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A educação ambiental na escola 
 
A educação ambiental deve promover e ajudar a construir transformações nas 
estruturas da sociedade em prol da igualdade de direitos e oportunidades para todas 
as pessoas e do cuidado e conservação de todos os seres vivos que compõem o 
planeta Terra. O trabalho com educação ambiental deve ser pautado em metodologias 
participativas, integrando teoria e prática. 
 
É muito comum em educação ambiental a abordagem por meio da elaboração de 
projetos transdisciplinares. Essa abordagem nos ajuda a superar a fragmentação do 
ensino disciplinar (OLIVEIRA, 2005). Para Rosa (2007, p.277) os “projetos escolares 
em educação ambiental” são entendidos “como uma iniciativa educativa que busca 
possibilitar vivências, reflexões, aprendizagens, geração de conhecimentos e 
fortalecimento do trabalho coletivo, a partir do planejamento e ação perante um 
problema, tema ou situação socioambiental”.  
 
Todas as etapas de elaboração e desenvolvimento dos projetos podem ser 
conduzidas por meio do diálogo com estudantes, professoras/es e funcionárias/os da 
escola, tornando a discussão e criação do projeto na escola um processo participativo, 
em que as sugestões, dúvidas, anseios e propostas são acolhidas, debatidas, e 
ajudam a construir um projeto coletivo. 
 
A participação de todas as pessoas é que vai permitir o funcionamento do projeto, e se 
a participação se dá desde o início, das etapas de planejamento, aumenta a 
identificação do grupo com o trabalho. Isso vale para qualquer projeto de educação 
ambiental: a construção coletiva beneficia o grupo e ajuda a sua realização. 
 
Nós entendemos que a educação ambiental quer contribuir, por meio da ação 
fundamentada na reflexão, para uma transformação das condições socioambientais 
atuais. 
 
Um espaço privilegiado para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental é 
o ambiente escolar. A grande maioria das escolas brasileiras já declara fazer 
educação ambiental. Essa prática aparece na forma de projetos, da oferta de 
disciplinas específicas que abordam a temática, e da sua inserção em outras 
disciplinas. É sempre bom lembrar que a presença da educação ambiental nas 
escolas atende à lei. 
 



Mas não é só declarar fazer educação ambiental que importa. Importa também refletir 
sobre o que está sendo feito, se há coerência entre princípios e práticas, e se a 
educação ambiental está articulada com os conteúdos escolares. 

 

 
Educação ambiental para além dos muros escolares 

 
Além da escola, a educação ambiental deve ser realizada em outros espaços. Projetos 
comunitários, instituições não formais de ensino e demais espaços sociais (igrejas, 
moradias, hospitais, etc) devem estar preocupados com a temática e desenvolver 
ações de educação ambiental, preservação do meio ambiente e possuir atitudes 
condizentes com tais práticas.  
 
Ao falar sobre a educação ambiental, o professor Mauro Guimarães diz: 
 

Portanto, de forma contrária à Educação tradicional, essa é uma Educação voltada 
para uma ação-reflexiva, coletiva, para a relação interativa em que seu conteúdo 
está para além dos livros, está na realidade socioambiental, ultrapassando os 
muros das escolas. É uma Educação política voltada para a intervenção social 
entendida como um ambiente educativo e que contribui para a transformação da 
sociedade em suas relações. Essa é, assim como nos disse Paulo Freire, uma 
Pedagogia da Esperança, capaz de construir utopias como sendo o inédito viável 
dos que acreditam e lutam individualmente e coletivamente pela possibilidade de 
um mundo melhor. (GUIMARÃES 2007, p. 90) 

 
O mesmo autor se pergunta “o que falta no processo educativo para que venha este 
mundo melhor?” Guimarães (2007, p. 90). Uma das respostas parece estar justamente 
em ampliar o ambiente educativo ultrapassando as fronteiras da escola e seus muros, 
superando a divisão entre educação formal ou escolar e a educação não-formal.  
 
Processos educativos que podem estar baseados na escola, mas que lançam seus 
ramos para além dos muros, trazendo para dentro da escola a comunidade de 
entorno, e saindo da escola para interagir na comunidade, tem o potencial de criar 
laços profundos entre ambos os espaços de educação. 

 
 
 

O tema da água em projetos de educação ambiental nas escolas 
 
Projetos de educação ambiental desenvolvidos com a temática da água podem 
abordar uma série de questões, desde a impossibilidade da existência da vida sem 
água; sua importância para todos os seres vivos, não apenas seres humanos; a 
distribuição de água no planeta e sua disponibilidade; os usos da água nas 
residências, indústria, agricultura; a relação entre plantas e água, especialmente as 
matas ciliares; a relação entre água e geração de energia; usos da água e poluição. 
 
