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A sociedade, empresas e pessoas têm passado por 
profundas transformações que, consequente-

mente, impactam diretamente a interação do homem 
com o meio ambiente onde vive, comprometendo a 
qualidade de vida das futuras gerações.

Cada vez mais vemos a necessidade de desenvolver 
novas maneiras de pensar e de agir dentro desse cená-
rio de escassez. O homem passa a ser ator fundamental, 
o protagonista de uma nova história (a sua própria), em 
que valorizar a vida no planeta e tudo aquilo que gira em 
torno dela são elementos vitais para a preservação dos 
recursos naturais para o futuro sustentável. 

Isso vai ao encontro de uma das principais deman-
das educacionais atuais: descobrir novos caminhos para 
essa transformação, que serão construídos em conjunto 
com os alunos, professores, empresas e sociedade.

O Projeto de Educação e Cultura (PEC) 2018 foi 
realizado em escolas de Mogi das Cruzes, Salesópolis e 
Biritiba Mirim com o objetivo de capacitar professores e 
alunos em temas críticos para a construção de um mun-
do mais sustentável. O projeto baseia-se nos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), liderado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesse caminho, a parceria foi fundamental. A Dire-
toria de Ensino de Mogi das Cruzes, a empresa NGK 

do Brasil e a NTICS PROJETOS se uniram para conduzir 
esse projeto, envolvendo parceiros locais e apresentan-
do a alunos e professores a ponta de um grande iceberg 
de desafios desse cidadão transformado e que modifica 
o mundo alinhado às demandas locais.
O projeto esteve pautado na participação e engajamento 
de alunos do primeiro ano do ensino médio, comunida-
de escolar e atores locais e na a capacitação de professo-
res, oficinas de educação ambiental com alunos, visitas 
ao parque, feiras de ideias e exposições. A metodologia 
foi estruturada em cinco dos ODS:

Desenvolvemos uma metodologia que estimula a 
busca pelo conhecimento baseada na reflexão, interação 
com o meio e as vivências do aluno e professor. Acredi-
tamos que o alinhamento de conceitos de sustentabili-
dade às metas dos ODS ao contexto escolar e à consi-
deração de demandas locais compõe um dos caminhos 
para um mundo transformado.

Continuemos trilhando um caminho para 
um mundo mais sustentável!
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Os desafios da sociedade acompanham a velocidade 
das suas transformações. Pessoas, instituições públi-

cas e privadas, com ou sem fins lucrativos têm vivido os 
resultados das mudanças provocadas ao meio ambiente, 
impactando diretamente a qualidade de vida da geração 
e das que virão. Assim, há necessidade da criação de 
espaços e/ou mecanismos que possibilitem o diálogo e a 
construção participativa. Princípios de paz, justiça e olhar 
coletivo têm sido pilares importantes, componentes do 
mundo que queremos.

Cada vez mais vemos a necessidade de desenvolver 
novas maneiras de pensar e de agir dentro desse cená-
rio de escassez. O homem passa a ser ator fundamental, 
o protagonista de uma nova história (a sua própria), 
onde valorizar a vida no planeta e tudo aquilo que gira 
em torno dela são elementos vitais para a preservação 
dos recursos naturais para o futuro sustentável. Refor-
çar o papel da cidadania sob esse olhar, formando e 
influenciando pessoas nos espaços escolares, é um dos 
caminhos que leva à abertura de discussões coletivas, 
percepção de novos olhares e busca de soluções para 
problemas ambientais envolvendo a participação da 
comunidade, alunos, professores e famílias.

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem in-
fluenciado governos e outros atores em prol da trans-
formação cultural dos povos com foco na apropriação 
das metas globais para um mundo mais sustentável. O 
caminho é desafiador e requer multiplicadores em toda 
parte do planeta levando a bandeira dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

CAPÍTULO 1
POR UMA SOCIEDADE 
MAIS SUSTENTÁVEL

Em 2015, durante a Cúpula do Desenvolvimento 
Sustentável, os estados-membros e a sociedade civil, 
empresas e academia alinharam 17 objetivos com 169 
metas que preconizam o envolvimento, compromisso e 
ação de todos (ONU, 2018).

Pensar nessa sociedade tão desejada é relacionar às 
mudanças necessárias e que estão diretamente ligadas 
às demandas de educação ambiental. 

Isso vai de encontro à demanda educacional tão 
relevante e atual: descobrir novos caminhos para essa 
transformação, que serão construídos em conjunto com 
os alunos, professores, empresas e sociedade.

O Projeto de Educação e Cultura (PEC) 2018 foi 
realizado em 11 escolas estaduais de Mogi das Cruzes, 
Salesópolis e Biritiba Mirim e buscou capacitar professo-
res em temas críticos para a construção de um mundo 
mais sustentável e no estímulo ao protagonismo juvenil 
na identificação e busca para problemas ambientais de 
suas comunidades. O projeto baseia-se nos ODS, lidera-
do pela ONU.

A Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, a empresa 
NGK do Brasil e a NTICS PROJETOS trabalharam para 
conduzir esse projeto, envolvendo parceiros locais e 
apresentando a alunos e professores a ponta de um 
grande iceberg de desafios desse cidadão transformado 
e que modifica o mundo alinhado às demandas locais.

Desenvolver e executar projeto de educação ambien-
tal nas 11 escolas selecionadas foi a oportunidade da 
contribuição para a formação de cidadãos mais cons-
cientes e capazes de enfrentar os desafios da realidade 

Evento de abertura do PEC na E.E. Cid Boucault. Etapa de diagnóstico na E.E. Vereador Elisiário 
Pinto de Morais.

Etapa de diagnóstico na E.E. Profª Laurinda 
Cardoso de Mello.
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socioambiental. Alcançar alunos do primeiro ano do 
ensino médio foi encontrar a oportunidade de promo-
ção do protagonismo juvenil e da disseminação dos 
conhecimentos para famílias e comunidades.

Nesse projeto, o jovem foi considerado como prota-
gonista na construção do sonho de comunidade e, com 
frequência, estimulado ao exercício do pensamento 
global e à ação local, buscando engajar comunidades 
e atores locais. Durante as atividades, conhecimentos 
acerca dos ODS foram disseminados com o confronto 

O ponto-chave do PEC
O olhar para os ODS diante dos problemas ambientais 

das comunidades e/ou do ambiente escolar são as premis-
sas do PEC. 

O professor é tido como agente facilitador da apren-
dizagem, por isso estruturou-se a formação em educação 
ambiental orientada aos ODS, de forma que contribuísse 
para sua atuação em sala de aula no que tange à orientação 
de projetos dessa natureza.

