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv5aD1q8rqAhU_J7kGHbxCAY
oQsw56BAgIEAE&biw=1600&bih=757

Parcerias:
SME - Secretaria Municipal da Educação.
Grupo JBS - Ambiental
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
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Introdução

Não existem dúvidas de que estamos vivendo uma terrível crise ambiental de
grandes proporções, com o acelerado desenvolvimento econômico no mundo
através do sistema capitalista, que exerce uma forte pressão sobre os recursos
naturais e assim a capacidade do Planeta Terra em “repor” e suportar a vida, passa
a ter dimensões cada vez menores. Visivelmente a população de vários lugares no
mundo já sente a falta de alguns recursos naturais indispensáveis para a
sobrevivência da vida no planeta. Podemos citar como exemplo, a água que usamos
diariamente de diversas formas na nossa vida, desde ser bebida, para tomar banho,
para lavar roupas e utensílios, para a alimentação humana e dos animais, para o
abastecimento de nossas cidades como também a utilização nas indústrias e na
irrigação de plantações.
Colocada a todos como um bem e um recurso natural indispensável para a vida,
são inaceitáveis que ainda hoje, diante de tanta informação a poluição deste recurso
passa despercebida por muitos.
Inconscientemente, a partir de gestos simples como na preparação de alimentos,
mais precisamente no uso do óleo na preparação de frituras tanto em casa, como
também em restaurantes, lanchonetes e bares estamos colaborando para a
destruição do nosso planeta com a contaminação da água pelo óleo, quando este
recebe a destinação errada e vai para o “ralo da pia”. O Projeto de Óleo Amigo tem
como principal intuito dar uma destinação correta fazendo com que este óleo não
entre em contato com rios e mares.
Com atitudes simples e mobilizadoras estaremos fazendo nossa parte e
incentivando muitas outras pessoas para que façam o mesmo em favor do nosso
meio ambiente, onde segundo a Constituição Brasileira, o Artigo 225 diz: “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 às presentes e futuras gerações”
(Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988).
Em parceria formalizada entre a Secretaria Municipal de Educação e a JBSAmbiental, observou-se o quanto urge ações efetivamente voltadas à mobilização
da comunidade escolar referentes à coleta de óleo usado, destinação correta e
aproveitamento na fabricação de biodiesel.
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Os óleos vegetais, embora muitas pessoas desconheçam, são grandes
causadores de danos ao meio ambiente quando descartados de maneira incorreta.
Estes estão presentes na grande maioria dos lares brasileiros, em alguns servem
como tempero (azeite), outros para frituras. E nas duas situações, normalmente, seu
fim é o “ralo da cozinha” ou o cesto de lixo.
Existem medidas preventivas, que fazem parte de uma política de proteção
da qualidade da água, dentre estas, o reaproveitamento do óleo, em forma de
biodiesel. O biodiesel é um biocombustível 100% renovável e alternativo ao diesel
derivado do petróleo. O uso do biodiesel evita o lançamento dos óleos usados
diretamente na natureza. O biodiesel ainda confere outras vantagens, como evitar
uma parte do lançamento de enxofre na atmosfera (substância presente no diesel
comum, e que compõem a chuva ácida) e diminuir os índices de emissão de dióxido
de carbono, entre outras.
Assim, o Projeto Óleo Amigo tem por finalidade promover a consciência
ambiental em todos os setores envolvidos, desde os seus idealizadores, até aqueles
que, de alguma maneira possam contribuir, doando o óleo de cozinha usado, para
que este tenha uma destinação ecologicamente correta. Pois, ao jogarmos o óleo
usado na pia, inconscientemente, estamos causando um enorme impacto ao meio
ambiente. Então, o projeto tem como objetivo, arrecadar a maior quantidade de óleo
usado e dar uma destinação correta.
Além de outras ações como apresentação de palestras, entrega de folhetos
informativos e outros tipos de divulgações contribuirão no êxito desta empreitada
como forma de conscientizar os alunos e a comunidade escolar de se
comprometerem em participar do projeto de forma efetiva, tendo como propósito
maior cuidado com o meio ambiente, levando em consideração o art. 13 da Política
Nacional da Educação Ambiental, Lei nº 9795 de 1999.
Para tanto, o trabalho desenvolvido neste projeto assume, uma valorização de
diversas formas de ensinar com uma postura reflexiva, coerente e ética, para que as
mediações das informações sejam qualitativas e provoquem nos alunos condições
para que criem conscientemente, uma visão de futuro e de mundo que desejam
viver, além da mudança de atitudes e valores.
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1 - Justificativa
É comum entre donas de casa o despejo de óleo usado no ralo da pia, pois o
óleo vegetal usado para fazer a comida em casa, em bares e restaurantes nem
sempre tem uma destinação correta e na maioria das vezes, o descarte é feito no
lugar mais perto das mãos dos cozinheiros: a pia.
O óleo vegetal de cozinha pode causar sérios danos ao meio ambiente se não
for descartado de forma correta, pois cada litro de óleo descartado nos rios pode
poluir 25.000 litros de água. Quando chega aos rios e às represas da cidade fica na
superfície da água e pode impedir a entrada da luz que alimentaria os fitoplânctons organismos essenciais para a cadeia alimentar aquática. Interfere também na
passagem de luz na água, retarda o crescimento vegetal e o fluxo da água, além de
impedir a transferência do oxigênio para a água o que impede a vida neste meio.
Além disso, quando atinge o solo, o óleo tem a capacidade de impermeabilizá-lo,
dificultando o escoamento de água das chuvas, por exemplo, favorecendo a
ocorrência de enchentes. Se jogado pelo vaso sanitário ou no ralo do banheiro ele
pode entupir a tubulação e, quando utilizar a soda cáustica para tentar desobstrui-la
gera outros problemas.
Por isso, é importante ensinar aos alunos a melhor forma de descartar o óleo de
cozinha usado e informar que este material é reciclável e pode ser transformado em
biodisiel.
E escola tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades de
ampliar os conhecimentos dos alunos de forma que se tornem cidadãos
conscientes, críticos e multiplicadores de atitudes positivas em relação ao meio
ambiente.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods
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2 – Objetivos

2.1 - Objetivo geral
Conscientizar a comunidade escolar, sobre os danos que o lançamento indevido do
óleo usado pode acarretar ao meio ambiente, ressaltando a destinação correta
deste resíduo.

2.2 - Objetivos específicos
a) Envolver toda comunidade escolar: gestores, professores, alunos, funcionários e
familiares nas ações planejadas;
b) Envolver as pessoas da comunidade extraescolar na coleta do óleo;
c) Divulgar, por meio de palestras, a importância em realizar a reciclagem;
d) Demonstrar como o meio ambiente reage ao receber este resíduo;
e) Mostrar a importância em preservar o meio ambiente como um todo;
f) Reciclar a maior quantidade de óleo, dando a destinação correta em parceria
com a JBS- Ambiental;
g) Mobilizar para arrecadar uma quantidade considerável de óleo, revertendo os
valores de venda deste material às ações pedagógicas realizadas na escola;
h) Esclarecer à equipe escolar e/ou demais participantes que os valores de venda
do óleo serão encaminhados às escolas, sendo utilizado de acordo com as
demandas necessárias.
3 - Metodologia
Primeiramente será realizada uma reunião com a equipe gestora para a
apresentação do Projeto e posteriormente uma discussão sobre a metodologia de
trabalho.
Em seguida, os professores serão orientados a utilizar os conceitos da
educação ambiental durante suas aulas, em diferentes contextos. Sendo
disponibilizados materiais de suporte para toda comunidade escolar e alunos:
panfletos, encarte, exposição do caminhão e palestras que aborda o assunto sobre
a contaminação que o óleo causa ao meio ambiente; a importância da reciclagem e
o que podemos fazer com o óleo arrecadado.
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Para os alunos haverá uma apresentação teatral sobre a coleta de óleo
usado na escola como forma de orientação lúdica.
A Unidade Escolar receberá uma Bombona para a coleta do óleo usado, 01
peneira e 01 banner.
O recolhimento deste resíduo se dará por meio do contato entre a JBS Ambiental pela Direção da Escola.
Por cada litro arrecadado, a JBS pagará o valor de R$ 0,75(setenta e cinco
centavos). O montante arrecadado será destinado à Conta Corrente da Associação
da Comunidade Escolar e revertido às ações ambientais da escola.
4 - Recursos
a) Bombona para recebimento do óleo.
b) Caminhão de coleta.
c) Serão disponibilizados diversos materiais de divulgação: panfletos, banners,
encartes.
d) Teatro.
5 - Público-alvo
O projeto se desenvolverá nas escolas do município de Lins com a
participação dos alunos, professores, coordenadores, diretores, comunidade escolar
e a comunidade geral.
6 - Escolas participantes
EMEI “CARLOS APARECIDO SANCHES”
EMEI “EGILDA SCIAMARELLI PRADO”
EMEI “PROF. EUGÊNIO MARTINS RAMON”
EMEF “DOM WALTER BINI
7 - Avaliação
A avaliação do projeto será contínua ao longo de sua execução, levando em
consideração o interesse e participação dos alunos, bem como o resultado
esperado.
Acompanhar e avaliar o projeto para verificar a concretização parcial ou total dos
objetivos e fazer o levantamento de acertos e dificuldades possibilitando o
replanejamento das ações.
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ANEXO 1.4 – PROJETO ESCOLAS MAIS VERDES

Fonte: EMEI Egilda Sciamarelli Prado, 2018

Parcerias:

SME - Secretaria Municipal de Educação
SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
SABESP -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
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Introdução