Outra abordagem muito utilizada em educação ambiental é o estudo das bacias 
hidrográficas, que reúnem uma série de temas como relevo, uso e ocupação do solo, 
expansão da malha urbana, preservação de matas e reflorestamento. Cada um 
desses temas pode ser objeto de pesquisas pelas/os estudantes, e mobilizar a turma 
em torno das questões ambientais. 
 
A geração de energia por meio das usinas hidrelétricas pode ser um bom ponto de 
partida para uma discussão sobre formas de geração de energia e a sua influência nas 
mudanças climáticas. É interessante juntar os temas de água e mudanças climáticas, 



afinal, a mesma água é usada para regar as nossas lavouras, abastecer as represas 
para geração de energia e ao mesmo tempo nossas caixas d´água, produzir as 
“coisas” que compramos e ainda possibilitar a vida na Terra. Será que dá certo? Como 
você acha que podemos apresentar ideias e sugestões sobre as alternativas para 
resolver essa equação do uso da água? 
 
Outro assunto muito em evidência é o acesso à água. Os usos da água estarão em 
discussão no próximo 8º Fórum Mundial da Água (18 a 23/03/2018) e no FAMA – 
Fórum Alternativo Mundial da Água (17 a 22/03/2018), realizados em Brasília. No 
FAMA o foco será a luta contra a tentativa de grandes corporações para se 
apropriarem de reservas e fontes naturais de água.  
 
Nos últimos tempos também temos assistido o tema das mudanças climáticas ganhar 
relevância na mídia e nas nossas escolas. Mais de 25 anos já se passaram desde que 
a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) foi 
assinada durante a Eco 92, ou Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. Essa 
convenção-quadro deu origem às negociações do Protocolo de Quioto, adotado em 
1997 no Japão. A mais recente rodada de negociações ocorreu em Paris no final de 
2015, quando foi realizada a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP21), que resultou no Acordo de Paris. 
 
As mudanças climáticas ganharam espaço também ao serem relacionadas às 
discussões recentes sobre a falta de água, uma vez que alterações na atmosfera vão 
influenciar os padrões de distribuição de chuvas, que por sua vez são sentidos por nós 
na forma de enchentes e falta d´água, dois lados da mesma moeda. Esses temas são 
desenvolvidos em um conjunto de publicações chamado: “Mudanças Ambientais 
globais. Pensar + agir na escola e na comunidade”, preparado em parceria pelo 
Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente, em 2008, para subsidiar a 
realização da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) 
Vamos Cuidar do Brasil (Brasil, MEC, MMA, 2008).  
 
 

Reflexões sobre a água 
 
Nos dias de hoje, os problemas relacionados à disponibilidade, uso e desperdício de 
água entraram de repente nas conversas, a partir de um período em que a água parou 
de cair do céu, os reservatórios quase secaram e, de repente, a gente viu que a água 
não era tão abundante quanto se supunha, e que não é mais possível usá-la sem 
preocupação!  
 
Enquanto os períodos de chuva regularmente abasteciam os reservatórios com água 
suficiente para durar durante os períodos mais secos, muitas pessoas (inclusive 
gestoras/es públicas/os) não viam necessidade de poupar água. Muitas outras 
pessoas já estavam ligadas no assunto, e já adotavam medidas de redução do 
consumo e desperdício. Mas agora, essas medidas precisam ser tomadas por todo 
mundo, em nossas casa e locais de trabalho, e a reflexão sobre o tema precisa fazer 
parte de nosso trabalho de educação ambiental nas escolas. 
 
Que a água é essencial para a vida, nós já sabemos. Além da sua importância vital 
para a existência de seres humanos e os demais seres vivos, toda agência humana 
necessita da água. Para muito além da água que bebemos e usamos para a higiene 
pessoal e das nossas casas, a água é fundamental para geração de energia elétrica 
(em especial no Brasil, onde grande parte da energia gerada vem de usinas 
hidrelétricas), para a agricultura (maior consumidora de água no Brasil - em média 



70% da água consumida no país é usada na agricultura) e na indústria (segunda maior 
consumidora de água no Brasil), só para citar alguns exemplos. 
 
Quando olhamos assim, fica mais fácil entender que a complexidade das questões 
ambientais exige que a gente sempre olhe do todo para as partes, e delas para o todo, 
do que está perto para o que está do outro lado do mundo, para o que nossas ações 
individuais podem contribuir e para o que elas não bastam, mas são necessárias 
ações coletivas e em outras instâncias, como as de formulação de políticas públicas. 
 
