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Resumo: A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola é um espaço de 

educação permanente. Esse tem um plano de ação de cuidar e educar para a sustentabilidade 

mantendo a coerência entre o discurso e a prática com o objetivo de pesquisar, observar, 

conservar e ajudar a fortalecer as ações estudantis. O registro é importante para documentar a 

história do grupo e servir como memória. O projeto tem como finalidade criar uma nova 

mentalidade de comportamento para conscientização ambiental com ações simples que fazem 

parte da vida de docentes e discentes para uma formação cidadã. Além disso, dissemina o 

conhecimento para outras gerações. A escola mantém nove projetos permanentes relacionados 

a sustentabilidade em cada ano letivo do pré ao nono ano com enfoques nas aulas regulares de 

forma a aliar o conhecimento a prática; em seminários, feira de ciências e outros. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. COM VIDA. Ação. Prática Ambiental. 

 

Abstract: The Commission for the Environment and Quality of Life in School is a 

permanent education space. This space has a plan of action that cares for and educates 

for sustainability maintaining consistency between theory and practice in order to 

research, observe, preserve and help strengthen student action. Registration is important 

to document the history of the group and serve as memory. The project intended to create 

a new mindset behavior to environmental awareness with simple actions that is part of 

life of teachers and students for civic education. In addition, knowledge spreads to other 

generations. The school maintains nine permanent projects related to sustainability in 

each school year from pre- to ninth year with approaches in regular classes in order to 

combine the knowledge to practice; seminars, and other science fair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade, têm-se pessoas com diferentes pensamentos, costumes e religiões, e a 

escola é uma das raízes da sociedade, sendo que o período em que o indivíduo passa por ela é 

inevitável para sua formação moral e ética, onde no convívio escolar é que se aprendem os 

valores para construir um futuro mais digno, pensando no bem próprio e de todos, pois é na 

escola, através das atividades, como um trabalho, por exemplo, é que se faz a criança se 

comprometer e se responsabilizar pelo que lhe foi proposto, já começando a partir deste 

momento a construção moral e ética do indivíduo, além de promover a sua integração social. 

Uma educação iniciada na família, baseada em valores, mostrando os direitos e os 

deveres os limites e as liberdades, com certeza os pais conseguirão formar o juízo moral de 

suas crianças e tornarão seus filhos, quando adultos, preparados para agir de acordo com os 

princípios da sociedade. 

A educação ambiental não é apenas mais uma “forma” de educação entre as demais, 

tampouco uma simples “ferramenta” para a resolução de problemas ou de gestão de meio 

ambiente. Segundo Tinoco e Kraemer (p. 10, 2004), “Nos anos 90 houve uma grande 

evolução relacionada à preservação do meio ambiente, passando a fazer parte do cotidiano das 

pessoas a expressão qualidade ambiental”.  

A educação ambiental visa inserir dinâmicas sociais, de início em uma determinada 

comunidade local e, posteriormente, em maior dimensão – culturas, cidades, sociedades – 

sempre promovendo a abordagem colaborativa para a preservação do ambiente em um todo, 

tanto social, quanto ambiental. 

A responsabilidade ambiental está estritamente relacionada com a ética e a 

responsabilidade social que representam hoje um marco da modernidade. Cada vez 

mais, as empresas são valorizadas pelo respeito que demonstram ter pelas pessoas, 

pela valorização da individualidade, às diferentes culturas, às diversidades e, 

sobretudo, ao meio ambiente. (SILVEIRA, SOUZA, p. 7, 2014). 

 

As diversas formas de degradação ambiental envolvem a responsabilidade de cada ser 

humano perante o seu próximo. A continuação da vida na Terra depende das gerações de hoje 

que devem preservar os recursos naturais para as gerações futuras. 

 

Um desequilíbrio ambiental vivido num pequeno território do planeta tem 

repercussões em toda a Terra. Ao socializar-se globalmente esses dados da 

informação, não só nasce a consciência da responsabilidade de todos no equilíbrio e 

sobrevivência do planeta Terra, mas revela-se também a inter-relação existente entre 

o antropológico e o cosmológico, o social e o ambiental. (SIQUEIRA, 2009, p. 31). 