A infância vive um momento de grande complexidade e se encontra no centro
das incertezas desta época, expondo as crianças precocemente às mesmas
angústias que os adultos estão sujeitos.
As mudanças ocorridas nas últimas décadas alteraram de forma considerável a
estrutura da vida familiar e seus reflexos podem ser observados nitidamente na vida
da criança.
Hoje a maioria da população brasileira vive em centros urbanos, onde as
crianças passam a maior parte do tempo em locais fechados, dentro de casa – em
frente das grandes telas televisivas e das pequenas telas portáteis de smartphones,
tablets e vídeo games. Nas escolas, elas permanecem quase o tempo todo dentro
de salas de aulas. E ainda nos finais de semana, quando saem com seus familiares
vão aos shoppings, restaurantes e cinemas.
Os novos hábitos transformaram o ritmo e a rotina das crianças, criando
estilos de vida mais individuais, sedentários, que desfavorecem o convívio social,
atividades físicas, o exercício imaginativo, e a autonomia da criança.
Um forte sinal de alerta são as doenças típicas de adultos que hoje acometem
também a população infantil, tais como a obesidade, diabetes, miopia, doenças
cardiovasculares, entre outras.
Diante dessa realidade atual, o projeto Escolas Mais Verdes vem para
proporcionar e aproveitar os espaços externos da escola para a aprendizagem
através das brincadeiras.
Brincar na natureza estimula a criatividade, onde os brinquedos são criados e
reinventados a partir dos recursos encontrados durante a brincadeira: o galho que
vira espada ou a folha que vira um barquinho. Além do contato direto com a terra,
grama, animais de jardins, vento, ar, pássaros etc.
Segundo a Constituição Federal de 1988, Art.225, “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 preserválo para os presentes e futuras gerações.”
A Educação Ambiental em Lins está amparada legalmente de acordo com o
Decreto nº 8.753 de 05 de outubro de 2010, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
inclusão da Educação Ambiental, nas Escolas do Município de Lins e dá outras
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providências”; a Lei nº 6.666, de 06 de setembro de 2018 – “Autoriza o Executivo a
instituir a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências”, além
da Resolução nº 05, de 02 de outubro de 2017 “Estabelece Diretrizes Curriculares
de Educação Ambiental para o Sistema Municipal de Ensino de Lins” que delineiam
a educação ambiental na rede municipal de ensino de Lins.
Assim, a educação ambiental como um componente essencial e permanente
está presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.
As ações de educação ambiental são coordenadas pela Secretaria Municipal
de Educação, por meio do desenvolvimento de um Programa de Educação
Ambiental. Tendo em vista que as atividades ambientais devem ser consideradas
como elementos integradores dos sistemas educativos de que dispõe a sociedade
para fazer com que a comunidade tome consciência do fenômeno do
desenvolvimento e de suas implicações ambientais. Para tanto, deverá servir não só
para compartilhar conhecimentos, mas também para desenvolver habilidades e
atitudes que permitam que as crianças atuem efetivamente no processo de
manutenção do equilíbrio ambiental, de modo a garantir qualidade de vida
condizente com suas necessidades e aspirações.

1 – Justificativa

A imaginação que antes corria solta pelos jardins, tropeçava em pedregulhos
ou subia em galhos, atualmente foi digitalizada. Ciente dessa mudança, pais,
educadores, médicos e outros profissionais alertam: é preciso que essa nova
geração, alheia à diversão e conhecimento fora de computadores e celulares, volte
a pisar e a brincar lá fora. (Revista-e- SESC Nº 12, junho2018). “A natureza afasta a
criança do excesso de telas que está fazendo tanto mal, provocando tristeza,
depressão e isolamento. Além disso, esse contato é um grande remédio contra os
principais males da infância: obesidade, hiperatividade, alergias, distúrbios de sono,
impulsividade”. (Dr. Daniel Becker-pediatra)
Assim, com este projeto pretende-se ampliar as ações do Programa de
Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Lins com a meta de criar condições
para que as crianças tenham cada vez mais espaços verdes na escola que lhe
propiciem o contato direto com a natureza, oportunizando o brincar, o criar, o
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explorar, o vivenciar num espaço mais verde. O contato com a natureza é um direito
de todas as crianças e é essencial para seu desenvolvimento integral: físico,
emocional, intelectual, espiritual e social.
Através desse projeto os estudantes da rede municipal de ensino aprenderão
vivenciar a preservação dos recursos naturais contribuindo na formação de cidadãos
conscientes e atuantes na causa.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods

2 – Objetivos

2.1 - Objetivo Geral
Proporcionar momentos de brincadeiras diretamente com a natureza de
forma que as crianças tenham a oportunidade de desenvolver os cinco sentidos:
cheirar, ouvir, sentir, ver, saborear, além de estimular a imaginação, a criação e a
reflexão sobre a importância da preservação e conservação do meio ambiente para
a vida, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem
e atuarem na sociedade de modo comprometido com a vida.
2.2 - Objetivos específicos
a)

Produzir, fomentar e disseminar a importância da conexão da criança com a

natureza e seus benefícios.
b)

Despertar nos alunos a importância da preservação e conservação do meio

ambiente para a manutenção do ecossistema em que vivemos, a partir das
realidades locais, estabelecendo as devidas conexões com a realidade planetária,
objetivando a conscientização para a transformação de um mundo melhor.
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c)

Estimular e facilitar experiências diretas das crianças na natureza.

d)

Utilizar o espaço construído no projeto, como: Casa Botânica, Jardim Sensorial,

Cabana Verde e Pergolado da Leitura para desenvolver atividades prazerosas de forma
que a criança tenha a liberdade de interagir com o meio ambiente.
e)

Compreender que o ser humano é parte integrante da natureza e não

sobrevive sem os recursos naturais;
f)

Fomentar rodas de conversa sobre os temas ambientais, ampliando os

conhecimentos adquiridos com as atividades propostas pelos professores;
g)

Estimular os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre o meio

ambiente.
h)

Envolver os pais e/ou responsáveis dos alunos, assim como a comunidade

em geral para participarem em todas as atividades propostas neste projeto.

3 - Metodologia
Primeiramente será realizada uma reunião com a equipe gestora para a
apresentação do Projeto, acompanhada pelo superintendente da Sabesp e equipe
da Secretaria da Educação de Educação.
Após a definição dos objetivos pré-estabelecidos, inicia-se o projeto com
apoio técnico da Coordenação da Educação Ambiental da Secretaria da Educação
em parceria com a Sabesp.
O projeto será por tempo indeterminado, pois tem a intenção de ampliar para
todas as unidades de ensino da Rede Municipal de Lins.
Para a efetivação do projeto serão construídos os seguintes espaços
externos na escola:
a)

Casa botânica: local de produção das mudas de hortaliças para serem

replantadas na horta da escola, além de diferentes tipos de mudas para o jardim. As
atividades educativas na Casa Botânica servirão como laboratório para as
experiências, como: observação do desenvolvimento das plantas, cores, texturas,
identificação de sementes etc.
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b)

Casa da boneca: local onde as crianças brincam de faz de conta

despertando a imaginação por meio da interação com outras crianças e aprendendo
um pouco de si mesma e do mundo.
c)

Pergolado da leitura: espaço com vários bancos e mesas que propicia

momento da leitura, brincadeiras e contemplação da natureza.
d)

Jardim sensorial: área destinada às sensações táteis, olfativas, visuais,

auditivas e paladares. Nesta região existem vasos com plantas medicinais,
frutíferas, cascata de água e pássaros de cimento que servem como estímulo
sensorial para as crianças.
e)

Jardim de flores: O jardim no ambiente escolar será utilizado como

instrumento de observação e apreciação da natureza e seus recursos, podendo se
transformar em material de apoio para as aulas que envolvam a questão do meio
ambiente.
Finalmente realiza a culminância com a inauguração deste projeto numa linda
festa realizada na escola com a apresentação dos ambientes aos pais, à
comunidade escolar e às autoridades, além de apresentações musicais feitas pelos
alunos.
Os professores, coordenador pedagógico e diretor da escola ficarão
responsáveis pelo desenvolvimento das atividades com os alunos nos espaços
construídos e pela manutenção dos mesmos.

4 - Recursos
a) Palanques de Eucalipto tratado
b) Mudas diversas de plantas ornamentais
c) Grama
d) Tijolos/Pedregulho /Cimento /Pedra britada /Areia grossa
e) Parafusos
f) Sombrite
g) Linha de nylon
h) Tinta
i) Terra para aterramento
j) Casca de árvore
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5 - Público-alvo
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de
Lins.

6 - Escolas participantes
EMEI “EGILDA SCIAMARELLI PRADO” em 2018.
EMEI “PROF. AGOSTINHO PERAZZA” em 2019.
EMEI “CARLOS APARECIDO SANCHES” em 2021.

7 - Parceria
O Projeto “Horta nas Escolas” é realizado pela Secretaria Municipal da
Educação - SME, por meio do Programa de Educação Ambiental, a Secretaria de
Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade - SAMAS e a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Desta forma, é
pressuposto acordo sem fins lucrativos e não conflitantes.
7.1 - SME - Secretaria Municipal de Educação – Programa de Educação Ambiental
A Secretaria Municipal de Educação do Município de Lins é o órgão executivo
responsável

pelo

desenvolvimento

da

política

educacional

no

Município,

desenvolvendo funções destinadas à gestão do sistema e a supervisão das escolas,
exercendo função técnicas e cooperativa e prestando assistência supletiva nas
instituições oficiais. (Lei 4.969, LINS, 2007)
Uma das incumbências da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver
estudos para propor diretrizes e normas pedagógicas e administrativas para o
Sistema Municipal de Ensino, quanto ao currículo, calendário escolar, sistemas de
matrículas, avaliação escolar, orientação pedagógica e recursos didáticos para a
boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem. (Lei 4.969, LINS, 2007)
As ações pedagógicas ambientais desenvolvidas na Rede Municipal de
Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação é realizada por meio
de orientação, desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Educação
Ambiental voltada para valores humanistas, potencializando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que contribuam para participação cidadã na
construção de uma sociedade sustentável, considerando a educação ambiental
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como 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. (Lei 9.795, PNEA, 1999).
7.2 - SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Inaugurado em 21 de abril de 1958 e denominado pela Lei Municipal n° 593
de 27 de junho de 1958, o Horto Florestal Dr. Moysés Antônio Tobias, em
homenagem ao seu grande idealizador e criador, possui aproximadamente 5
alqueires dividido em áreas com diversas atividades, tornando-o em um local de
pesquisa, preservação, educação ambiental, convivência, contemplação, turismo e
lazer. Possui locais de reflorestamento em áreas de preservação permanente –
APP, ao longo do curso hídrico (córrego Campestre) e nascentes no próprio local,
Trilhas Ecológicas, Minhocário e Jardim das Borboletas. Neste local fica a sede da
SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade que é
responsável pelo CEA – Centro de Educação Ambiental.
7.3 - SABESP-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e
atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo.
A Sabesp desenvolve o trabalho de despertar das questões ambientais na
comunidade, proporcionando ações que fomentem atitudes que valorizam o uso
correto da água e também o seu reuso, gerando assim economia, preservação e
utilização correta deste recurso tão valioso – “a água”.
É uma empresa que participa de atividades sociais que envolvem as
questões ambientais, como por exemplo, na cidade de Lins oferece apoio aos
Projetos Educacionais Ambientais da Rede Municipal de Ensino no Projeto Horta
nas Escolas, Jardim nas Escolas e o Projeto Escolas Mais Verdes.