Em relação à água, podemos fazer muito, em nossas casas e escolas, para reduzir o 
consumo e desperdício. E também temos que ficar ligadas/os nas discussões maiores, 
como por exemplo, no uso da água em grandes plantios de grãos para 
exportação.Você já parou para pensar se a água que falta nas torneiras das grandes 
cidades não está sendo usada nesses plantios? A quem você acha que está servindo 
essa água? Mesmo que essa discussão possa não ser adequada ao nosso trabalho 
imediato nas escolas, ela nos ajuda a contextualizar o tema da água, e a entender a 
possibilidade e alcance de nossas intervenções. Ajuda também a entendermos que 
uma criança não vai “acabar com a água do planeta” cada vez que escovar os dentes 
com a torneira aberta. E nem por isso deve fazê-lo.... 
 
A partir das informações e atividades sugeridas aqui, e muitas outras que vocês 
podem encontrar nas referências bibliográficas, vamos ver que, com pequenas 
mudanças de hábitos, todos podemos contribuir para diminuir o desperdício no uso da 
água. 
 

O projeto da escola com o tema água 
 
Um projeto é muito mais do que uma atividade pontual, e deve seguir uma estrutura 
em que são consideradas diversas etapas, sempre começando por um diagnóstico da 
situação atual. A seguir nós apresentamos algumas propostas de atividades que 
podem ser adaptadas para inclusão em seu projeto.  
 
Algumas das atividades podem ajudar a escola a realizar o diagnóstico. Outras 
pretendem promover debates em torno da importância da água, os usos e seu 
desperdício. 
 
As atividades podem ser adaptadas em função do nível de ensino e conteúdos 
escolares. 
 
 
Sugestões de atividades para trabalhar com a água como tema em educação 
ambiental 
 
a) A diversidade de usos e importância da água: 
 
- peça para as crianças recortarem em jornais e revistas imagens relacionadas ao 
tema da água. Em pequenos grupos, ajude a turma a montar cartazes com as 
imagens. A partir dos cartazes, vocês poderão conversar sobre a diversidade de usos 
da água para a vida em geral. 
 
Alguns desses são: lazer, saciar a sede, irrigação de frutas e verduras, produção de 
energia elétrica, limpeza. Reflita sobre como todos os seres vivos são extremamente 
dependentes da água. 
 
 



b) Um debate em sala de aula. 
 
- divida a turma em pequenos grupos (2 a 4 pessoas por grupo) e apresente algumas 
questões para os grupos discutirem: 
  

- Para o que serve a água na opinião do grupo? 
- As pessoas do grupo sabem de onde vem a água utilizada na escola? E na casa 

de cada uma? 
- O que acontece com suas famílias quando falta água nas suas casas? 
- Quantos copos de água cada pessoa do grupo bebe por dia? 
- O que as pessoas do grupo sabem sobre os males à saúde que a água 

contaminada pode trazer? 
 
Após um breve período de discussão, peça que cada grupo apresente suas 
considerações, e comente sobre as questões abordadas. O nível de profundidade das 
discussões vai depender da faixa etária e conhecimentos de cada turma. 

 
c) A água em nossa escola. 
 
- Proponha um diagnóstico sobre o uso da água na escola trabalhando com perguntas: 
 

- Como a água é usada em nossa escola? 
- Podemos encontrar torneiras pingando? 
- Como a turma usa a água? É possível a gente ter mais cuidado para não 
desperdiçar? 
- E na hora da limpeza, temos o cuidado de não “varrer” a sujeira com a mangueira 
de água? 
- A nossa horta está sendo bem irrigada, com uso de regador (se possível)? 

 
d) Quando a água vira um problema? 
 
Nessa atividade a proposta é entender o perigo das enchentes e a relação que elas 
têm com o lixo jogado nas ruas1: 
 
- começamos pedindo à turma para listar que tipos de lixo vemos jogados pelas ruas: 
garrafas, papel, latas, embalagens e sacos plásticos. Pedimos à turma para trazer de 
casa alguns desses resíduos; 
- em um tanque ou pia externa da escola, jogamos esses materiais no fundo, de forma 
que eles cubram o ralo. Então abrimos a água e vamos o que acontece: a água tem 
dificuldade de escoar, e, eventualmente, o tanque fica cheio e transborda; 
- depois da prática, conversamos com a turma sobre o que foi observado, e como isso 
acontece também nas cidades em relação às bocas de lobo. 
 
e) Água e energia elétrica2 
 
Como já vimos no início da nossa reflexão sobre a água, no Brasil, a energia elétrica é 
gerada principalmente em usinas hidrelétricas. Isso significa que o fornecimento de 
energia também é afetado pela seca. Em períodos de seca torna-se ainda mais 
importante à economia de energia elétrica. 
 