Para o corpo discente foram estruturadas ações para 
estímulo do senso de pertencimento como agente ativo no 
processo de transformação em que está inserido, trabalho 
em equipe, respeito ao outro e ao meio ambiente. Nesse 
sentido, o aluno é tido como protagonista, uma vez que suas 
próprias experiências são entendidas como recursos na 
aprendizagem e fonte para estímulos da criatividade.

TODAS AS AÇÕES PARA ALUNOS E PROFESSORES FORAM 
ESTRUTURADAS DE FORMA ALINHADA AOS ODS

FORMAÇÃO Professor como
agente facilitador

Aluno em contato com
problemáticas ambientais 

e temas globais

Oficinas de educação
ambiental orientadas

aos ODS

PROPOSIÇÃO 
DE

SOLUÇÕES

Confronto com o 
sonho de comunidade 

versus realidade

Estímulo ao
protagonismo

juvenil

diante da realidade local. O aluno foi estimulado a pen-
sar nas atitudes presenciadas em seu cotidiano, atitudes 
ideais e como contribuir positivamente na influência de 
pessoas em sua proposta encontrada para a solução de 
um problema ambiental.

A capacitação de professores, oficinas de educação 
ambiental com alunos, visitas a parques, feiras de ideias 
e exposições foram frentes para o desdobramento das 
ações.

TRABALHAMOS CINCO DOS ODS AO LONGO DO PROJETO:

Desenvolvemos uma metodologia que estimula a busca pelo conhecimento baseada na reflexão, interação com o 
meio e as vivências do aluno e do professor.

Acreditamos que o alinhamento de conceitos de sustentabilidade às metas dos ODS ao contexto escolar e à con-
sideração de demandas locais compõe um dos caminhos para um mundo transformado.

Evento de abertura do PEC na E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais.Perfil da flor da goiaba serrana. Parque das Neblinas.

Dinâmica de sensibilização para a arte da fotografia.  
Professor e alunos interagindo.  
Parque das Neblinas.
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O projeto foi estruturado com base na integração de cinco dos 17 ODS, como forma de contribuir para o questio-
namento, a problematização e a conscientização do real papel da educação ambiental, integrando o conjunto de 

questões discutidas de forma integrada aos interesses da comunidade escolar.
O desenvolvimento das metodologias, ferramentas e aplicação de práticas educativas adotadas desde o planeja-

mento até a execução de suas etapas teve como pilares cinco dos 17 ODS, considerando:

Ótica institucional: contribui para o compartilhamento e a integração de práticas educativas, ampliando a 
percepção das comunidades quanto ao papel da escola diante dos desafios inerentes às metas globais do desenvol-
vimento sustentável, ao entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa.

Norteadores de aprendizagem: estabelecidos para apoiar na definição de estratégias de ensino-aprendizagem 
conteúdos didáticos e práticas educativas utilizadas ao longo do projeto.

O som extraordinário da Cachoeira do Sertão 
no Parque das Neblinas.

Os inúmeros segredos da mãe natureza.
Parque das Neblinas.

O processo de transformação que instiga a 
curiosidade. Parque das Neblinas.

Ressalta-se a integração do projeto com as diretrizes para desenvolvimento de competências contidas na Base 
Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, proposto pelo Ministério da Educação, que considera desenvolvi-
mento de competências e habilidades que contribuam para a construção da autonomia, posicionamento ético soli-
dário e a consciência socioambiental para participação individual e coletiva, formulação de propostas, intervenções  
e tomada de decisão levando em conta o bem comum frente aos desafios contemporâneos.

CAPÍTULO 2

INTERAÇÕES DO PEC
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Em cumplicidade, se mantém a sobrevivência. Parque das 
Neblinas.

Os inúmeros segredos da mãe natureza. Parque das Neblinas.

O PEC foi estruturado com várias frentes de atuação, para 
contemplar alunos do primeiro ano do ensino médio e pro-

fessores interlocutores ambientais da rede estadual de Biritiba 
Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis, em São Paulo.

 
ALUNO: Atendimento para alunos do Primeiro Ensino Mé-

dio por meio de oficinas realizadas pela educadora ambiental 
da equipe NTICS, possível de serem replicadas pelos professo-
res interlocutores da rede.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR: Workshop para professores 
(cinco encontros presenciais, com aulas gravadas) e atividades 
a distância. 

MATERIAL DIDÁTICO: Material norteador disponibilizado 
pela NTICS PROJETOS para professores e alunos (impresso e 
em versão eletrônica, no site www.ntics.com.br/eufacoparte). 

FEIRA DE IDEIAS: Espaço para exposição dos projetos de-
senvolvidos pelos alunos sob orientação da educadora ambien-
tal e equipe de professores das escolas. 

TEATRO: Exibição de teatro com temática voltada para 
questões ambientais, com três apresentações em escolas esco-
lhidas ao longo do projeto. 

LIVRO: Relato sobre o desenvolvimento e execução das 
frentes de trabalho e resultados. 

EXPOSIÇÃO ITINERANTE: Fotos dos alunos registradas du-
rante a visita ao Parque das Neblinas, para exibição itinerante 
gratuita pelo Shopping Center da Cidade, Parque Centenário e 
Diretoria de Ensino.

CAPÍTULO 3

FRENTES DE ATUAÇÃO 
DO PROJETO

Doce flor. Parque das Neblinas.A flor impressionante da goiaba serrana. Parque das Neblinas.

http://www.ntics.com.br/eufacoparte
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DIAGNÓSTICO  
SOCIOAMBIENTAL
Etapa presencial para levantamen-
to de informações, por meio de 
um questionário com mais de 50 
perguntas foi desenvolvido de forma 
alinhada ao escopo principal do PEC 
para orientação de práticas de edu-
cação ambiental e perfil dos públicos 
envolvidos diretamente no projeto.

EVENTO DE ABERTURA 
Dedicado à sensibilização dos alunos 
e professores das escolas participan-
tes. O momento foi aproveitado para 
a realização de 262 entrevistas por 
amostragem com os alunos, com o 
objetivo de entender mais detalha-
damente a expectativa sobre o PEC 
e levantar informações relacionadas 
ao potencial do alunado para lide-
rança e desenvolvimento de projetos 
de educação ambiental. 

ELABORAÇÃO DOS  
MATERIAIS DIDÁTICOS
Os materiais didáticos foram de-
senvolvidos para apoio ao aluno, 
professor e educador do projeto em 
versão impressa e digital.
Foi desenvolvido site do projeto, 
possibilitando a disseminação de to-
dos os conteúdos utilizados ao lon-
go do PEC para alunos, professores, 
gestores escolares, pais e pessoas 
interessadas em se aprofundar nas 
temáticas dos ODS.