 



 

Com o tempo, diversos povos, diversas sociedades e mesmo vários governos se 

mobilizaram para mudar a atual realidade. Por intermédio da conscientização ambiental 

dentro de escolas e mesmo dos fenômenos naturais que ocorreram em consequência da 

destruição de reservas de recursos, as pessoas foram percebendo que se não abrissem os olhos 

e colaborassem com a natureza, as coisas poderiam piorar gradativamente, sem possibilidade 

de sobrevivência das gerações futuras e até mesmo das existentes atualmente. 

A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (COM VIDA) é um 

Programa do Governo Federal, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Frederico Baiocchi na cidade de Cruz Alta. 

 O projeto que visa estimular as práticas de educação ambiental em conjunto com 

alunos, pais, funcionários e professores através de projetos que buscam estimular a 

sustentabilidade dentro e fora da escola através de práticas organizadas no ambiente escolar 

conjuntamente com a comunidade e apoiadores. O projeto foi desenvolvido no ano letivo de 

2014. A escola dividiu por cada ano do ensino fundamental práticas com os alunos sobre 

vários temas que serão expostos ao longo desse artigo (COM VIDA, 2004). 

 

2 METODOLOGIA  

 

O projeto foi desenvolvido com 232 alunos desde a pré-escola até o 9° ano do ensino 

fundamental conjuntamente com 26 professores, 6 funcionários, e a comunidade escolar.  

A Secretaria Municipal de Educação entrou em contato com a direção para realizar o 

projeto, tendo em vista que a mesma já havia participado do III Fórum de Sustentabilidade e a 

mesma foi selecionada para receber uma verba de dez mil reais para realização de uma 

excursão com as crianças para levar os alunos a conhecer a maior fazenda pedagógica rural e 

ecológica do Brasil, situada no município de Viamão no Rio Grande do Sul e adquirir um 

climatizador para a sala do COM VIDA.  

A partir do recebimento desta verba, a direção e os professores, montaram o projeto 

permanente de sustentabilidade para a escola. O período de participação no projeto se deu nos 

meses de março a dezembro de 2014. O primeiro estágio foi à composição dos conselheiros 

do projeto através de uma reunião para organizar as ações e preparar as práticas. 

 

 

 

 



 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Planejamento de atividade 

 

3.1.1 Primeira atividade 

 

Foi realizada com o grupo escolar a eleição da comissão do COM VIDA através de 11 

conselheiros que tem como objetivo organizar as atividades dentro da escola. Foi dado o 

nome do projeto na escola que será chamado de Ensinar a Proteger o Meio Ambiente, na 

mesma oportunidade foram divididos os temas para cada turma: 

 

Tabela 01 – Divisão das turmas por temática 

Turma Tema 

Pré-Escola Consumismo Infantil: Na Contramão da 

Sustentabilidade 

1° ano Projeto Papa Pilha e Lixo Tecnológico 

2° ano Colabore com o Planeta Terra 

3° ano Água, Nosso Bem Maior e Lixo no Lixo 

4° ano Reciclagem do óleo de cozinha 

5° ano Jardinagem 

6° ano  Horta suspensa com chás Medicinais 

7° e 8° ano Composteira 

9° ano  Seminário sobre Água e Luz (como economizar água 

e energia elétrica) 

Feira de Ciências Os alunos apresentaram vários trabalhos 

Fonte: Os autores (2014) 

 

3.1.2. Segunda Atividade 

Ficaram estabelecidas em reunião as datas das atividades para cada ano através de um 

cronograma de acordo com as temáticas estabelecidas anteriormente conforme cronograma:  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 02 – Cronograma de atividades 

Turma Data da realização da atividade 

Pré-Escola 08 de agosto  

1° ano 17 de maio 

2° ano 10 de outubro 

3° ano 28 de junho 

4° ano 31 de maio 

5° ano 26 de abril 

6° ano  26 de abril 

7° e 8° ano 14 de junho 

9° ano  02 de dezembro 

Feira de Ciências 23 de setembro 

Fonte: Os autores (2014) 

 

3.2. Relato do projeto 

 

No dia vinte e seis de abril de dois mil e quatorze, foi realizada conjuntamente com 

um engenheiro agrônomo a plantação de flores nos canteiros da escola com os alunos do 5° 

ano e a confecção da horta suspensa, com o plantio de chás medicinais com os estudantes do 

6° ano. 