                                                           
1
 Adaptada do livro “Meio ambiente e educação ambiental na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, de Sandra Branco. 
2
 Idem 



- Peça para as crianças se reunirem em pequenos grupos, de 2 a 4 estudantes. Após 
discutir o tema da economia de energia elétrica, peça para que cada grupo escreva 
(ou desenhe, caso não saibam ainda escrever) duas sugestões sobre como reduzir o 
consumo de energia elétrica; 
 
- Após um breve período de discussão, peça que cada grupo apresente suas 
considerações, e comente sobre as questões abordadas. O nível de profundidade das 
discussões vai depender da faixa etária e conhecimentos de cada turma; 
 
- Alternativamente, peça para a turma, dividida em pequenos grupos, a montar 
cartazes com desenhos, frases ou imagens sobre economia de energia. A partir dos 
cartazes, a turma pode debater sobre as sugestões. 
 
 

 

Outras fontes de financiamento para projetos de Educação Ambiental na Escola 

Além do Prêmio Guardiões das Águas promovido pelo Instituto International Paper, a 

viabilização de projetos de educação ambiental na escola pode ser buscada em outras 

fontes de recursos.  

Outras empresas ou instituições não-governamentais podem ter editais ou linhas para 

financiamento de projetos em sua região, ou mesmo se dispor a patrocinar um projeto 

que seja relevante para a comunidade. Vale a pena fazer uma busca e atentar-se a 

oportunidades que possam surgir.  

Promover a educação ambiental na escola faz parte das responsabilidades das 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. Desta forma, as escolas podem 

buscar outras fontes de financiamento em parcerias com as Secretarias.  

Em 2017 o Ministério do Meio Ambiente lançou a publicação “Fontes de financiamento 

para a Educação Ambiental”. Nesta publicação é possível encontrar diversas 

informações sobre o tema a fim de verificar qual fonte é mais adequada para o que se 

pretende realizar na escola. Entre as fontes apresentadas, destacamos o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre eles o programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) que financia o projeto Escolas Sustentáveis.  

O trecho a seguir foi transcrito da publicação acima citada e traz informações básicas 

sobre esta forma de financiamento:  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia federal 

responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação 

(MEC). Para alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a todos, em 

especial a educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior parceiro dos 

26 estados, dos 5.565 municípios e do Distrito Federal. 

Neste contexto, os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos 

e voluntários (convênios). Os diversos projetos e programas em execução do FNDE 

são: Alimentação Escolar (PNAE), Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 



Biblioteca da Escola, Transporte do Escolar, Caminho da Escola, Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. 

O FNDE apoia a educação ambiental por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). O PDDE tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter 

suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais 

e do Distrito Federal, e às escolas privadas de educação especial mantidas por 

entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento 

direto e gratuito ao público. 

Até 2008, o programa contemplava apenas as escolas públicas de ensino 

fundamental. Em 2009, foi ampliado para toda a educação básica, passando a 

abranger as escolas de ensino médio e da educação infantil. 

O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da 

educação básica. 

De acordo com a Resolução FNDE nº 18, de 3 de setembro de 2014, que dispõe 

sobre a destinação de recursos financeiros do fundo, escolas contempladas pelo 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) podem acessar os recursos para a 

implementação do Programa Escolas Sustentáveis, com objetivo de promover ações 

voltadas à melhoria da qualidade de ensino e apoiá-las na adoção de critérios de 

sustentabilidade socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço físico, 

de forma a tornarem-se espaços educadores sustentáveis. 

A assistência financeira a projetos de educação ambiental, via PDDE, visa a dar 

continuidade às ações desenvolvidas pela Coordenação Geral de Educação Ambiental 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 

Ministério da Educação (CGEA/Secadi/MEC), com o intuito de incentivar a 

institucionalização da educação ambiental e apoiar as escolas na implementação dos 

projetos elaborados durante o processo de realização da IV Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (VI CNIJMA). 

O PDDE Escolas Sustentáveis, nesse contexto, destina recursos para ações que 

possam conferir visibilidade à intenção de educar para a sustentabilidade. A escola 

poderá utilizá-los em uma ou mais ações relacionadas ao espaço físico, à gestão e ao 

currículo. É importante, porém, que as intervenções possibilitem à escola realizar uma 

experiência demonstrativa, que seja amplamente divulgada e estimule processos 

pedagógicos, tornando-se referência na promoção da cultura da sustentabilidade. 

(MMA, 2017, p. 70-71) 
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