8 - Avaliação
A avaliação do projeto será contínua ao longo de sua execução, levando em
consideração o interesse e participação dos alunos, bem como o resultado
esperado.
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Acompanhar e avaliar o projeto para verificar a concretização parcial ou total dos
objetivos e fazer o levantamento de acertos e dificuldades possibilitará o
replanejamento das ações.
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ANEXO 1.5 – PROJETO NASCENTES DE VIDA

Trabalhando educação ambiental, águas e nascentes com
crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental do
Município de Lins

SAMAS - Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
SME - Secretaria Municipal da Educação
Triunfo Transbrasiliana
AES Tietê
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Introdução
O Projeto Nascentes de Vida tem como objetivo, promover a preservação das
nascentes do Rio Campestre, localizadas em Lins/SP. As atividades propostas para
proteção e preservação das nascentes serão alcançadas por meio da transformação
social, a qual implica na participação de distintos atores imersos no processo, os
quais atuam como protagonistas em um propósito de reconstrução social.
Para a execução do projeto, será efetuado o uso da metodologia participativa,
informativa e dialogada, onde a transversalidade será o princípio pedagógico. Como
resultado espera-se obter a conscientização da comunidade da região com relação
à proteção das nascentes, bem como alcançar outras comunidades interessadas.
Também se almeja mobilizar a sociedade no sentido de recuperar, preservar as
matas ciliares e demais recursos do meio natural, a fim de oportunizar às futuras
gerações, melhores condições de vida e acesso às riquezas naturais que existe no
município.
Segundo a Constituição Federal de 1988, Art.225, “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade devida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para os presentes e futuras gerações”.
Em Lins a educação ambiental está amparada legalmente conforme de
acordo com o Decreto nº 8.753 de 05 de outubro de 2010, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da inclusão da Educação Ambiental, nas Escolas do Município de
Lins e dá outras providências”; a Lei 6.666 de 06/09/2018 que institui a Política
Municipal de Educação Ambiental e a Resolução Nº 05, de outubro de 2017 que
“Estabelece Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema
Municipal de Ensino de Lins”.
No contexto da prática pedagógica e curricular, o trabalho de educação
ambiental deve ser desenvolvido a fim de auxiliar os educandos a despertar para a
consciência global das questões relativas ao meio ambiente, para que possam
assumir posições alinhadas aos valores referentes à sua proteção e melhoria de
vida.
Logo, as atividades de educação ambiental devem ser consideradas
elementos integradores dos sistemas educativos de que dispõe a sociedade para
fazer com que a comunidade tome consciência do fenômeno do desenvolvimento e
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de suas implicações ambientais. Para tanto, deverá servir não só para transmitir
conhecimentos, mas também para desenvolver habilidades e atitudes que permitam
ao homem atuar efetivamente no processo de manutenção do equilíbrio ambiental,
de modo a garantir qualidade de vida condizente com suas necessidades e
aspirações.
Com o intuito de fomentar e ampliar esse trabalho, a Secretaria Municipal de
Educação de Lins, com o Programa de Educação Ambiental desenvolve um
processo educativo que pleiteia a participação das pessoas na construção de uma
melhor qualidade de vida, podendo ser este, um agente dos processos de
transformação social.

1 - Justificativa
Sabemos que a maior parte da água do nosso planeta está indisponível para
o consumo humano, seja por estar em forma congelada ou mesmo por ser uma
água salgada, e teremos uma quantidade ainda mais reduzida se levarmos em
consideração o uso indiscriminado que temos tido com esse recurso natural. “A
degradação da água tem efeitos dramáticos sobre a fauna, a flora e a saúde do
homem. O desinteresse sobre a poluição da água favorece a contaminação
alarmante dos lençóis subterrâneos, dos rios e das águas costeiras” (GEO MÚNDI,
2007).
Os cuidados com a água devem se dar ainda em suas nascentes, protegendo
os locais onde brotam da terra esse bem tão precioso e necessário para a vida. A
nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade abundante e contínua
(CADERNOS DA MATA CILIAR, 2009), por isso é importante que todo cidadão
tenha essa consciência para que dessa forma, possa preservar e disseminar um
pensamento sustentável.
Sobre a questão da escassez da água no planeta, aceleram-se as
publicações com conotação de alerta, de conscientização, pesquisas
e relatos sobre as alterações climáticas que influenciam nas
nascentes, as chuvas exageradas que destroem encostas, entre
outras mudanças que têm sido registradas pela mídia nacional e
internacional. (DETONI, DONDONI E PADILHA, 2007).
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Mediante tal situação se faz necessário trabalhar com ênfase as questões
ambientais em nosso meio, visando minimizar o mais rápido possível os danos ao
qual temos submetido o meio ambiente com hábitos indiscriminados com relação a
tudo que é oriundo dos recursos naturais. A escola tem se apresentado como ponto
estratégico para se dar início a esse trabalho, uma vez que as crianças ainda estão
em fase de formação social e tornando-se conhecedoras e praticantes de seu papel
cidadão.
Assim sendo a escola é o espaço social e o local onde o aluno
será sensibilizado para as ações ambientais e fora do âmbito
escolar ele será capaz de dar sequência ao seu processo de
socialização. Comportamentos ambientalmente corretos devem
ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar,
contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.
(EFFTING, 2007).

Logo, este projeto visa conscientizar a todos envolvidos da importância da
conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade, para a vida do rio e para
toda a sociedade que depende dele, por meio do projeto intitulado “Nascentes de
Vida”.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods

2 – Objetivos
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2.1 – Objetivo Geral
Proporcionar momentos de reflexão sobre a importância da preservação dos
recursos hídricos para a vida, contribuindo para a formação de cidadãos
conscientes, aptos para decidirem e atuarem na sociedade um modo comprometido
com a vida.
2.2 – Objetivos Específicos
a)

Compreender que a água potável é um recurso natural finito e escasso,

reconhecendo a necessidade de economizar água, assim como observar o seu
desperdício no dia-a-dia;
b)

Despertar nos alunos a importância das nascentes para a manutenção do

ecossistema em que vivemos, a partir das realidades locais, estabelecendo as devidas
conexões com a realidade planetária, objetivando a conscientização para a
transformação;
c)

Identificar junto aos alunos os principais fatores de degradação das

nascentes e estratégias para minimizar seus efeitos;
d)

Proporcionar aula-passeio pela trilha ecológica e nascente no interior do Horto

Florestal de Lins;
e)

Compreender o ciclo da água, por meio de uma oficina de terrário,

proporcionando conhecimentos científicos a partir da prática e da vivência;
f)

Fomentar rodas de conversa sobre os temas abordados, ampliando os

conhecimentos adquiridos com as atividades;
g)

Estimular os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre

nascentes em sua comunidade.
h)

Ampliar as ações do Centro de Educação Ambiental de Lins por meio de

visitas monitoradas e atividades desenvolvidas no Horto Florestal de Lins o qual
possui algumas nascentes do rio campestre.
i)

Vivenciar a preservação dos recursos hídricos contribuindo na formação de

cidadãos conscientes e atuantes na causa.
3 - Metodologia
O projeto será desenvolvido no período compreendido entre agosto e
dezembro de 2018, com a participação de 12 unidades escolares do município de
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Lins/ SP, envolvendo aproximadamente 1200 alunos (sendo 2 turmas em cada
período –manhã/tarde), com crianças de 04 a 10 anos. Cada aula-passeio terá 2
horas de duração, sendo no período da manhã das 8h às 10h e no período da tarde
das 14h às 16h.
As seguintes etapas irão compor a aula-passeio do Projeto Nascentes de Vida:
a)

Local de implantação do projeto: no Horto Municipal de Lins, localizado na

Rua Arquiteto Luís Saia, 1930 - Vila Irmãos Andrade, Lins - SP, 16400-010
b)

Acolhida e boas-vindas: Apresentação do Horto Municipal e do Centro de

Educação Ambiental. Introdução ao tema, objetivos da aula, compromissos e
combinados.
c)

Roda de conversa sobre o tema água: Qual a origem da água no planeta?

Por que a água é um fator determinante para a vida? Quantidade de água doce,
salgada e potável do planeta? Você utiliza água diariamente? Relacione as
atividades em que você e seus familiares utilizam a água. Você sabe de onde vem
a água que você consome em sua casa? Explique. Você acha que seu consumo é
pequeno, moderado ou exagerado? Alguma vez você teve que economizar água em
sua casa, para que ela não faltasse? Explique o motivo. Se você fosse obrigado a
economizar água em sua casa, de que maneira faria essa economia? Você sabe
para onde vai a água, após sua utilização?
d)

Dinâmica em grupo: Contação de história

e)

Vivência: Trilha ecológica e visitação às nascentes e também à nascente

modelo.
f)

Oficina de terrário: Confecção de mini terrário, trazendo o ciclo da água

como aprendizado;
g)

Fechamento: Ao término das atividades citadas, o grupo responderá a

questão principal do Projeto: “Como preservar a água do nosso planeta para nos
mantermos vivos?”
h)

Lanche: Lanche a ser oferecido pela Prefeitura Municipal de Lins / Cozinha

Piloto
i)

Profissionais

envolvidos:

1

Coordenador

Pedagógico,

1

Professor

responsável, 1 Biólogo, 2 Monitores, 01 coordenador ambiental da Secretaria
Municipal de Educação.
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4 - Recursos
- Centro de Educação Ambiental: 10 folhas de isopor; 5 tubos de silicone acético
Incolor para aquário + suporte de aplicação; 2 bombas c/ filtro externo flow- 50l 220v; 2 lâmpadas halógenas (amarelas) 50w – 127v; 2 bocais +fio + tomada; 1.300
palitos de sorvete ou churrasco; 20 folhas de papel crepon (azul, verde, marrom,
vermelho, amarelo e preto); 20 folhas de papel celofane (azul, verde, marrom e
transparente); 20 cartolinas (branca e preta); 5 colas quente + pistola para
aplicação; 5 vidros de tinta PVA fosca para artesanato (azul, verde, marrom,
vermelho, amarelo e preto); 1000 folhas de papel sulfite.
- Terrário: 50 kg de terra vegetal, 20 kg de pedrisco, 30 kg de húmus, 1.200
mudinhas de suculentas, 1.200 potes transparentes com tampa.

5 - Público-alvo
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Ensino de Lins / SP.