 A escola teve o apoio da Agrofel e da Floricultura Nossa Senhora de Fátima que 

contribuíram com duas caixas de flores, três sacos de terra, um saco de adubo, duas caixas de 

plantas medicinais. Os alunos trouxeram de casa mudas de chás e realizaram a confecção da 

horta suspensa. Ainda neste dia os alunos fizeram cartazes com os tipos de chás mais usados, 

para que eles conheçam as plantas e suas propriedades medicinais.  

Os alunos do 5° ano e a professora responsável pela turma retiraram as plantas já 

existentes dos canteiros, prepararam a terra com a orientação do agrônomo e executaram o 

plantio de flores nas floreiras da escola, após foi oferecido lanche especial para as crianças 

doadas pela Agrofel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 01 – Horta suspensa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2014) 

 Dia dezessete de maio de dois mil e quatorze os membros do Com Vida 

conjuntamente com os alunos das duas turmas do 1° ano com a supervisão das professoras 

realizaram o projeto “Papa Pilha e Lixo Tecnológico” que teve a iniciativa através de um 

diálogo informal com os alunos para a explicação e funcionamento do mesmo.  

Uma garrafa de cinco litros de água mineral fora confeccionada para servir de papa 

pilha, e encapada uma caixa grande para recolhimento de lixo tecnológico, após foi passado 

nas salas de aula para explicar o projeto e conscientizar os alunos da importância de destinar 

esse lixo para o lugar adequado, alertando para que não seja jogado na natureza, porque leva 

muito tempo para se decompuser e polui o meio ambiente, esses materiais podem ser 

reciclados e aproveitados para fazer outros produtos. Os alunos trouxeram pilhas velhas e 

vários materiais tecnológicos no mutirão do lixo eletrônico e papa pilha. 

Figura 02 – Papa Pilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto (2014). 



 

No dia trinta e um do mês de maio de dois mil e quatorze reuniram se os alunos do 4° 

ano que tem como tema o projeto do “óleo de cozinha na pia nem pensar” com a supervisão 

da professora que tem por finalidade promover a consciência ambiental, contribuindo e 

doando o óleo de cozinha usado, para que este tenha uma destinação ecologicamente correta, 

pois ao jogar óleo usado na pia, inconscientemente esta causando um enorme impacto ao meio 

ambiente. Os alunos arrecadaram na comunidade o óleo usado para darmos destinação 

correta. A professora e colaboradores da comunidade transformaram esse óleo em sabão o 

qual será enviado para as famílias uma barra de sabão e a receita de como fazer o mesmo, 

após foi divulgado nas salas de aula com o propósito de dar a destinação correta para o óleo. 

Essas ações foram acompanhadas pelos representantes do COM VIDA. 

  

Figura 03- Coletor de óleo de cozinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto (2014) 

 

 Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e quatorze os alunos do 7° e 8° ano,  

foram orientados pela professora  do projeto da composteira da importância da reciclagem de 

matérias orgânicas  como casca de frutas, verduras, palha seca, serragem entre outros. Esse 

adubo é utilizado em jardins e hortas como adubo orgânico devolvendo a terra os nutrientes 

que ela necessita, aumentando sua capacidade de retenção de água, permitindo o controle de 

erosão evitando o uso de fertilizantes sintéticos.  

As ações realizadas na escola foram escavação de um buraco medindo meio metro de 

profundidade por um e meio de largura, nos quais serão depositados resíduos orgânicos 

diariamente, oriundos das atividades escolares. 



 

Figura 04 - Alunos explanando sobre a composteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Projeto (2014) 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e quatorze os alunos do 3° ano 

conjuntamente com a professora, realizaram o projeto “Água, se poupar não vai faltar”, 

explicando para os alunos sobre a conscientização da comunidade escolar para economizar 

água, a partir de pequenos gestos como fechar a torneira quando não se estiver ocupando faz a 

diferença. Conjuntamente com os alunos, foram elaboradas atividades como a criação e 

interpretação de textos, pesquisa em dicionário, curiosidades sobre a água e música.  

Passando pelas a turma a história de Mauricio de Souza chamada Água onde foram 

elaboradas frases com dicas de como economizar água para a confecção de panfletos pelos 

alunos que distribuíram entre os estudantes, professores e funcionários da escola. Ficou 

acordado que a escola comprará torneiras temporizadores e a troca da fiação elétrica para a 

colocação dos ar -condicionados. 

