
PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

 

Na atividade proposta nesta oficina nós iremos refletir sobre o que é um projeto, como 
podem ser definidos o tema, objetivos, e o que se espera alcançar como produto final, 
além de problemas comuns encontrados e condições que favorecem o êxito. 
Comece lendo o texto a seguir, “O que são projetos” transcrito do Programa 

Parâmetros em ação, meio ambiente na escola – de 5ª a 8ª série: guia do formador.1 

 

TEXTO PARA LEITURA: 

 

I. O que são projetos? 

São inúmeras as atividades humanas nas quais, atualmente, a ideia de projeto está 

colocada como uma nova forma de organizar e realizar as atividades profissionais. 

 

Profissionais dotados de maior autonomia para tomar decisões, valorização do 

trabalho em grupo, desenvolvimento de vínculos de solidariedade e aprendizado 

constante são algumas das características incentivadas pela realização de projetos 

de trabalho. Em uma equipe que trabalha com vista a realizar um projeto, são mais 

importantes a solidariedade e o cuidado com a contribuição de cada um do que os 

níveis hierárquicos. A questão não é “quem manda em quem”, mas se o projeto está 

se tornando realidade. 

 

Entendendo a ideia de projeto 

A palavra projeto tem sido muito utilizada em várias áreas de atuação profissional. 

Nas escolas, falar em projeto pedagógico já se tornou moda há algum tempo. Mas, 

afinal, o que é um projeto? Qual das afirmações a seguir você acha mais correta? 

 

• Projeto é intenção, pretensão, sonho: “Meu projeto é comprar uma casa”. 

• Projeto é doutrina, filosofia, diretriz: “Meu projeto de país é muito 

diferente”. 

• Projeto é ideia ou concepção de produto ou serviço: “Estes dois carros têm 

projetos muito semelhantes”. 

• Projeto é esboço ou proposta: “Todos têm o direito de apresentar um 

projeto de lei ao Congresso”. 

• Projeto é desenho para orientar construção: “Já aprovei e pedi ao arquiteto 

que detalhasse o projeto”. 

• Projeto é empreendimento com investimento: “A prefeitura vai construir 

novo projeto habitacional”. 

• Projeto é atividade organizada com o objetivo de resolver um problema: 

“Precisamos iniciar o projeto de desenvolvimento de um novo motor, 

menos poluente”. 

• Projeto é um tipo de organização temporária, criada para realizar uma 

atividade finita: “Aquele pessoal é a equipe do projeto do novo motor”. 

                                                           
1 Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola - 5ª- a 8ª- série 

Guia do Formador - Módulo 11 - Projetos de trabalho em Educação Ambiental P.386-391. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/coea/guiadoformador6.pdf>. Acesso em 18 jun 2015. 

 



 

Todas essas definições são corretas e abrangem significados do termo projeto, mas 

as duas últimas são as que mais interessam no contexto escolar. 

 

Projeto é atividade organizada, que tem por objetivo resolver um problema, ou 

desenvolver uma sequência de ações articuladas e com o propósito de atingir 

alguns objetivos bem definidos. 

 

Uma importante distinção: projetos são diferentes de atividades funcionais. 

Atividades funcionais são regulares (repetem-se sempre do mesmo modo, com 

pequenas variações) e são também “intermináveis”, ou seja, não têm perspectiva de 

finalização. 

 

Já os projetos têm as seguintes características: 

 

• Ter o objetivo definido em função de um problema cuja solução é o critério para 

definir seu grau de sucesso. Pode também ser definido em função de uma ação 

educativa que envolva os alunos, ou mesmo toda a comunidade escolar; nesse 

caso, seu grau de sucesso é determinado pela execução da ação e suas 

consequências educativas. 

 

• Ser finitos: têm começo e término programados. Solucionado o problema, ou 

realizada a ação, o projeto termina. 

 

Optar pela criação e implementação de um projeto para resolver determinado 

problema ou desenvolver determinadas ações é uma decisão gerencial, que 

depende de critérios. No caso da Educação Ambiental, seja durante o planejamento 

no início do ano, ou no transcorrer do trabalho cotidiano, os educadores percebem 

problemas ambientais que têm grande potencial educativo, ou imaginam ações 

envolvendo o tema transversal Meio Ambiente, a partir dos quais podem 

desenvolver um projeto. 

 

Além dos projetos envolvendo diretamente o tema transversal Meio Ambiente, pode-

se também utilizar o planejamento e a implementação de projetos com o propósito 

de encaminhar muitas soluções de problemas que estão afetando a comunidade 

escolar. 

 

Problemas comuns na implementação de projetos 

Nenhuma abordagem, por mais sofisticada, assegura o êxito de um projeto. Muitas 

vezes, um detalhe põe tudo a perder. Há problemas que devem ser evitados: 

 

• Objetivo(s) confuso(s). Um projeto com objetivo confuso, ou com objetivos 

confusos, tem alta probabilidade de fracasso. Não sabendo onde se deve chegar, 

não se chega a lugar algum. O objetivo confuso pode ter várias origens:  

1) O problema não foi estudado e entendido corretamente. Houve pressa em iniciar, 

sem clareza do problema.  