6 - Escolas participantes
As unidades escolares atendidas e cronograma da agenda:
EMEIF “JOÃO SANTOS MEIRA” – 04/11/2021 .
EMEF “PROFª GESSY MARTINS BEOZZO” – 01/10/2021 e 07/10/2021.
EMEF “JOÃO ALVES DA COSTA” – 11/11/2021 e 18/11/2021 .
EMEF “DOM WALTER BINI” – 21/10/2021 e 22/10/2021.
CEPM “PAULO FREIRE – 28/10/2021 e 29/10/2021.

7 - Avaliação
Acompanhar e avaliar o projeto é imprescindível, pois permite a verificação da
concretização parcial ou total dos objetivos, o levantamento de acertos ou
dificuldades, possibilitando o replanejamento das ações.
O processo de avaliação do projeto Nascentes de Vida será constituído por três
diferentes fases, sendo as seguintes etapas:
a) Diagnóstico: Será realizado no início do projeto para levantar a situação antes da
implementação do mesmo. Será realizado diante da necessidade de implantar
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ações permanentes de preservação das nascentes locais além de ampliar as
atividades do Centro de Educação Ambiental na formação de cidadãos mais
conscientes.
b) Monitoramento: Será realizado no decorrer do projeto, como meio de verificação
das ações já desenvolvidas e em curso, permitindo o replanejamento quando
necessário. Por meio da equipe participante do projeto.
c) Conclusão: Será realizada ao final do projeto a fim de verificar se as metas foram
cumpridas e os objetivos alcançados. Por meio de frequência dos alunos e
avaliação dos professores.

8 - Parcerias
O Projeto Nascentes de Vida será realizado através de uma parceria entre a
Secretaria Municipal da Educação – SME de Lins, por meio do Programa de
Educação Ambiental, Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
– SAMAS de Lins, da Triunfo Transbrasiliana Concessionária de Rodovia e AES
Brasil. Desta forma, é pressuposto acordo sem fins lucrativos e não conflitantes.
8.1 - SME - Secretaria Municipal de E Educação – Programa de Educação
Ambiental
A Secretaria Municipal de Educação do Município de Lins é o órgão executivo
responsável

pelo

desenvolvimento

da

política

educacional

no

Município,

desenvolvendo funções destinadas à gestão do sistema e a supervisão das escolas,
exercendo função técnicas e cooperativa e prestando assistência supletiva nas
instituições oficiais.
Uma das incumbências da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver
estudos para propor diretrizes e normas pedagógicas e administrativas para o
Sistema Municipal de Ensino, quanto ao currículo, calendário escolar, sistemas de
matriculas, avaliação escolar, orientação pedagógica e recursos didáticos para a
boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
As ações pedagógicas ambientais desenvolvidas na Rede Municipal de
Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação é realizada por meio
de orientação, desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Educação
Ambiental voltada para valores humanistas, potencializando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que contribuam para participação cidadã na
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construção de uma sociedade sustentável, considerando a educação ambiental
como 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. (Lei 9.795, PNEA, 1999).
8.2 - SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Inaugurado em 21 de abril de 1958 e denominado pela Lei Municipal n° 593
de 27 de junho de 1958, o Horto Florestal Dr. Moysés Antônio Tobias, em
homenagem ao seu grande idealizador e criador, possui aproximadamente 5
alqueires dividido em áreas com diversas atividades, tornando-o em um local de
pesquisa, preservação, educação ambiental, convivência, contemplação, turismo e
lazer. Possui locais de reflorestamento em áreas de preservação permanente –
APP, ao longo do curso hídrico (córrego Campestre) e nascentes no próprio local,
Trilhas Ecológicas, Minhocário e Jardim das Borboletas. Neste local fica a sede da
SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade que é
responsável pelo CEA – Centro de Educação Ambiental.
8.3 - Triunfo Transbrasiliana
Concessionária responsável pela administração do trecho paulista da BR153, desde 2015. O respeito ao meio ambiente está entre os valores das empresas
Triunfo, permeando suas atividades em todos os setores e regiões em que atua.
Além de se empenhar em atender à legislação ambiental vigente, a Companhia
busca soluções inovadoras que permitam reduzir os impactos negativos de suas
atividades. Nesse intuito, prioriza o uso racional de recursos naturais, a redução das
emissões e o monitoramento constante de indicadores que possibilitem diagnosticar
seu desempenho ambiental e, assim, propor ações tanto preventivas quanto
corretivas. Responsável pelos conhecimentos técnicos, insumos necessários às
oficinas de terrários, assim como pela manutenção das nascentes localizadas no
Horto Municipal de Lins e que foram revitalizadas recentemente.

8.4 - AES Brasil
A AES Brasil, plataforma integrada de energia, proporciona autonomia para
que seus clientes decidam a forma mais sustentável de suprir suas necessidades
energéticas, em todos os sentidos: eficiência, sustentabilidade, disponibilidade,
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confiabilidade e inovação. Acreditamos que a verdadeira geração de valor é quando
pensamos na redução de impactos ambientais e no desenvolvimento sustentável,
onde nossos parceiros, clientes e a sociedade ganham. Dentre os programas
ambientais desenvolvidos pela companhia, temos o Programa de Educação
Ambiental, que busca o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação à
problemática ambiental e ao uso responsável dos recursos naturais. Neste sentido,
seremos responsáveis pelo apoio técnico nas oficinas de construção dos mini
terrários e trilhas desenvolvidas no Horto Municipal de Lins.
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ANEXO 1.6 - PROJETO REVOADA - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE

Fonte: https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/201229/Dia-de-la-Tierra-hoy-22-de-

abril-de-2020

Parcerias
SME – Secretaria Municipal de Educação
2º Batalhão 2ª Cia 2º Pel – Polícia Militar Ambiental
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Introdução
Com a crescente preocupação mundial a cerca da manutenção e recuperação
do equilíbrio ambiental, é imprescindível o conhecimento do papel de cada grupo nos
ecossistemas. O grupo de aves é um dos mais estudados para fins de preservação
ambiental, graças às suas várias adaptações e características únicas, como hábitos
alimentares. As aves podem ser frugívoras, granívoras (grãos e sementes), insetívoras,
nectarívoras, carnívoras, psicívoras (peixes), necrófagas ou onívoras, sendo assim
animais muito importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, já que atuam
como dispersoras de sementes, agentes polinizadores, reguladoras de populações de
suas presas e ainda como bioindicadores de conservação, pois são bem conhecidas e
sensíveis a alterações de seu habitat. (Figueiredo, UNIFESP, 2014 – Graduação em
Ciências Biológicas)
As aves sempre despertaram grande interesse nos seres humanos devido à
beleza de suas cores e canto, sendo criadas como animais de estimação pelas
populações indígenas mesmo antes da colonização. No Brasil, muitos animais são
negociados em feiras livres, próximos aos locais de apreensão ou transportados para
outros municípios e países. Estudos realizados sobre o tráfico de animais silvestres em
todo o país revelaram que as aves representam o grupo mais comercializado de todos
os animais. (Ribeiro e Silva, 2007)
Diante dessa situação, é importante trabalhar esse tema dentro da educação
ambiental como forma de ampliar os conhecimentos dos educando despertando-os
para uma visão crítica da realidade ambiental e para minimizar o mais rápido possível os
danos ao qual temos submetidos o meio ambiente com hábitos indiscriminados em
relação a tudo que é oriundo dos recursos naturais.
Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação de Lins, por meio do
Programa de Educação Ambiental desenvolve o Projeto Revoadas em parceria com a
Polícia Militar Ambiental que consiste em soltar os pássaros apreendidos de volta à
natureza com a participação dos alunos da rede municipal de ensino de Lins. Esta
soltura é realizada em parceria com o médico Dr. Ivan Tadeu Ferreira Antunes que cede
sua propriedade: Fazenda Natureza, local legalizado pelos órgãos competentes para
essa ação. Neste local há um acervo de árvores frutíferas, plantadas com a intenção de
oferecer alimentos aos pássaros advindos da região e também foram construídos
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viveiros para acolher os pássaros que chegam maltratados e doentes até a adaptação e
soltura de volta à natureza.
Segundo a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, quem trafica ou cria
animais silvestres sem autorização está sujeito a multas e detenção de seis meses a um
ano.
Casos de apreensões de animais, principalmente aves vítimas de tráfico e cativeiro
doméstico são registrados com frequência. São milhares encaminhados para cerca de
45 centros de triagem em todo o país, a maioria gerenciada pelo Ibama.

1 - Justificativa
As aves aparecem como um fator importante na preservação do equilíbrio ambiental
porque além de serem agentes dispersores de sementes, controladores de roedores e
cobras, elas são um “termômetro da condição ambiental da região”.
As aves sempre despertaram grande interesse nos seres humanos devido à beleza
de suas cores e canto incentivando com isso o comércio ilegal que gera muito lucro.
Conscientizar os alunos que a existência desta prática gera um dano grave à
biodiversidade local e global e dar oportunidade para que eles possam adotar
posturas críticas de mudanças positivas em relação ao meio ambiente.
Assim, o Projeto Revoada – Cuidando do Meio Ambiente tem por finalidade aproximar e
proporcionar aos alunos momentos de integração com a natureza, ressaltando a
respeito continuo e diário ao meio ambiente e conscientizar sobre os danos de traficar e
comercializar aves em nosso país.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods
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2 - Objetivo Geral
Proporcionar condições práticas de observação e participação em relação a
biodiversidade local de forma a conscientizar a todos os envolvidos da importância da
preservação dos pássaros para o equilíbrio do meio ambiente em que vivemos.
2.1 - Objetivos Específicos
a)

Desenvolver este projeto a partir das realidades locais estabelecendo as devidas

conexões com a realidade planetária, objetivando a conscientização para a
transformação.
b)

Incentivar a produção de conhecimentos, metodologias e práticas de Educação

Ambiental.
c)

Participar da construção de um futuro sustentável para nossa comunidade, nosso

município, nossa região, para o Brasil e o Planeta;
d)

Criar e fortalecer espaços de debate na escola sobre os problemas sociais e

ambientais da comunidade e perceber como eles se relacionam com o mundo;
e)

Incentivar uma nova geração que se empenhe em contribuir para a solução dos

problemas sociais e ambientais;
f)