MATERIAL DO PROFESSOR
Apresentar conceitos sobre Edu-
cação Ambiental e Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, com 
objetivo de apoiar tecnicamente a 
formação do professor.

As sementes de juçara após a despolpa.
Parque das Neblinas.

A certeza do movimento das águas.
Parque das Neblinas.

Entardecer em meio à neblina. Parque das Neblinas.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecem 
a educação ambiental como uma proposta de transfor-
mar a consciência da população quanto à problemática 
ambiental e, para tanto, integrar as diversas áreas do 
conhecimento faz sentido quando abordamos as dis-
ciplinas do currículo dentro do contexto sociocultural. 
Uma vez que o currículo retrata toda uma concepção 
da relação escola com o meio em que está inserida, a 
educação ambiental crítica provoca o seguinte questio-
namento: que cidadão estamos formando para atuar e 
multiplicar em sociedade suas atitudes/convivência sus-
tentável? Para responder a esse questionamento, as ati-
vidades desse trabalho priorizam a cidadania ambiental, 
a democracia participativa e a interdisciplinaridade, uma 
vez que perpassa todas as disciplinas em que há espaço 
que favoreça a discussão, sobretudo de temas dentro de 
uma perspectiva socioambientalista e sociedade sustentável.

A ONU tem capitaneado o movimento global por uma sociedade mais sustentável e isso também requer que do-
centes sejam preparados para o momento atual de formação nesse sentido, levando para a prática educacional novas 
formas de interação e estímulo aos alunos.  

Os professores interlocutores ambientais da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes exercem influência no am-

MATERIAL DO ALUNO
Material de apoio para utilização em 
sala de aula, apresenta conceitos 
sobre os ODS e também o deta-
lhamento das oficinas de forma a 
facilitar a interação do aluno. 

GUIA DO  
EDUCADOR AMBIENTAL
Contém o detalhamento da me-
todologia, recursos e ferramentas 
necessárias para realização de cada 
uma das sete oficinas em sala de 
aula e em outros espaços escolares. 
Totalmente replicável e adaptável, 
também pode ser utilizada como 
mais um material de apoio ao 
professor interlocutor ambiental de 
forma interdisciplinar.

SITE 
Ferramenta para consulta e down-
load de materiais básicos e comple-
mentares, que contribui como fonte 
de pesquisa para professores e 
alunos, além do compartilhamento 
de informações sobre o PEC.

Workshop com professores - Apresentação de projetos.

WORKSHOP
 
A escola constitui um espaço privilegiado para desenvolver a educação ambiental, contemplando a formação de ci-
dadãos conscientes e capazes de enfrentar os desafios da realidade socioambiental. Nos últimos anos movimentos e 
temáticas envolvendo educação ambiental e desenvolvimento sustentável das nações têm contribuído diretamente 
na estruturação de atividades que dialogam com problemas concretos da comunidade, afetando a qualidade de vida 
das pessoas. Isso requer a construção de comunidades e atores sociais que detenham conhecimentos necessários 
para compreendê-los e as habilidades necessárias para resolvê-los.

Workshop com professores.
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biente escolar quanto à disseminação dos conceitos ligados à educação ambiental, por isso ficou entendido que facili-
taria a multiplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, no apoio à orientação de projetos de seus 
alunos tendo como base os ODS.

Realizaram-se cinco encontros presenciais que, posteriormente, foram disponibilizados no formato de gravação 
no site do PEC, para acesso dos participantes e outros públicos interessados no conteúdo.

A cada workshop, os professores foram estimulados com tarefa a distância de pesquisa e desenvolvimento de 
projeto em educação ambiental, discussão em grupos, reflexão sobre a influência dos diversos atores com relaciona-
mento com as escolas, com o objetivo de fazer as correlações com as mudanças culturais que apoiam o alcance das 
metas propostas pelos ODS.

O resultado da formação contribuiu para a realização da Feira de Ideias, onde os alunos apresentam soluções para 
problemas reais no ambiente escolar e/ou comunidade, estimulando, dessa forma, o protagonismo nos discentes.

 
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NOS WORKSHOPS

ENCONTRO

79 
participantes 

36 
professores com 
tarefas entregues

66 
participantes 

21
 professores com 
tarefas entregues

67 
participantes 

17 
professores com 
tarefas entregues

47
participantes 

16 
professores com 
tarefas entregues

51
participantes 

--
este workshop não teve 

tarefa programada

DIAGNÓSTICO

Em um dos primeiros encontros presenciais com os professores, por meio de dinâmica de grupo, foram 
identificadas as principais barreiras para desenvolvimento de projetos de educação ambiental nas escolas.

CULTURA

• Legislação e políticas 
públicas
• Olhar para a destina-
ção do resíduo
• Senso de pertenci-
mento para a temática

METODOLOGIA

• Sistematização de 
projetos
• Utilização de espaços 
naturais para prática de 
educação ambiental
• Uso de tecnologias

ENGAJAMENTO

• Participação de 
professores de 
diferentes áreas do 
conhecimento
• Relacionamento 
com a comunidade

ARTICULAÇÃO E 
RECURSOS

• Influência das 
empresas
• Indisponibilidade 
de recursos
• Infra-estrutura das 
comunidades
• Parcerias BARREIRAS PARA 

CONTINUIDADE 
DE PROJETOS DE 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

OFICINAS

O momento atual da sociedade requer pessoas que desejam transformar a realidade de suas comunidades. 
A escola propicia o aprendizado dos alunos com conhecimentos científicos, interagindo com os saberes tradicio-
nais a fim de possibilitar a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural ou construí-
do, no qual as pessoas se inserem. A educação ambiental avança na construção de uma cidadania responsável, 
estimulando interações mais justas entre os seres humanos e os demais seres que habitam o planeta, para a 
construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e socialmente justo.
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Por outro lado, é necessário uma práxis pedagógica que contribua para o desenvolvimento das competências do 
século XXI, adequação da matriz curricular, aproveitamento e criatividade no espaço escolar.

Um dos pontos fundamentais desse eixo foi utilizar estratégia e práticas para concepção e prática que envolvam si-
tuações e procedimentos como estímulo motivacional e engajamento dos alunos nas aprendizagens, em consonância 
com o plano de formação do professor, que, por sua vez, contribui para o aperfeiçoamento dos processos de ensino 
e aprendizagem.

METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma metodologia que possibilita a reflexão, interação com o meio e vivências do aluno, diálogo 
no espaço escolar, estímulo ao trabalho em equipe, empoderamento e exercício de liderança dos alunos. 