2) Coordenador e equipe não entendem o problema e fazem suposições incorretas 

sobre o resultado a ser alcançado. 



3) O objetivo é claro, mas não coerente com o problema. O resultado a ser 

alcançado não soluciona o problema. 

 

• Execução confusa. As condições de execução tornam-se confusas nas situações 

a seguir: 

1) As regras de decisão são imprecisas. Não há políticas nem procedimentos para 

resolver problemas e conflitos.  

2) Autoridade e responsabilidade estão indefinidas. Não se sabe direito quem tem 

poderes e atribuições para quê. 

3) As atividades não são coerentes com o objetivo. Isso pode ocorrer mesmo 

quando o problema e o objetivo são coerentes. 

4) A previsão de recursos é incoerente com as atividades. Podem ter sido 

subestimados ou superestimados.  

5) A atividade avança muito, sem que pelo menos as intenções básicas do projeto 

estejam bem definidas. 

 

• Falhas na execução. O fato de ser muito bem planejado e organizado ainda não é 

garantia do sucesso de um projeto. Podem ocorrer falhas na execução. Uma das 

mais comuns é a seguinte: um detalhe vital não funciona e põe tudo a perder, 

simplesmente porque todo mundo achou que era importante demais, e que outra 

pessoa iria cuidar daquilo. 

 

Condições para o êxito 

A experiência mostra que as seguintes condições afetam positivamente a 

probabilidade de sucesso do projeto: 

 

• Definição do problema e/ou das intenções educativas. Projetos bem-

sucedidos, de forma geral, são definidos a partir do problema a ser resolvido e da 

clareza com que se define a solução do problema. O mais importante é definir com 

clareza o objetivo do projeto. Uma vez decidida a realização de um projeto, deve-se 

discutir exaustivamente como o problema pode ser resolvido e as características do 

resultado final que definem o objetivo, ou objetivos, do projeto. Quanto mais se 

postergam essas discussões e definições, mais difícil se torna a implementação do 

projeto. 

É importante notar que um projeto em Educação Ambiental pode ter início com a 

definição de ações cujas intenções educativas são determinadas em função de 

objetivos presentes no tema transversal Meio Ambiente. Por exemplo, no volume de 

Temas Transversais de 5ª a 8ª série, p. 197, lemos o seguinte objetivo geral: 

“perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de 

causa/efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo (histórico), 

utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante das condições 

ambientais de seu meio”. 

 

Os educadores podem decidir realizar um projeto de Educação Ambiental com seus 

alunos com o propósito de tratar as questões diretamente relacionadas a esse 

objetivo. Porém, para que os alunos se envolvam no desenvolvimento do projeto, é 

preciso cativá-los, fazer com que eles percebam a importância de se dedicar aos 

estudos e às ações necessárias ao desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, de 



uma forma ou de outra, os professores e professoras devem sempre pensar na 

problematização dos conteúdos envolvidos no projeto, com o propósito de envolver 

os alunos. 

 

• Envolvimento da equipe. Quanto mais o projeto representa um desafio para a 

equipe envolvida, sejam as equipes de alunos, ou mesmo dos educadores 

responsáveis pelo seu desenvolvimento, maior é a probabilidade de que venha a ter 

sucesso. Projetos bem-sucedidos criam nas equipes e nas pessoas participantes 

uma sensação de propriedade: 

“Este é o nosso projeto, o problema que temos de resolver”. No caso de projetos 

com Educação Ambiental, algumas vezes as pessoas não se dão conta da 

relevância do tema. Para o êxito do projeto é fundamental que os participantes 

sejam sensibilizados pelos problemas ou temas tratados. 

 

• Planejamento. Projetos bem-sucedidos são muito bem planejados. Uma vez 

estabelecidos os planos, no entanto, a equipe tem grande liberdade para executá-

los. A probabilidade de o projeto ter sucesso aumenta se, durante sua 

implementação, houver um cronograma bem elaborado de providências e 

resultados, a partir do qual os participantes possam controlar o bom andamento dos 

trabalhos em direção ao objetivo estabelecido. 

 

Outro fator que contribui para o sucesso de um projeto é procurar prever futuros 

problemas em sua implantação e se preparar com antecedência para resolvê-los, 

caso eles realmente aconteçam. Alguns projetos necessitam recursos financeiros 

para sua implementação; nesse caso, é preciso haver um bom planejamento de 

seus custos, levando em conta quanto se vai gastar e de onde sairá o dinheiro. A 

existência de um coordenador é também uma providência necessária para que um 

projeto seja bem implementado e atinja o objetivo definido. 

(Adaptado do texto “Gestão de projetos”, in Gestão da escola, do Programa de 
Melhoria do Desempenho da Rede Municipal de Ensino. São Paulo: 
Secretaria Municipal de Educação/Fundação Instituto de Administração 
da Universidade de São Paulo.) 

 

A partir da leitura do texto: 

 

- primeiro individualmente, e depois em pequenos grupos, responder às seguintes 

perguntas: para você, o que é um projeto de educação ambiental na escola? O que 

não é? Procure citar exemplos baseados em projetos conhecidos; 

- ainda nos grupos, justifique as suas respostas anteriores: quais são as 

características que a fizeram incluir ou excluir os exemplos escolhidos? 