Reconhecer as responsabilidades individuais e coletivas a esse tema, planejar

ações que contribuam para transformações de qualidade de vida na escola e na
comunidade e propiciar mudanças no lugar, no país e também no mundo;
g) Sensibilizar a comunidade onde estamos inseridos para que possamos efetivar as
ações sobre Educação Ambiental;
h) Promover a compreensão das causas dos hábitos consumistas e agir para a
transformação dos sistemas que os sustentam, assim como para a transformação
de nossas próprias práticas;
i) Participar de solturas de pássaros resgatados de cativeiros ilegais, ressaltando aos
alunos sobre a legislação que protege esses animais e sobre essa conduta;
j) Realizar visitações em locais de nossa região que oferecem um vasto campo de
aprendizado: Hidrelétrica, Fazenda, Área de Reflorestamento, entre outras.
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3 - Metodologia
Inicialmente será realizada uma reunião com a equipe gestora para a
apresentação do Projeto e discussão sobre a metodologia de trabalho.
A coordenação pedagógica orientará os professores sobre o tema da fauna
brasileira, enfatizando o conteúdo da Aves para trabalharem com os alunos em sala
de aula, como forma de contextualização do projeto.
No dia da soltura das aves apreendidas pela Policia Militar Ambienta será
agendada uma aula-passeio na Fazenda Natureza para que os alunos participem
desse momento. Essa data é agendada alinhando o horário disponível do Dr. Tadeu
(proprietário da fazenda), a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria Municipal de
Educação.
Neste mesmo passeio à fazenda, haverá o plantio de diferentes espécies de
árvores com a participação dos alunos.
Após a soltura das aves e plantio das árvores, os alunos participarão de uma
trilha na fazenda por meio de um Trenzinho (trator adaptado) adentrando no meio da
floresta como forma de interação com a natureza.
Ao término do passeio, será oferecido um lanche para os alunos em parceria
com a Cozinha Piloto, Polícia Militar e a escola.

4 - Público-alvo
Alunos da Rede Municipal de Ensino de Lins da Educação Infantil:
modalidade pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

5 - Avaliação
A avaliação será um processo contínuo com vista à reflexão crítica sobre a
prática, valendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, assim como o interesse
e a participação dos alunos.
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ANEXO 1.7 - PROJETO “FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE”

Fonte: https://smeeventos.wixsite.com/secretariadeeducacao/single-post/2017/06/19/PREFEITOEDGAR-DE-SOUZA-RECEBE-MATERIAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O-AMBIENTAL-EMPARCERIA-COM-A-VIARONDON
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Introdução
O planeta Terra vem sofrendo transformações desde a Revolução Industrial
com o estilo de vida do homem moderno, fornecendo muito mais recursos do que
sua capacidade de regeneração pode suportar, ao mesmo tempo em que é
obrigado a conviver com a imensa quantidade de resíduos que o ser humano
produz.
O nosso modelo atual de desenvolvimento econômico gera uma incontestável
devastação no planeta, interferindo profundamente em seu equilíbrio. Para que nos
recoloquemos dentro da lógica da sustentabilidade, o balanço entre o viés
econômico, ambiental e social deve ser revisto: nossas diretrizes econômicas devem
permitir a igualdade social e o equilíbrio ambiental, para que o planeta tenha plenas
condições de abarcar as formas de vida como conhecemos – incluindo a humana.
A Educação Ambiental deve ser considerada um elemento integrador dos
sistemas educativos de que dispõe a sociedade para fazer com que a comunidade
tome consciência do fenômeno do desenvolvimento e de suas implicações
ambientais.
Para tanto, deverá servir não só para transmitir conhecimentos, mas também
para desenvolver habilidades e atitudes que permitam ao homem atuar efetivamente
no processo de manutenção do equilíbrio ambiental, de modo a garantir qualidade
de vida condizente com suas necessidades e aspirações.
No contexto da prática pedagógica e curricular, o trabalho de educação
ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os educandos a desenvolver
consciência global das questões relativas ao meio ambiente, para que possam
assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria.
O ambiente escolar é uma ótima oportunidade para o exercício dessa
construção coletiva do conhecimento, durante etapas tão fundamentais para
formação de um ser humano: a infância e a adolescência.
Com o intuito de fomentar e ampliar esse trabalho a Secretaria Municipal de
Educação de Lins por meio do Programa de Educação Ambiental desenvolve um
processo educativo que pleiteia a participação das pessoas na construção de uma
melhor qualidade de vida, podendo ser este, um agente dos processos de
transformação social.
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Para o desenvolvimento deste trabalho é importante levar em consideração a
base legal da educação ambiental e outras legislações vigentes, como: o artigo 2º
da Lei Federal nº 11.947/09, que trata da alimentação escolar, a Lei 9.795/99 que
dispõe a Política Nacional de Educação Ambiental-PNEA e as legislações
municipais, como o Decreto nº 8.753 de 05 de outubro de 2010 – “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da inclusão da Educação Ambiental, nas Escolas do Município de
Lins e dá outras providências”; a Lei 6.666 de 06/09/2018 que institui a Política
Municipal de Educação Ambiental e a Resolução Nº 05, de outubro de 2017 que
“Estabelece Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema
Municipal de Ensino de Lins”.
Para a efetivação do Projeto “Formação e Conscientização para uma
Alimentação Saudável e a Preservação do Meio Ambiente” a Secretaria Municipal
de Educação firmou parceria com a empresa BR Vias - ViaRondon Concessionária
de Rodovia S/A (administra e opera a rodovia SP 300 do km 336,5 ao km 667+630
metros) que dará uma formação aos educadores. A formação recebe o nome de
“Multiplicadores em Educação Ambiental” e será realizado em quatro módulos: 1Boas Práticas Ambientais, 2- Biodiversidade, 3 – Rodovia X Homem X Meio
Ambiente e 4- Ferramentas Participativas em Educação Ambiental. Cada módulo
será convertido em cadernos de atividades que os próprios educadores serão
protagonistas deste material por meio de projetos pedagógicos ambientais. Estes
cadernos de atividades serão multiplicados para todas as escolas da rede municipal
de ensino de forma que todos os professores tenham acesso a eles e assim
cheguem aos alunos.

1 - Justificativa
A educação ambiental é o processo por meio do qual 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.
Para que esse processo aconteça de forma efetiva nas práticas escolares é
importante que os educadores recebam formação continuada sobre o tema
ambiental.
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Assim, o Curso Multiplicadores em Educação Ambiental oferecido pela BR
Vias – Via-Rodon oferecido aos educadores da rede municipal de ensino, favorece a
ampliação dos conhecimentos sobre as questões ambientais de uma maneira
dinâmica, onde os próprios educadores constroem projetos pedagógicos ambientais
que serão desenvolvidos com os alunos e estes projetos serão publicados no livro
do professor e posteriormente multiplicados para toda a rede de ensino.
Este material dentro da Unidade Escolar servirá de apoio pedagógico no
desenvolvimento das atividades ambientais realizadas com os alunos. É um material
diferenciado porque foi elaborado coletivamente pelos educadores no Curso
Multiplicadores em Educação Ambiental, levando a em consideração a vivência de
cada um. Tornando-se assim rico em conteúdos pedagógicos.

Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/ods

2 – Objetivos

2.1 - Objetivo Geral
Proporcionar a formação de indivíduos e grupos sociais capazes de conhecer
e identificar o meio onde está inserido, problematizar e agir sobre ele, tornando-se
multiplicadores socioambientais, contribuindo assim para construção de uma
sociedade sustentável com pessoas atuantes para um ambiente saudável.

2.2 - Objetivos Específicos
a) Apoiar professores a se tornarem educadores ambientais para atuar em
processos de construção de conhecimentos, pesquisa e intervenção educacional.
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b) Utilizar o material doado pela empresa BR Vias - ViaRondon Concessionária de
Rodovia S/A (Caderno do professor – Curso Multiplicadores em Educação
Ambiental) com atividades e metodologias sobre o meio ambiente.
c)

Trabalhar a prática de transversalidade por meio de projetos coletivos e

transformadores, transcendendo os limites artificiais das disciplinas e tratando os
conteúdos de forma articulada.
d)

Despertar a conscientização do ser humano, durante sua formação, quanto à

capacidade de transformação positiva do meio em que vive.
e)

Desenvolver hábitos alimentares saudáveis.

f)

Promover a educação ambiental.

3 - Público Alvo:
Alunos da Rede Municipal de Ensino de 3 a 10 anos de idade da Educação
Infantil – modalidade creche e pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos.
Escolas participantes
EMEI “GILDA JUNQUEIRA VILELLA”
EMEI “KITISI IAMAUTI”
EMEI “MÃE COMERCIÁRIA” I
EMEI “MARIA ARARECIDA ZANI BERTIN”
EMEI “MENINO JESUS”
EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”
EMEI “IRANY LARAYA”
EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO”
EMEI “PROF. CEZÁRIO T. MAEDA”
EMEI “PROFª MARIA APARECIDA DA SILVA ELIAS”
EMEI “CARLOS APARECIDO SANCHES”
EMEI “EGILDA SCIAMARELLI PRADO”
EMEI “ENG. LAVOISIER MONNEY JR”
EMEI “PROFª ALDA T. P. QUEIROZ”
EMEI “PROF. AGOSTINHO PERAZZA”
EMEI “PROFª ÁUREA DE CAMPOS GONÇALVES”
EMEI “PROF. EUGÊNIO MARTINS RAMON”
EMEF “DOM WALTER BINI”
EMEF “JOÃO ALVES DA COSTA”
EMEF “PROFª GESSY MARTINS BEOZZO”
EMEIF “JOÃO SANTOS MEIRA”
CEPM “PAULO FREIRE”
NAIAEE “PROFª ELIZABETH G. CHINALI”
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Atendendo aproximadamente com o desenvolvimento do projeto 4.000 alunos.
4 - Metodologia
Primeiramente é formalizado uma parceria com a Via Rondon e a Secretaria
Municipal de Educação para a otimização do Curso de capacitação Multiplicadores
em Educação Ambiental para os educadores da Rede Municipal de Ensino.
O Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental é desenvolvido em
quatro módulos com temas diferenciados e tem como metodologia aulas teóricas e
práticas com a construção pelos educadores de projetos pedagógicos ambientais
para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme segue:
1º) Boas Práticas Ambientais
I. Panorama Ambiental Brasileiro
II. Questões ambientais atuais
III. Cenário Ambiental da Região
IV. Prática: Visita técnica em campo
2º) Biodiversidade
I. Caracterização dos Biomas
II. A importância da Biodiversidade
III. Ameaças à Biodiversidade
IV. A Biodiversidade da Região
V. Prática: Visita técnica em campo
3º) Rodovia x Homem x Meio Ambiente
I. Instrumentos de Gestão Ambiental
II. Licenciamento Ambiental
III. Rodovias: custo e benefícios
IV. O papel das rodovias na conservação do meio ambiente
V. Prática: Visita técnica em campo
4º) Ferramentas participativas em Educação Ambiental
I. A importância da Educação Ambiental nos dias de hoje
II. A interdisciplinaridade da Educação Ambiental
III. Atividades práticas e dinâmicas de Educação Ambiental
IV. Prática: Dinâmicas em Educação Ambiental
Os projetos pedagógicos ambientais desenvolvidos pelos educadores nas
aulas

práticas

do

Curso

Multiplicadores

transformados em cadernos do professor.
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Os cadernos do professor com as atividades pedagógicas ambientais serão
multiplicados em gráfica e distribuídos em todas as unidades da rede de ensino do
município de Lins que servirá como material de apoio aos professores.
O material desenvolvido a partir do Curso de Multiplicadores é utilizado em
todas as unidades escolares sendo um repertório de sequências didáticas, projetos
e atividades riquíssimas para uma educação ambiental mais efetiva.
É de responsabilidade do diretor da unidade escolar orientar e estimular que
os professores utilizem e desenvolvam o trabalho com os cadernos de atividades
dos Curso Multiplicadores em Educação Ambiental.
INDICADORES
Escolas