Painel de divulgação dos ODS encontrados 
na etapa de diagnóstico na E.E. Dr. Deodato 
Wertheimer.

E.E. Dr. Deodato Wertheimer. Oficina com alunos da E.E. Historiador Isaac 
Grinberg.

Por meio de experiência dialogada e estratégias de engajamento com uso de tecnologias de informação e conhe-
cimento, o o aluno encontra ambiente favorável ao desenvolvimento de habilidades como: pensamento crítico, poder 
de tomada de decisão, interpretação, comunicação, negociação, cooperação, influência social, empatia, criatividade, 

Discussão em grupo durante oficinas para desenvolvimento de proje-
tos.

Alunos da E.E. Historiador Isaac Grinberg reconhecendo a importância 
das oficinas.

responsabilidade, cidadania, interesse intelectual, curiosidade e consciência.
Assim, a identificação de problemáticas ambientais por parte do aluno e as conexões estabelecidas com os ODS 6 

(água potável), 12 (consumo e produção responsáveis) e 15 (vida sobre a Terra) tornam-se possíveis para que o discen-
te atue como protagonista nas possíveis mudanças do meio com o apoio da escola e da comunidade.

ÁRVORE DOS SONHOS E MURO DAS LAMENTAÇÕES

A dinâmica Árvore dos Sonhos integrada ao Muro das Lamentações foi fundamental para estimular o senso de 
pertencimento dos alunos às suas comunidades. Em algumas escolas, os professores participaram junto com os es-
tudantes.

ÁRVORE DOS SONHOS - OBJETIVO:
Explorar o senso de pertencimento, provocando a reflexão do aluno quanto aos sonhos para sua comunidade. Os 

frutos representam aquilo que é necessário para que tenham a comunidade dos sonhos, onde as pessoas viverão com 
mais qualidade de vida.

Espaços verdes nas escolas 
e nas comunidades

Aproveitamento 
dos terrenos 

vazios

Aproveitamento 
de alimentos

Preservação de 
áreas nativas

Campeonatos de 
meio ambiente

Limpeza 
da escola

Água de 
qualidade

Saneamento 
básico

Empatia

Economia de 
água

Horta com 
aproveitamento 

na merenda

Excursões 
ecológicas

Mais 
comunicação

Educação

Menos 
poluição

Saúde
Preservação 
do Rio Tietê

Ação

Aproveitamento da 
energia solar

Ação 
comunitáriaCuidar dos 

animais 
abandonados

Mais lixeiras e 
coleta do lixo

Campanhas 
de doação

Esportes nos 
bairros

Implantação de centros
comunitários para
engajamento da

comunidade

Vontade

Respeito

Conscientização

ODS ABORDADOS 
DURANTE A DINÂMICA

Projetos de meio 
ambiente nas escolas 

e comunidades
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MURO DAS LAMENTAÇÕES - OBJETIVO:

Complementar a primeira reflexão. Pergunta-chave: temos um sonho de comunidade. O que nos impede de 
alcançá-lo? O que precisamos melhorar dentro de nós e nas outras pessoas?

As respostas obtidas foram a colaboração, preocupação, interesse, aceitação das diferenças, informação e 
conhecimento, diálogo, união, organização, preservação do patrimônio, compromisso, responsabilidade, po-
pulação com voz ativa, alinhamento da gestão municipal e estadual, combate ao preconceito, diminuição das 
diferenças sociais, humanidade, menos burocracia, voluntários, rodas de conversa entre alunos e professores, 
maior rigor para poluidores, infra-estrutura das comunidades, ética e transparência política.

VISITAÇÃO A PARQUE

Uma das frentes de atuação do PEC contempla visitação à Unidade de Conservação (UC), definida como uma área, 
terrestre ou aquática, delimitada por decreto governamental e que tem como objetivo a gestão dos recursos naturais 
existentes nestes espaços. Pode ser de administrada na esfera federal, estadual ou municipal.

Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis tem áreas expressivas com presença de Mata Atlântica, que oferece 
os serviços ambientais e a fauna, flora e paisagens lindas, que reforçam a importância para a continuidade da vida e 
equilíbrio dos ecossistemas.

Momento de inspiração. Parque das Neblinas. A flor impressionante da goiaba serrana. Parque das 
Neblinas.

Trilha do Brejo. Parque das Neblinas.

O parque está localizado entre os municípios de Bertioga e Mogi das Cruzes, litoral Norte de São Paulo, próximo ao 
Parque Estadual da Serra do Mar e banhado pelo Rio Itatinga. Possui 6 mil hectares de Mata Atlântica, que diariamente 
se regenera. Anteriormente, quase toda a floresta da área foi derrubada para produção de carvão. Décadas após, foi 
plantado eucalipto: árvore utilizada para a produção de papel e celulose. O parque das Neblinas está localizado na 
propriedade da empresa Suzano Papel e Celulose, que desde 1999 assumiu o compromisso com a preservação da 
ambiental do local criando com o isso o Instituto EcoFuturo, ONG que hoje cuida do parque e conta também com a 
participação de integrantes da comunidade local. A partir de 2004 o parque foi aberto para visitação.

O PEC propôs aos alunos uma visitação à unidade de conservação referência na cidade de Mogi das Cruzes, o 
Parque das Neblinas. Professores interlocutores ambientais participaram das atividades juntamente com seus alunos, 
com a rica experiência de fortalecer e ampliar o olhar para educação ambiental em lugar repleto de vida e serviços 
ambientais disponíveis.

Encerramento da visita da primeira turma.
Parque das Neblinas.

Encerramento da visita da segunda turma.
Parque das Neblinas.

Dinâmica de sensibilização para a arte da fotografia. 
Professor e alunos interagindo. Parque das Neblinas.

Os participantes foram sensibilizados quanto à arte da fotografia e registraram vários momentos durante a visita-
ção. Fotos foram selecionadas para organização de exposição itinerante pela cidade de Mogi das Cruzes, como forma 
de reconhecimento aos alunos participantes desta etapa.

As cores reluzentes da Helicônia. Parque das Neblinas. A assinatura extravagante da onça-parda no eucalipto. Parque das 
Neblinas.
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FEIRA DE IDEIAS 

O PEC foi estruturado com suas frentes interdependentes, pensando em facilitar a aplicação do aprendizado do 
aluno e professor, para promover maior interação entre as partes na busca de soluções na identificação das proble-
máticas ambientais locais.