Nesse mesmo dia foi realizada ainda com os alunos do 3° ano 1 o programa lixo no 

lixo, reciclando lixo na escola onde a professora conscientizou os alunos sobre o lixo 

produzido por todos, a importância da coleta seletiva desse lixo, tanto na escola como na 

comunidade visando buscar ações concretas e mudança de hábitos. Os alunos realizaram 

pesquisa, montaram cartazes, foi trabalhado com textos diversos, elaborado bilhetes, 

confeccionados setas para as lixeiras de coleta seletiva que foram adquiridas pela escola, foi 

ainda trabalhado com malha quadriculada, histórias matemáticas e passado vídeos sobre 



 

reciclagem que abordou os assuntos como  De onde vem o Plástico, de onde vem a energia 

elétrica. 

 

Figura 05 – Professoras participantes da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Projeto (2014). 

 

Realizou-se no dia 23 de setembro de 2014 nas dependências da Escola  

a 3ª edição da feira de ciências, tendo como tema a sustentabilidade no planeta Terra. 

Foram envolvidos os alunos do 6º ao 9º ano, com grupos de 3 e 4 alunos. 

Nesta feira foram escolhidos 2 grupos para representar a Escola na feira municipal de 

ciências O primeiro grupo escolhido foi da turma do 6º ano que teve o tema – Reciclagem,  o 

segundo grupo escolhido foi do 8º ano que teve o tema –As Plantas Ameaçadas de Extinção. 

Aos dez dias do mês de outubro reuniram se na escola os alunos do 2° ano 

conjuntamente com a professora para elaborar o projeto que tem o tema: Colabore com o 

planeta terra que visa estabelecer hábitos e atitudes necessárias para a preservação do meio 

ambiente, reconhecendo sua importância para uma vida de qualidade adquirindo 

conhecimento sobre o descarte correto do lixo, sua reutilização e reciclagem, cuidados com 

animais e plantas e a preciosidade da água. As ações realizadas pela professora com os alunos 

foram a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. Foi trabalhado com a terra, 

plantado ervas medicinais e construído cartazes com as crianças sobre as árvores, ensinando-

as os cuidados necessários com a natureza. Todos os alunos participaram com ideias e 

opiniões sobre como cuidar do planeta. As atividades foram registradas em fotos e relatos. 



 

No dia dois de dezembro os alunos do 9° ano conjuntamente com a professora 

responsável apresentaram para os demais alunos da escola seminários sobre como economizar 

água e energia elétrica. Os estudantes explanaram sobre a importância da economia de água 

um bem tão precioso que está cada dia mais escassos e também para o consumo consciente de 

energia elétrica e de como atitudes simples de como desligar os eletrodomésticos da parede 

pode-se obter uma economia na conta de energia elétrica. Além disso, falaram sobre dos 

cuidados com o desperdício da água dando dicas simples como não deixar a torneira aberta 

quando estiver escovando os dentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a realização do projeto, a supervisão acompanhou o andamento das ações para 

corrigir e adequar os materiais e prazos em função do alcance dos objetivos para que o plano 

de ação fosse cumprido.  Depois de finalizado foi verificado se as ações ajudaram a resolver 

os problemas identificados, e quais os aspectos que melhoraram, e os que ainda podem ser 

aprofundados ou acrescentados para comparar resultados ao longo do tempo.  É fundamental 

o trabalho em equipe, porque quanto mais pessoas pensando, maiores são as chances de 

encontrar melhores soluções, porque acreditamos que é na escola que ocorrem as grandes 

transformações. 

 A responsabilidade pela formação de uma consciência ambiental transcende os limites 

da escola, pois os grandes impactos gerados pela ação humana provocam problemas de ordem 

ambiental: aquecimento global, mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, resíduo e 

outros, sugerindo desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e utilização dos 

recursos naturais de forma consciente. O projeto buscou apoiar a criação e o fortalecimento do 

COMVIDA, promover a inclusão sócio-ambiental no projeto político pedagógico da escola, 

adequar os espaços físicos, visando à destinação apropriada de resíduos da escola, eficiência 

energética e o uso racional da água, e estruturação das áreas verdes. Não houve dificuldades 

na execução dessas atividades, os alunos participaram de maneira positiva, com entusiasmo e 

dedicação.  

No ano de 2015 a escola visa à construção de uma cisterna para a utilização de água da 

chuva, esse projeto está sendo feito pelo engenheiro da prefeitura e a escola está aguardando 

recursos financeiros. 
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