Participantes

Indicadores

Instrumentos

Ampliação dos
conhecimentos/
Melhoria na qualidade
24

Aproximadamente
4.000 alunos

da alimentação;
Responsabilidade com
o meio ambiente/Ficha
de frequência/

Ficha de frequência/Relatório de
atividades/Observação/Participação/Registro
por fotos/Avaliação continua/Reportagem
jornalística

Relatório das
atividades.

4 - Parceria
O Projeto “Formação e Conscientização para uma Alimentação Saudável e a
Preservação do Meio Ambiente” é realizado pela Secretaria Municipal da Educação
- SME, por meio do Programa de Educação Ambiental e em parceira com a
ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A. Desta forma, é pressuposto acordo
sem fins lucrativos e não conflitantes.

4.1 - SME - Secretaria Municipal de Educação – Programa de Educação Ambiental
A Secretaria Municipal de Educação de Lins é o órgão executivo responsável
pelo desenvolvimento da política educacional no Município, desenvolvendo funções
destinadas à gestão do sistema e a supervisão das escolas, exercendo função
técnicas e cooperativa e prestando assistência supletiva nas instituições oficiais. (Lei
4.969, LINS, 2007)
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Uma das incumbências da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver
estudos para propor diretrizes e normas pedagógicas e administrativas para o
Sistema Municipal de Ensino, quanto ao currículo, calendário escolar, sistemas de
matriculas, avaliação escolar, orientação pedagógica e recursos didáticos para a
boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem. (Lei 4.969, LINS, 2007)
As ações pedagógicas ambientais desenvolvidas na Rede Municipal de
Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação é realizada por meio
de orientação, desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Educação
Ambiental voltada para valores humanistas, potencializando conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências que contribuam para participação cidadã na
construção de uma sociedade sustentável, 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. (Lei 9.795, PNEA, 1999).
considerando a educação ambiental como um componente essencial

4.2 - VIARondon Concessionária de Rodovia S/A
A ViaRondon tem um sério compromisso com o desenvolvimento humano e o
respeito ao meio ambiente e inclui em sua agenda medidas de conservação,
proteção e recuperação ambiental, que asseguram a manutenção harmônica dos
ecossistemas

onde

atua.

A

concessionária

desenvolve

alguns

programas

ambientais, que orientam as principais ações de preservação do entorno da rodovia.
Um desses programas é o Programa de Educação Ambiental, que visa à
formação de indivíduos e grupos sociais capazes de conhecer e identificar o meio
onde está inserido, problematizar e agir sobre eles, tornando-se multiplicadores
socioambientais.
A ViaRondon tem o compromisso, nos 30 anos da concessão, de investir na
melhoria da rodovia e na questão da segurança viária, essencialmente para reduzir
o número de acidentes. Dessa forma, a economia da região ganha mais agilidade e
competitividade, pois um corredor mais seguro agrega vantagens a diversos
segmentos, como turismo, comércio, indústria, integração entre as cidades, logística
de produtos e serviços.

5 - Avaliação
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A avaliação do projeto será contínua ao longo de sua execução, levando em
consideração o interesse e participação dos alunos, bem como o resultado
esperado.
Acompanhar e avaliar o projeto para verificar a concretização parcial ou total dos
objetivos e fazer o levantamento de acertos e dificuldades possibilitará o
replanejamento das ações.
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ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS
PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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ANEXO 2.1 - AÇÕES AMBIENTAIS DE 2017

EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO

EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO

EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO

EMEI “PROF. ISMAEL C. ARAÚJO

EMEI GILDA JUNQUEIRA VILELLA

EMEI GILDA JUNQUEIRA VILELLA

EMEI MÃE COMERCIÁRIA I

EMEI MÃE COMERCIÁRIA
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EMEI “KITISI IAMAUTI”

EMEI “KITISI IAMAUTI”

EMEI “KITISI IAMAUTI”
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EMEI “MENINO JESUS”

EMEI “MENINO JESUS”

EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
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EMEI “MENINO JESUS
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EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

EMEI “IRANY LARAY
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EMEI “PROF. CEZÁRIO T. MAEDA
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-

EMEI “CARLOS AP. SANCHES

EMEI EGILDA SCIAMARELLI PRADO

EMEI EGILDA SCIAMARELLI PRADO
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EMEI EGILDA SCIAMARELLI PRADO

EMEI EGILDA SCIAMARELLI PRADO

EMEI ENGº LAVOISIER M JÚNIOR
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EMEI PROFª ALDA T. P. QUEIROZ

EMEF “DOM WALTER BINI”

EMEF “PROFª GESSY M. BEOZZO”

EMEF “PROFª GESSY M. BEOZZO
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EMEF “PROFª GESSY M. BEOZZO

EMEF “PROFª GESSY M. BEOZZO

EMEIEF “JOÃO SANTOS MEIRA

EMEIEF “JOÃO SANTOS MEIRA

90

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EMEIEF “JOÃO SANTOS MEIRA
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CEP PAULO FREIRE
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ANEXO 2 .2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

INAUGURAÇÃO DO PROJETO JARDIM NAS ESCOLAS – EMEI ENGº LAVOISIER
MONNEY JÚNIOR
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PROJETO JARDIM NAS ESCOLAS – EMEI PROF. ISMAEL CASTRO DE ARAÚJO

PROJETO JARDIM NAS ESCOLAS – EMEF JOÃO ALVES DA COSTA
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ANEXO 2.3 - AÇÕES AMBIENTAIS DE 2018
PROJETO “ESCOLAS MAIS VERDES” – EMEI EGILDA SCIAMARELLI PRADO – 2018
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PROJETO REVOADAS – EMEF JOÃO ALVES DA COSTA
ALVES DA COSTA

PROJETO REVOADAS – EMEF JOÃO

PROJETO HORTA NAS ESCOLA – EMEI MARIA APARECIDA DE SILVA ELIAS

PROJETO HORTA NAS ESCOLA – EMEI PROF. ISMAEL ARAÚJO
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PROJETO NASCENTES DE VIDA – EMEIEF JOÃO S. MEIRA
EUGÊNIO M RAMON

PROJETO NASCENTES DE VIDA – EMEI

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEF PROFª GESSY MARTINS BEOZZO

Dia da Árvore e Rio Tietê

Dia da Árvore e Rio Tietê

100

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEI PROF ISMAEL CASTRO DE ARAÚJO

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEI ENGº LAVOISIER MONNEY JÚNIOR
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEI MENINO JESUS

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS CEPM PAULO FREIRE

102

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE – VILA MILITAR

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEI EGILA S PRADO

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEF JOÃO ALVES DA COSTA
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PREMIAÇÃO "JOSUÉ DE CASTRO" DE COMBATE À FOME 2018

DIA MUNDIA DA ÁGUA

DIA MUNDIA DA ÁGUA

DIA MUNDIA DA ÁGUA
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PROJETO HORTA NAS ESCOLA EMEIEF JOÃO SANTOS MEIRA

PROJE

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI EUGÊNIO MARTINS RAMON

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS EMEF PROFª GESSY MARTINS BEOZZO
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEF DOM WALTER BINI

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI MARIA APARECIDA DA ZANI BERTIN

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI PROFª ÁUREA DE CAMPOS GONÇALVES

106

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO HORTA EDUCATIVA PARCERIA COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE
SÃO PAULO

PROJETO JARDIM NAS ESCOLAS – EMEI ÁREA DE CAMPOS GONÇALVES
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS PROF. AGOSTINHO PERAZZA

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI IRANY LARAYA

109

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO HORTA NAS ESCOLA S– NAIAEE ELIZABETH CHINALI
NAIAEE ELIZABETH CHINALI

PROJETO JARDIM NAS ESCOLA –

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI GILDA JUNQUEIRA VILLELA
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI CARLOS APARECIDO SANCHES

PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI PROFª ALDA THEREZINHA PERCHES QUEIROZ
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PROJETO HORTA NAS ESCOLAS – EMEI KITISI IAMAUTI

PROJETO ÓLEO AMIGO – EMEF DOM WALTER BINI

PROJETO ÓLEO AMIGO – EMEI EGILDA S PRADO
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ANEXO 2.4 - AÇÕES AMBIENTAIS DE 2019

PROJETO “ÓLEO AMIGO” EMEI “Carlos Ap. Sanches”

PROJETO “ÓLEO AMIGO” EMEI “Carlos Ap. Sanches

PROJETO “ÓLEO AMIGO” EMEI “Carlos Ap. Sanches

”

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEF D. Walter Bini

ROJETO “ÓLEO AMIGO” EMEI “Carlos Ap. Sanches

PROJETO “NASCENTES DE VIDA

113

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” EMEI Engº Lavoisier Jr.
Lavoisier Jr.

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” Núcleo AEE”
AEE”

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” EMEI Engº

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” Núcleo

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF João Alves da Costa
Alves da Costa
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF João
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF João Alves da Costa
Alves da Costa

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – CEPM Paulo Freire
Freire

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Menino Jesus
Menino Jesus
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF João

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – CEPM Paulo

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF Dom Walter Bini
Sanches

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Carlos

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEF Dom Walter Bini
Gonçalves

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” – EMEI Áurea C.