Feira de Ideias Feira de Ideias Feira de Ideias

Equipes formadas
durante as oficinas

323

Alunos envolvidos 
no desenvolvimento 

de projeto

881

Equipes engajadas
na Feira de Ideias

44%

Projetos foram
apresentados na
etapa presencial

114

Nota global de
avaliação dos 

projetos
apresentados

9

62
PROJETOS

41
PROJETOS

62
PROJETOS

128

A metodologia utilizada para a realização das oficinas permitiu o estímulo à produção de projetos pelos alunos do 
primeiro ano do ensino médio, desde março de 2018.

Como forma de estimular a criação de espaço para compartilhamento de projetos desenvolvidos e/ou implanta-
dos pelos alunos, a partir de aprendizados oriundos das oficinas e do engajamento dos professores interlocutores 
ambientais, essa frente contribuiu para o reconhecimento do trabalho dos alunos, professores e esforço das escolas.

Ao longo das oficinas os alunos foram estimulados a identificar problemas ambientais em suas escolas e comuni-
dades para propor uma solução como protagonistas de uma nova história: o projeto deveria ser estruturado de forma 
a atender a, pelo menos, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

• ODS 6 - Água potável e saneamento: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terres-
tres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter 
a perda.

• ODS 12 - Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
• ODS 15 - Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda.

A avaliação dos projetos aconteceu em duas etapas:

(1) - Envio do relatório eletronicamente: os alunos escreveram de forma estruturada o detalhamento do pro-
jeto (solução para um problema real), seguindo os critérios de avaliação propostos;

(2) - Avaliação presencial: a educadora do PEC passou por todas as escolas avaliando os trabalhos desenvol-
vidos pelas equipes. 

Como forma de reconhecer o trabalho dos jovens alunos, foi estruturada a premiação 
em dois níveis:  

(1) - Projeto Destaque na Escola: o projeto mais bem avaliado por escola. Cada integrante da equipe recebeu 
prêmio de incentivo à cultura;

(2) - Projeto Ganhador Global: dentre as 11 escolas participantes, o projeto com melhor avaliação retribuiu 
com prêmio que estimula o uso da tecnologia em sala de aula e em outros ambientes para cada aluno da equipe 
vencedora.

Apresentação de projetos.  
Etapa Feira de Ideias.

Apresentação de projetos.  
Etapa Feira de Ideias.

Apresentação de projetos.  
Etapa Feira de Ideias.
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O Projeto #Se Ligue! (categoria Ganhador Global): destacou-se por sua contribuição 
na escala global, ineditismo e facilidade de replicação sem investimento financei-

ro da equipe. O problema identificado foi a falta de conservação do patrimônio 
público. Focou na promoção de uma mudança significativa no relacionamento e 

cuidado dos alunos com a instituição de ensino. Contemplou atividades como estu-
do de dificuldades para conscientização junto às lideranças estudantis, ações para 

sensibilização que gerasse senso de pertencimento do alunado com campanha e 
gincana e engajamento dos alunos na ação de reforma da escola.

Participação direta de alunos, famílias, comunidade, equipe escolar e professores.
Contribuiu para a criação de um ambiente acolhedor, que viabiliza o trabalho 

educacional, cumprindo o projeto pedagógico da escola, além de motivar e unir a 
equipe escolar. Possibilitou o envolvimento de toda a comunidade escolar e próxi-

ma dela, criando um sentimento de pertencimento que pode se estender não só ao 
prédio escolar, mas também outros ambientes públicos frequentados por aquela 

comunidade. Beneficiou diretamente os alunos, famílias, comunidade, grêmio estu-
dantil e escola. O PEC foi uma mola propulsora para que a líder da equipe (Ketlyn), 

propusesse um projeto de lei com foco em meio ambiente, no Parlamento Jovem de 
Mogi das Cruzes.

 
Rita de Cássia Franco (Professor orientador)

TEATRO

Durante a etapa de diagnóstico, foi identificada na Escola Estadual Cid Boucault boa prática que acontece há alguns 
anos, desenvolvendo os alunos na arte do teatro e da dança, complementando a grade curricular.

A peça teve 3 apresentações em duas das escolas da rede, com o objetivo de provocar a reflexão quanto ao cuida-
do com a água e a vida sobre a Terra, com a preocupação de promover o resgate cultural brasileiro.

As escolas atendidas foram E.E. Professora Laurinda Cardoso Mello Freire e E.E. Dr. Washington Luís.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Durante a visitação ao Parque das Neblinas, os participantes tiveram a experiência de fotografarem a natureza. 

Inicialmente passaram por uma oficina de sensibilização pautada no estímulo à interação e criatividade com o meio. 
Paisagens fotografadas pelos alunos foram alvo de uma seleção que culminou em uma exposição itinerante.

A exposição percorreu pontos de grande circulação e exposição do trabalho dos alunos, como forma de contato 
direto com a comunidade. Alunos que, em silêncio, levam suas percepções acerca de sua forma de enxergar e sentir 
o meio ambiente.

COMPÊNDIO DO PROJETO
O desenvolvimento do conteúdo deste livro tem o objetivo de disseminar as experiências do projeto, baseado em 

informações oriundas do acompanhamento das ações, registros e materiais utilizados desde a etapa de diagnóstico.

PARCERIAS         
Ao longo do desenvolvimento e execução do PEC um caminho com oportunidades de parcerias foi percorrido. 

Alunos e professores foram estimulados para essa prática durante a elaboração dos projetos e nos encontros pre-
senciais.

A Secretaria de Meio Ambiente do município de Mogi das Cruzes, este bem próximo ao projeto, acompanhou es-
pecialmente a formação dos professores e suportou demandas sinalizadas por meio dos diagnósticos dos projetos 
desenvolvidos pelas equipes.

Houve também com a interação das secretarias de Educação e de Meio Ambiente de Biritiba Mirim, na etapa Feira 
de Ideias.

Durante o planejamento da etapa de visitação ao Parque das Neblinas, foi estabelecida tanto com o parque quanto 
com a empresa Natural da Mata. Esta última elabora pratos que retratam histórias de pessoas da região, pautada na 
gastronomia para a conservação, alinhada ao respeito à sazonalidade da floresta.

Durante o desenvolvimento dos projetos pelos alunos, outras parcerias também foram estabelecidas com famílias, 
comunidade, secretarias públicas, Escola da Família, empresas privadas e de economia mista, por exemplo. 