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Carlos Sanches
Sanches

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Carlos
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PROJETO “NASCENTES DE VIDA” – EMEI Áurea C. Gonçalves
S. Meira

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEIEF João S. Meira
C. Gonçalves

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Áurea C. Gonçalves
Gonçalves
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEIEF João

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Áurea

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Áurea C.
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Áurea C. Gonçalves

Dia Mundial do Meio Ambiente na EMEI Agostinho Perazza

Dia Mundial do Meio Ambiente na EMEI Agostinho Perazza
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Dia Mundial do Meio Ambiente na EMEI Agostinho Perazza

Dia Mundial do Meio Ambiente na EMEI Agostinho Perazza
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Carlos Ap. Sanches
PAULO FREIRE

PROJETO “PROJETO NASCENTES DE VIDA”

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Engº Lavoiseir M Jr
Lavoiseir M Jr

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Engº

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” EMEF Profª Gessy Martins Beozzo
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” Núcleo de Apoio Educacional Especializado Elizabeth Guedes Chinali
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PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI Prof Agostinho Perazza PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI Prof Agostinho
Perazza

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” CEPM Paulo Freire
Freire

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” CEPM Paulo

“NASCENTES DE VIDA” EMEI Prfª Alda T. P. Queiroz
PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI Prfª Alda T. P. Queiroz
PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” EMEI Egilda Sciamarelli Prado
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“HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Mª Apª Zani Bertin

“HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Mª Apª Zani Bertin
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Mª Apª Zani Bertin

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” EMEI Kitisi Iamauti

PROJETO “JARDIM NAS ESCOLAS” EMEI Kitisi Iamauti
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Gilda Junqueira Villela

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Nossa Senhora de Fátima

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Nossa Senhora de Fátima
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Profª Maria Aparecida da Silva Elias

PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Profª Maria Aparecida da Silva Elias
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Prof. Cezário Toshio Maeda

Dia da Árvore e Rio Tietê

Dia da Árvore e Rio Tietê

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI “Alda “
Ramon “

126

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI “Eugênio
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PROJETO “HORTA NAS ESCOLAS” – EMEI Mãe Comerciária Profª Neuza Cury Jorge

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI “Egilda S Prado “
“Lavoisier“

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI “Profª Áurea “

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI “Lavoisier“
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ROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEIEF João S Meira

rojeto Horta nas Escolas EMEF Bini

PROJETO “NASCENTES DE VIDA” EMEI Carlos Sanches

Projeto Horta nas Escolas EMEF Gessy

PROJETO ÓLEO AMIGO – DIA MUNDIAL DA ÁGUA
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Projeto Horta nas Escolas EMEI Gilda
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PROJETO ÓLEO AMIGO – PEDÁGIO EMEI EGIDA

PROJETO ÓLEO AMIGO – PEDÁGIO NA EMEI EGIDA

PLANTIO DE 100 MUDAS DE ÁRVORES NO HORTO
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PLANTIO DE 100 MUDAS DE ÁRVORES NO HORTO

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
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PLANTIO DE 1000 MUDAS NUMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO

PLANTIO DE 1000 MUDAS NUMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
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PROJETO “ESCOLAS MAIS VERDES”- EMEI PROF. AGOSTINHO PERAZZA
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ANEXO 2.5 - AÇÕES AMBIENTAIS DE 2020
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ANEXO 2.6 - AÇÕES AMBIENTAIS DE 2021
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 2021
Educação ambiental é um processo de ensino e aprendizagem voltada para
a conscientização dos indivíduos sobre os problemas ambientais e como
ajudar a combatê-los, buscando formas de conservação e preservação dos
recursos naturais e a sustentabilidade.
A Secretaria Municipal de Educação de Lins, preocupada com a formação
educativa que vise transformar cidadãos sensibilizados e atuantes na realidade que
os cercam, realiza a Educação Ambiental por meio do Programa de Educação
Ambiental.
O Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação
desenvolve projetos ambientais que atendem diferentes faixas etárias em seus
níveis e modalidades de ensino, de maneira transversal em seus currículos.
O trabalho com o tema Meio Ambiente proporciona aos alunos novas
experiências e ensina-lhes formas de participação que ampliam a consciência sobre
as questões ambientais e assim, assume de forma independente e autônoma,
atitudes e valores voltados à sua melhoria.
As ações pedagógicas desenvolvidas nos projetos ambientais destinam-se a
assegurar, no âmbito educativo, a interação e integração equilibrada das múltiplas
dimensões da sustentabilidade ambiental, ecológica, social, ética, cultural,
econômica, espacial e política com vista à melhoria da qualidade de vida.
Atualmente, o Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal da
Educação de Lins, seguindo os protocolos de segurança da pandemia do COVID19, retoma os seguintes projetos:
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Projeto Horta nas Escolas
O Projeto Horta nas Escolas tem o objetivo de educar as crianças,
adolescentes e adultos sobre a importância do cuidado com o meio ambiente,
alimentação saudável, nutrição e a reciclagem de nutrientes e materiais. Além de
estimular o trabalho pedagógico dinâmico, prazeroso, dinâmico, participativo e
multidisciplinar. Não deixando de lado o envolvimento da comunidade escolar num
mesmo objetivo, assim promovendo uma vida mais saudável.(Projeto realizado em
parceria com a SABESP e SAMAS)

Planejamento do Projeto Hortas nas Escolas / Julho, Agosto ,Setembro, Outubro,
novembro e Dezembro -2021:

EMEI “ MENINO JESUS “
EMEI “ PROF. AGOSTINHO PERAZZA”
EMEI “ PROFª MARIA APARECIDA DA SILVA ELIAS”
EMEI “ EGILDA SCIAMARELLI PRADO”
EMEI “ PROFª AUREA DE CAMPOS GONÇALVES”
EMEI “ ENG. LAVOISIER MONNEY JUNIOR”
EMEI “ CARLOS APARECIDO SANCHES”
EMEF “ PROFª GESSY MARTINS BEOZZO”
EMEI “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”
EMEI “ KITISI IAMAUTI”
EMEI “ ALDA TEREZINHA PERCHES QUEIROZ”
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Plantio na Horta - Julho/2021
Emei “Eng. Lavoisier M. Junior “

Plantio na Horta - Julho/2021
Emei “Eng. Lavoisier M. Junior“

Plantio na Horta -Emei “Eng. Lavoisier M. Junior ” - Julho/2021
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Plantio na Horta – Emei “Maria Aparecida da Silva Elias” – Julho/21
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Plantio na Horta – Emei “Carlos Aparecido Sanches” –Agosto/2021
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Colheita na Horta – Emei “Eng. Lavoisier Monney Junior - setembro/21

Colheita na Horta – Emei “Eng. Lavoisier Monney Junior - setembro/21
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Colheita na Horta – Emei “Egilda Sciamarelli Prado- setembro/21

Colheita na Horta – Emei “Carlos Aparecido Sanches” –Outubro/21
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Colheita na Horta – Emei “Carlos Aparecido Sanches” – Outubro/2021

Colheita na Horta – Emei “ Kitisi Iamauti” – Outubro/21

151

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Colheita na Horta – Emei “ Kitisi Iamauti” – Outubro/21

Colheita na Horta – Emei Alda Terezinha Perches Queiroz” Novembro/21

152

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Colheita na Horta – Emef “ Profª Gessy Martins Beozzo” –Dezembro/2021

Colheita na Horta – Emef “ Profª Gessy Martins Beozzo” - Dezembro/2021
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Projeto Escolas Mais Verdes
Proporcionar momentos de brincadeiras diretamente com a natureza de
forma que as crianças tenham a oportunidade de desenvolver os cinco sentidos:
cheirar, ouvir, sentir, ver, saborear, além de estimular a imaginação, a criação e a
reflexão sobre a importância da preservação e conservação do meio ambiente para
vida, contribuindo para formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e
atuarem na sociedade de um modo comprometido com a vida.(Projeto realizado em
parceria com a SABESP).

Inauguração do Jardim Sensorial na EMEI Menino Jesus em Agosto/2021:
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Jardim Sensorial na EMEI Menino Jesus em Agosto/2021

155

PREFEITURA DE LINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

156

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Inauguração do Projeto Escola Mais Verdes na EMEI “ Profª Tereza Claudete
Perin”- Setembro /2021.
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Inauguração do Projeto Escola Mais Verdes na EMEI Carlos Aparecido
Sanches - Dezembro/2021.
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AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TEMPOS DE
PANDEMIA COVID-19 – EXERCÍCIO -2021
Importante registrar que as ações do Programa de Educação Ambiental no
Município de Lins/SP, sofreram alterações em razão da Pandemia COVID-19.
Em razão das limitações impostas pelo Plano de Contingenciamento do
Governo Estadual e das legislações decorrentes do próprio Município, as ações do
Programa de Educação Ambiental tiveram algumas alterações na sua execução que
em parte promoveu a alteração da metodologia para desenvolver a ação e, até
mesmo a paralisação de algumas ações, em que o trabalho do ensino híbrido ou
remoto não eram compatíveis com o seu desenvolvimento.
No entanto, a partir do segundo semestre de 2021, a volta gradativa das
aulas presenciais, permitiu com a devida segurança e observação dos protocolos do
Plano São Paulo e das legislações municipais, que o Programa de Educação
Ambiental da Rede de Ensino Pública Municipal, retomasse a execução de parte
das ações previstas por este.
Dentre essas ações, destacam-se o Projeto “Horta nas Escolas”; o Projeto
“Escolas Mais Verdes” e o Projeto “Nascentes de Vida”.
Estas ações que já tiveram sua retomada, uma vez que as aulas
presenciais têm sido retomadas gradativamente e, seguindo os protocolos de
sanitários que o momento da Pandemia COVID-19 requer, tem sido possível cumprir
o cronograma proposto, atendendo aos objetivos das destas ações em
desenvolvimento atualmente.
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ANEXO 3
EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
Leandro André da Silva

EQUIPE TÉCNICA
Eng. Amb. Mayara Moreira dos Santos
Bio. Carolina Rocha de Carvalho
Eng. Agro. Julia Buchmann
Jessica Mariane de Souza Santos (Estagiária Eng. Agronômica)
Vinicius Prado de Oliveira (Estagiário Eng. Agronômica)
Jeslenan da Silva Diogo (Estagiário Eng. Ambiental)
Iara da Silva Zupelli Barbosa (Estagiária de Eng. Florestal)

APOIO
Câmara Municipal de Lins
Secretaria Municipal de Educação
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Triunfo Transbrasiliana
AES Tietê
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Centro de Educação Ambiental

O Centro de Educação Ambiental de Lins foi inaugurado em 23 de junho de
2008 com o intuito de realizar atividades em prol do meio ambiente, possibilitando
atividades ecológicas lúdico-educativas aos alunos da rede pública de ensino e
privada e a sociedade civil em geral.
O CEA está localizado no Horto Florestal Prefeito Dr. Moysés Antônio Tobias
onde também está inserida a Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SAMAS. Junto ao CEA, está a sede do Conselho Municipal de
Política Urbana e Meio Ambiente (COMDEMA) e da Ong SOS Rio Dourado com a
participação constante da Sabesp agregando valor e fortalecendo suas atividades.
De edificação sustentável confere um espaço com capacidade para 50
pessoas para realização de palestras, cursos, encontros e oficinas ligadas direta ou
indiretamente ao meio ambiente, contanto com tratamento anaeróbio próprio para
os resíduos dos banheiros, onde o resíduo final é direcionado à adubação orgânica
do viveiro municipal. A construção do auditório contou a com a parceria da Sabesp e
Prefeitura de Lins.
Ao lado do Centro há também um parque infantil e área com mesas e bancos
favorecendo o lazer aos visitantes como piqueniques e contemplação da natureza.
O espaço proporciona aos visitantes uma série de instrumentos para pesquisa e
aprendizagem, entre eles se encontram as coleções:
 Biblioteca Ambiental: com cerca de 520 títulos para consulta e empréstimo;
 Carpoteca: (sementes) contando com mais de 100 espécies arbóreas e
alimentícias, identificas e catalogadas;
 Xiloteca: possui 40 espécies de madeiras identificadas e catalogadas;
 Rochas: com 150 amostras identificadas e catalogadas;
 Herbário: com amostras da flora local;
 Coleção Entomológica: com mais de 15 famílias entre pragas e inimigos naturais;


Teatro de Fantoches: com o tema “A turma da Sabesp salvando rio da

cidade”, abordando a temática sobre o tratamento de água e esgoto realizado
também de forma itinerante e com agendamento prévio;


Painel de Fragilidades e Potencialidades do Solo;
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Minhocário: implantado desde 2009 é utilizado nas trilhas ecológicas como

ferramenta de educação ambiental;


Piloto de Compostagem: implantado em 2017 o piloto de compostagem é

mais uma ferramenta de educação ambiental utilizada durante as visitas as trilhas
ecológicas;


Curso de Férias no período das férias escolares de julho a SAMAS realizará o

primeiro ciclo do curso.
Conforme definição da UNESCO (1987) a educação ambiental é processo
permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio
ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e
determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca
de soluções para problemas ambientais, presentes futuros. Sendo assim, o principal
objetivo das atividades do Centro de Educação Ambiental é auxiliar neste processo,
contribuindo na formação de líderes, fortalecendo o trabalho de preservação do
meio ambiente e melhoria da qualidade de vida.
O Centro de Educação Ambiental funciona de segunda-feira a sexta feira, das
7h às 17h, com atividades monitoradas e conta com a coordenação de uma bióloga
e apoio de engenheira ambiental e estagiários da área.
Programas de Educação Ambiental
1.

Trilha Ecológica

1.1.

Objetivo geral
A trilha ecológica busca despertar a interpretação da natureza, estimulando e

fazendo com que os visitantes compreendam a sistemática de funcionamento da
fauna e flora.
1.2.

Metodologia
Antecedendo a trilha, os participantes recebem informações por meio de

palestra no auditório do Centro de Educação Ambiental, sendo apresentadas as
coleções e explicação sobre temas relacionados. São duas trilhas, a Trilha das
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Nascentes e Nascente Modelo e a Trilha Sentindo a Natureza, constituídas de
pontos de paradas, onde são transmitidas informações sobre a flora local,
preservação de nascentes e o meio ambiente.
A primeira trilha contém um percurso de 565 metros e duração de 40 minutos
e as informações englobam os conceitos de mata ciliar, preservação de nascentes,
nascente modelo, ciclo ecológico, espécies nativas e exóticas, resíduos sólidos e
reciclagem. A segunda, de 30 minutos, é composta por árvores nativas plantadas
por deficientes visuais, portanto há o enfoque de identificá-las através do tato e
olfato, constatando a diferença física entre elas. As árvores contam também como
placas de identificação em Braile. Ambas as trilhas são de nível baixo de exigência
quanto ao esforço da caminhada; apresentam ar puro com temperatura ambiente
em torno de 3 a 4 graus abaixo ao do ambiente externo e a possibilidade de
visualização de animais silvestres como tucanos, gambá, teiú, entre outros da flora
local.
1.3.

Público-alvo
O público a ser atingido pelo programa será composto de escolas municipais,

estaduais, ensino privado, universidades, instituições, empresas e grupos
organizados.
1.4.

Período de execução
As trilhas ecológicas têm inicio no mês de março e terminam no mês de

novembro anualmente.

2.

Teatro de Fantoches

2.1.

Objetivo geral
O teatro de fantoches tem por objetivo sensibilizar quanto os recursos hídricos

transmitindo conhecimento sobre o esgoto doméstico e seu tratamento correto.
2.2.

Metodologia
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O Teatro de Fantoches com o título “A turma da Sabesp, salvando o rio da
cidade”, é uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo.
O teatro é aplicado por quatro monitores sendo os diálogos em áudio
previamente gravado. Após o teatro é realizado diálogo com o público de forma a
informar a existência da estação de tratamento de esgoto do município e quais
ações podem-se realizar no cotidiano para evitar impactos aos recursos hídricos.
2.3.

Público-alvo
O programa busca atender o público infantil de 2 a 6 anos de idade através

das escolas municipais, estaduais, creches e instituições públicas ou privadas.
2.4.

Período de execução
O teatro de fantoches tem inicio no mês de março e terminam no mês de

novembro anualmente.

3.

Funções do Solo

3.1.

Objetivo geral
O programa funções do solo objetiva transmitir conceitos de degradação da

matéria orgânica e enriquecimento do solo além de suas funções básicas.
3.2.

Metodologia
Para o desenvolvimento do programa é utilizado dois instrumentos de auxílio,

sendo o primeiro o painel demonstrando as fragilidades e potencialidades do solo de
forma didática. O segundo se trata de um minhocário localizado ao lado do viveiro
municipal para demonstrar a decomposição da matéria orgânica.
O público é recebido no Centro de Educação Ambiental com palestra sobre o
tema do qual é concluída no painel citado. Após todos se dirigem ao minhocário
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para visualização dos conceitos. Por fim a atividade é finalizada com plantio de
mudas nativas no viveiro, sendo utilizado o composto proveniente da decomposição
no minhocário.
3.3.

Público-alvo
O programa oferecido para as escolas municipais, estaduais e de ensino

privado a partir da faixa etária de 10 anos de idade.
3.4.

Período de execução
O programa tem inicio no mês de maio e término em setembro, anualmente.

4.

NASCENTE MODELO

4.1.

Objetivo Geral
O programa nascente modelo busca dar maior visualização ao público do

funcionamento dos recursos hídricos passando a importância da preservação de
nascentes e como deve ser realizada a recuperação das mesmas.
4.2.

Metodologia
O público é recebido no Centro de Educação Ambiental onde é estabelecido

um dialogo sobre recursos hídricos, abordando conceitos de bacia hidrográfica e
ciclo da água.
A seguir todos se dirigem para a área onde estão localizadas as nascentes,
onde há placa de identificação com coordenadas geográficas.
Após a visualização e explanação, o público é direcionado ao Córrego
Campestre, para onde a nascente desagua, encerrando a atividade.
O programa é realizado também em parceria com a Secretaria de Educação e
a empresa Triunfo Transbrasiliana, com visitações fixas nas terças-feiras.
4.3.

Público-alvo
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O programa visa atender as redes municipais, estaduais e particulares de
ensino, proprietários e empresas da região além de instituições e grupos
organizados.
4.4.

Período de Execução
O programa é aplicado entre os meses de março a dezembro.

5.

Combate a Queimadas Urbanas

5.1.

Objetivo Geral

Visa conscientizar o município quanto aos problemas provenientes de
queimadas no ambiente urbano para que haja a mudança de hábitos.
5.2.

Metodologia
A semana instituída Combate a Queimadas Urbanas no Município de Lins é

realizada em parceria com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, na segunda semana
do mês de agosto, para que seja incluído também o dia interamericano de qualidade
do ar.
A conscientização é iniciada com fixação de cartazes informativo em postos de
saúde, escolas, terminal rodoviário, áreas do comércio e divulgação na mídia social
da prefeitura. Após é realizada abordagem da população ou no Calçadão Tancredo
Neves ou nos bairros com entrega de panfletos informativos e com número de
telefone para denúncias. Ao final é realizada palestra ministrada pela defesa civil.
5.3.

Público-alvo
Toda a população está incluída como público-alvo, buscando abordar o maior

número possível de participantes.
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5.4.

Período de execução
A semana é realizada na segunda semana de agosto, anualmente. O material

informativo é distribuído a partir de maio.

6.

Curso de Férias - Biofera

6.1.

Objetivo Geral
O curso de férias, Biofera, objetiva promover o senso crítico dos estudantes

sobre a biodiversidade fazendo-os cientes dos conceitos e importância.
6.2.

Metodologia
A divulgação inicia-se no mês de junho com inscrições no início do mês de

julho, com limite de 20 vagas. O ponto central do curso é o Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias onde se localiza o Centro de Educação Ambiental.
O curso tem duração de cinco dias e é ministrado por bióloga e engenheira
ambiental.
A programação está descrita na tabela abaixo.
Dia

Atividade

Local

1

Abertura
Caça ao tesouro
O que é meio ambiente?
Grito de guerra

2

Palestra – Biodiversidade, o que é?

2

Dinâmica – Pontes e Bichos

2
3

Biodiversidade Flora
Viveiro de mudas nativas
Visitação Área de Soltura de Pássaros

Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Horto Florestal de Lins –
Moysés Antônio Tobias
Estância Natureza

4

Biodiversidade - Fauna

Zoológico Bauru

5

Formatura

Câmara Municipal de Lins

1
1

O curso de férias é realizado em parceria com a Câmara Municipal de Lins
tendo em vista o programa EcoCâmara.
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6.3.

Público-alvo
O curso de férias abre vagas para o público infanto-juvenil entre 7 a 14 anos

de idade do município de Lins.
6.4.

Período de execução
O curso é realizado no mês de férias escolares – julho – anualmente.

Registro Fotográfico
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