Integrantes da equipe: Beatriz Camargo 
Alves, Camila Vitória Melhado da Silva, 
Guilherme Nascimento Duque, Gustavo 
Lima do Amaral, Janaína Otávio de Lima, 
Ketlyn Cristine de Almeida Silva Furtado e 
Mikaele da Silva Santos.
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Ao longo do desenvolvimento do PEC tanto professores quanto alunos foram estimulados a um aprofunda-
mento em pesquisa voltada à problemática identificada que favorecesse o desenvolvimento de projeto com a 

ampliação da visão crítica.
Os professores participantes que se mantiveram assíduos ao programa de formação (workshops) e que entrega-

ram as atividades dentro do prazo estabelecido participaram de sorteio a uma viagem ao Museu Inhotim, que possui 
um dos mais importantes acervos de arte contemporânea e apresenta a coleção botânica de espécies raras no mun-
do. O professor sorteado ganhou o direito de levar um acompanhante (também professor da rede estadual da mesma 
Diretoria de Ensino, parceira do projeto). Isso para estimular e reconhecer o engajamento dos docentes nos temas 
abordados ao longo do programa.

Dessa forma, foi sorteado o projeto Olho d’água: proteção e recuperação das nascentes na Escola Frei Thimóteo foi 
resultado do trabalho desenvolvido pela equipe de professoras Alessandra Guimarães Quaglio, da E.E. José Sanches 
Josende, Denise de Souza Câmara, da E.E. Frei Thimóteo Van Den Broeck, e Joelma Braga de Moura Oliveira, da E.E. 
Vereador Alcides Celestino Filho.

Consiste em um projeto de extrema relevância para a preservação do meio ambiente, mesmo sem sanar o pro-
blema da degradação dos rios. A conscientização que a água potável é um recurso limitado se inicia com intervenções 
individuais, mas é na escola, com pequenas atitudes de preservação, que despertamos a convicção nos educandos de 
que todos temos a responsabilidade sobre a manutenção do equilíbrio hidrológico.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO POR ODS

 

38
PROJETOS

15
PROJETOS

18
PROJETOS

CAPÍTULO 4

DESDOBRAMENTOS

PALAVRAS-CHAVE NA PESQUISA DE 
SEMINÁRIO “IDENTIDADES DA EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL”

Preservação versus Conservação
Geração de renda
Educação ambiental crítica
Justiça ambiental
Turismo sustentável
Interdisciplinaridade
Processo de cidadania
Saúde e consumo responsável de alimentos
Educomunicação
Viabilização do acesso a projetos implantados
Ecopedagogia
Associação de processos ecológicos aos sociais
Transversalidade
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TABELA - DETALHAMENTO DE PROJETOS
 
A tabela abaixo é resultado da coleta de informações com base na entrega dos relatórios de atividades desenvol-

vidos pelos professores ao longo da formação.

NOME DO PROJETO PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO ENCONTRADA ESCOLA ODS 
12

ODS 
15

ODS 
6

#Somos Todos  
Responsáveis Pela Água

Para toda a comunidade escolar refletir sobre o uso consciente da 
água na escola e promover a mudança necessária para a economia 
desse recurso tão importante para as nossas vidas.

E.E. Iracema Brasil de 
Siqueira

A Influência da Mídia no 
Consumismo Infantil

Conscientizar sobre os problemas causados sob a influência da mí-
dia no consumismo infantil que reflete no meio ambiente.

E.E. Profa. Adelaide Maria 
de Barros  

Análise da Qualidade 
de Vida no Entorno do 
Parque Municipal Leon 
Fefer

Analisar se após a implantação do parque houve mudanças na 
qualidade de vida das pessoas que habitam a região em compa-
ração com outras regiões da cidade que apresentam ocupação 
humana parecida (com atividade industrial e moradias) após a im-
plantação do parque.

E.E. Vereador Alcides 
Celestino Filho

Bicho-Papão Promover a reflexão sobre o problema individual, o problema dos 
companheiros, o problema do bairro e da minha cidade.

E.E. Francisco Ferreira 
Lopes

Ciclo Hidrológico e o 
Uso da Água Pelo Ser 
Humano

Desenvolver um sistema de captação de água da chuva por meio 
de calhas, tubulações e cisternas; adaptar recursos através de par-
cerias com instituições públicas e privadas para criação do sistema 
de captação da água.

E.E. Profa. Olga Chakur 
Farah

Compostagem Orgânica 
Para Horta e Floreiras

Sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar para a causa do con-
sumo consciente dentro e fora da escola.

E.E. Vereador Elisiário 
Pinto de Morais 
E.E. Profa. Olga Chakur 
Farah 
E.E. Prof. José Carlos 
Prestes 
E.E. Profa. Rosa Maria de 
Souza

Conhecendo a Impor-
tância das Unidades de 
Conservação

Sensibilizar e mobilizar os estudantes por meio de informações 
que demonstrem a importância das unidades de conservação, es-
timulando a consciência ecológica e a  participação efetiva sobre o 
uso dos recursos naturais sem desperdícios.

E.E. Vereador Elisiário 
Pinto de Morais

Consumismo  
Desenfreado

Diminuição do consumo de pilhas e baterias, tendo como reflexo a 
redução de poluentes químicos, passivos de contaminar o solo e o 
lençol freático, bem como outros corpos d’água.

E.E. Laurinda Cardoso de 
Mello Freire

Consumismo no  
Meu Dia a Dia

Reconhecer a matéria como produto advindo dos recursos natu-
rais, compreendendo a necessidade de aproveitamento, objetivan-
do a integração e a harmonização entre o ser humano e o meio 
ambiente, para uma melhor qualidade de vida. E, por meio desse 
reconhecimento, mudar hábitos e costumes visando colaborar 
com o cuidado com o meio ambiente.

E.E. Desembargador Herá-
clides Batalha de Camargo

“Consumismo Responsá-
vel na Adolescência”

Descobrir hábitos de compra de cada aluno e organizar uma feira 
de troca de mercadorias e produtos em bom estado, que possam 
ser trocados, estimulando os adolescentes para atuar na socieda-
de capitalista por meio de consumo responsável e consciente.

E.E. Vereador Narciso 
Yague Guimarães

Consumismo: Para Onde 
Vai o Meu Consumo

Conscientizar os jovens sobre os problemas causados pelo consu-
mo desenfreado, principalmente a degradação do meio ambiente, 
pela retirada de matéria-prima e descarte de produtos.

E.E. Vereador Elisiário 
Pinto de Morais

Consumo Consciente Sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar para a causa do con-
sumo consciente dentro e fora da escola.

E.E. Vereador Elisiário 
Pinto de Morais

Consumo Consciente da 
Água: Aproveitando a 
Chuva (sistema)

Conscientizar o uso da água. não identificado

Consumo Consciente: 
“Agir e Viver por um 
Futuro Melhor”

Sensibilizar a comunidade escolar para a grande importância de 
se combater o acúmulo de lixo e o desperdício de água e assim 
garantir a qualidade de vida no mundo.

E.E. Josephina Najar Her-
nandez

Consumo e Meio Am-
biente

Promover ações que contribuam no desenvolvimento de alunos 
críticos e conscientes quanto às questões ambientais e como o 
consumo pode afetar o ambiente em que estão inseridos.

E.E. Antônio Olegário dos 
Santos Cardoso

Copo Descartável “Não!”
As ações promovidas pelo projeto trarão a médio e longo prazo 
mudanças de comportamento na comunidade escolar, no sentido 
da educação para um meio ambiente saudável para todos.

E.E. Alzira Fernandes 
Scungisqui

De Olho no Consumismo 
do Desperdício

Fazer um trabalho de conscientização sobre o consumismo de-
senfreado praticado no cotidiano escolar e domiciliar dos alunos 
e que contribua nas mudanças de atitudes e valores frente ao con-
sumismo do desperdício visando a praticarem o consumo susten-
tável dentro do contexto escolar e domiciliar, adotando práticas 
de responsabilidade socioambiental do “não” ao desperdício para 
que colaborem para impactar menos o meio ambiente e, assim, 
promover mais qualidade de vida para todos.

E.E. Vereador Tadao Sakai

Descascar Mais e 
Desembalar Menos: 
Compostagem na Escola 
#Eufaçoparte

Conscientizar e contextualizar os inúmeros benefícios que se tem 
em “descascar mais e desembalar menos”. E.E. José Carlos Prestes

Eco água
Por meio da conscientização e de ações concretas, minimizar os 
problemas em relação ao desperdício de água, à poluição de ma-
nanciais dos rios Jundiaí e Oropó.

E.E. Prof. José Sanches 
Josende  
E.E. Frei Thimóteo

Educar para Preservar

Proporcionar aos alunos o conhecimento das diferentes plantas e 
animais existentes na mata atlântica. Conscientizar os alunos so-
bre a importância da conservação da biodiversidade, desenvolven-
do valores, cuidados e respeito necessários para uma sociedade 
sustentável.

E.E. Maestro Antônio Már-
mora Filho

Evitando o Desperdício

Este projeto visa à conscientização sobre o desperdício de alimen-
tos, é direcionado à comunidade escolar, principalmente aos alu-
nos. Também tem por objetivo a transmissão desses conhecimen-
tos aos pais, para que diminuam o desperdício em suas casas.

E.E. Prof. Camilo Faustino

Explorando a Natureza Mediante a práticas insustentáveis, sensibilizar a cultura do respei-
to e os valores de uma sociedade globalizada.

E.E. José Ayumar Gonçal-
ves de Miranda
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Fazer o Bem Faz Bem! 
Fazendo o Bem e se 
Transformando em 
Alguém

Estimular o hábito da solidariedade em ajudar as pessoas por cam-
panhas beneficentes, a separação do lixo orgânico para compos-
tagem, o não descarte de óleo em pia e ralos, o não descarte de 
pilhas e baterias em lixo comum e o não desperdício de merenda.

E.E. Dr. Washington Luís

Festa do Cabide

Trabalhar o tema consumismo de forma prática, interferindo na 
postura do adolescente diante do consumo. Espera-se que, a 
médio prazo, se desenvolva uma consciência de sustentabilidade 
a partir de uma mudança nos hábitos de consumo.

E.E. Francisco Ferreira 
Lopes

Fora, Consumismo Conscientizar alunos, professores, equipe gestora, funcionários e 
comunidade sobre o grave problema do consumo.

E.E. Prof. Camilo Faustino 
de Mello

Horta de Parede na 
Escola Zerbini

Criação e manutenção de horta escolar, aproveitando canteiros já 
existentes na escola, criando outros, além da horta suspensa usan-
do garrafas pet.

E.E. Euryclides de Jesus 
Zerbini

Horta Vertical Demonstrar que em espaço reduzido é possível cultivar hortaliças. E.E. Profa. Lucinda Bastos

“I Feira do Meio Ambien-
te e Práticas Sustentá-
veis”

O objetivo dessa feira é dar continuidade à conferência da água 
que ocorreu no 1º semestre deste ano, além de incentivar práticas 
sustentáveis entre nossos alunos, e também despertar em toda a 
comunidade escolar a consciência da importância de se preservar 
o nosso meio ambiente.

E.E. Profa. Lucinda Bastos

Jovem Consciente, Plane-
ta Presente

Identificar a importância do uso consciente dos recursos naturais; 
a importância da compra consciente; levar os jovens ao interesse 
pela conservação do planeta.

E.E. Deodato Wertheimer

“Melhoria da Merenda 
Escolar”: Alimentos 
Como Forma de Revitali-
zação da Saúde

Trabalhar a questão da alimentação saudável e ambiental de for-
ma transversal, envolvendo as disciplinas de geografia, ciências, 
arte, português e outras e junto aos professores, os quais con-
tribuirão com seus ensinamentos específicos no que se refere à 
sensibilização e consciência ambiental e sobre a importância de 
uma alimentação saudável e também diminuir o desperdício de 
alimentos que vão para o lixo todos os dias.

E.E. Prof. João Cardoso dos 
Santos

Menos Sempre Será Mais Conscientizar quanto ao uso adequado dos materiais escolares. não identificado

Minimizando Impactos 
Ambientais Causados 
Pelo Óleo de Cozinha

Incentivar mudanças de atitudes, através da conscientização 
da comunidade, minimizando impactos ambientais causados pelo 
descarte inadequado de óleo de cozinha.

E.E. Prof. Paulo Ferrari 
Massaro

O Consumo Desenfreado 
de Pilhas

Diminuição do consumo de pilhas e baterias, tendo como reflexo a 
redução de poluentes químicos, passivos de contaminar o solo e o 
lençol freático, bem como outros corpos d’água.

E.E. Angélica de Jesus 
Ferreira

O Parque
Pretende-se que os alunos participantes do projeto aprendam a 
conhecer as unidades de conservação, reflitam sobre elas e divul-
guem esse conhecimento.

E.E. Prof. Camilo Faustino 
de Mello

O Que Com o Meu Lixo? Reduzir, reutiliza, reciclar, repensar e recusar; consumo conscien-
te; a gestão do lixo nas cidades. E.E. Olga Chakur Farah

Oficinas Sustentáveis Promover a reflexão e o autoquestionamento sobre a redução do 
consumo e sustentabilidade. Não identificado

Olho D’Água: Proteção 
e Recuperação das 
Nascentes na Escola Frei 
Thimóteo

Propor métodos para evitar a poluição, preservar e restaurar nas-
centes de água a partir de uma conscientização de que a água po-
tável é um recurso limitado.

E.E. Frei Thimóteo Van Den 
Broeck 
E.E. José Sanches Josende 
E.E. Vereador Alcides 
Celestino Filho

Por Uma Escola Mais 
Sustentável

Cuidar do canto ecológico presente na escola, preservar o ambien-
te escolar, conscientizar o aluno sobre a importância de vegetação 
nativa em nosso país.

E.E. Laurinda Cardoso de 
Mello Freire

Projeto NGK 17 ODS: 
Agenda 2030 da ONU

Desenvolver técnicas de artesanato com uso de materiais reciclá-
veis trabalhados em sala de aula com os alunos.

E.E. Prof. José Ayumar 
Gonçalves de Miranda

Quatinga: Ecologia e Sus-
tentabilidade em Ação

Proporcionar benefício socioambiental no bairro, que leve a mu-
danças de atitudes e valores voltados à preservação do ecossiste-
ma local, adotando práticas de responsabilidade ecológica pauta-
das no desenvolvimento sustentável com menos danos ao meio 
ambiente, mais igualdade social e melhor qualidade de vida para 
as gerações futuras.

E.E. Vereador Tadao Sakai

Quatinga: Fonte da Vida

Compreender o conceito de unidades de conservação ambiental 
e demonstrar a sua aplicabilidade fazendo um trabalho de cons-
cientização e sensibilização sobre a relevância ecológica que é o 
ecossistema da região de Quatinga e traçando estratégias de que 
forma a comunidade local pode contribuir para transformar a re-
gião numa área de preservação para que as futuras gerações tam-
bém possam usufruir  seu potencial ecológico.

E.E. Vereador Tadao Sakai

“Revitalização da Área 
Verde da Escola”. Pneu 
em Ação

Trabalhar a questão ambiental de forma transversal, envolvendo 
as disciplinas de geografia, ciências, arte, português e outras e jun-
to aos professores, os quais contribuirão com seus ensinamentos 
específicos no que se refere à sensibilização e consciência ambien-
tal e sobre a importância da reciclagem na utilização do reaprovei-
tamento de pneu descartável.

E.E. Prof. João Cardoso dos 
Santos

Revitalização e Pesquisa 
Científica do Córrego 
próximo à escola Isaac 
Gringberg

O objetivo principal é conscientizar toda a comunidade escolar 
acerca da presença do córrego e seus impactos ambientais, seja 
em âmbito natural e/ou social.

E.E. Historiador Isaac 
Grinberg

Saber Usar, Saber Cuidar Minimizar o uso errôneo em relação às folhas de caderno, como 
também diminuir os estragos no patrimônio escolar.

E.E. Desembargador Herá-
clides Batalha de Camargo

Ser ou Ter: Por um Mun-
do Sustentável Diminuição da contaminação do solo devido ao excesso de lixo. E.E. Benedito B. Vieira

Soluções Sustentáveis 
para Gestão da Água

Captar água da chuva como uma solução sustentável para a gestão 
da água para limpeza, jardinagem e organização do poço artesiano 
para evitar que a escola necessite do tipo atual de abastecimento.

E.E. Américo Sugai

Um passeio no parque Apresentar o parque municipal de Mogi das Cruzes aos estudantes 
e despertar neles o interesse pela profissão do biólogo.

E.E. Antônio O. Santos 
Cardoso

Além dos professores, alunos foram estimulados ao desenvolvimento de projetos com inclusão e participação dos 
integrantes das equipes, escola e comunidade, concebendo espaços e/ou etapas que levassem em conta as contribui-
ções oriundas das habilidades dos atores envolvidos, auxiliando, assim, no processo de formação do cidadão para a 
sustentabilidade, na complementação de competências humanas que promovam a continuidade dos projetos.
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OLHAR DO ALUNO

Os alunos demonstraram, de forma geral, ao longo do projeto a necessidade de espaço para desenvolvimento 
de projetos em parceria com escola e corpo docente. Infere-se que o desenvolvimento de parcerias e fortalecimento 
do relacionamento com públicos próximos à escola está associado à proximidade dos influenciadores da estrutura 
escolar junto ao alunado.

Desta forma, o PEC provocou, em sua história, estímulos para uma cultura sensível às demandas que giram em 
torno dos ODS: um legado para as comunidades de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis.

NOME DO 
PROJETO

PROPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 
ENCONTRADA ESCOLA ODS  

6
ODS 
12

ODS 
15

PROJETO 
DESTA-

QUE

ASPECTOS IMPORTANTES 
DOS PROJETOS DESTAQUE NA 

ESCOLA 
(ETAPA AVALIAÇÃO PRESENCIAL)

Biossalvação

Organizar caminhada ecológica 
para promover a conscientização 
das pessoas em relação ao meio 
ambiente, mostrando  a impor-
tância de mantê-lo limpo e com 
diminuição da poluição.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

DEP@
Promover espaços verdes em al-
gumas áreas da cidade de Biritiba 
Mirim.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

Geração XXI

Conscientizar os alunos, professo-
res e gestores para que adotem 
hábitos mais sustentáveis em seu 
cotidiano, por meio de jogo que 
promova sensibilização de alunos 
e pessoas da comunidade para o 
tema.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

Os alunos elaboraram um 
quizz com perguntas sobre os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, aplicado em três 
salas dentro da escola. Houve 
convite da Secretaria da Cultura 
na etapa presencial para que o 
grupo apresente como o projeto 
foi desenvolvido.

J.P.M – Juntos para 
Mudança

Estruturar ações para o  reaprovei-
tamento de alimentos.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

Os Djavu
Criar um jogo para sensibilizar pes-
soas quanto ao consumo excessivo 
de água.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

YOUSEM
Promover reflexão quanto ao uso 
adequado da água e sua importân-
cia para população.

E. E. Prof. 
Adhemar 
Bolina

1000 grau

Melhorar o ambiente envolvendo 
os alunos para carpir, montar 
equipamentos usando materiais 
recicláveis que ajudem a cuidar do 
espaço.

E. E. Cid 
Boucault

ACV
Conscientizar as pessoas sobre 
o quanto a água é um recurso 
importante.

E. E. Cid 
Boucault

BMT
Organizar mutirão de limpeza na 
escola e em pontos estratégicos 
do bairro.

E. E. Cid 
Boucault

Cavaleiros do 
zodíaco

Conscientizar as pessoas sobre o 
cuidado com o bairro e o planeta, 
organizando limpeza da praça, 
disponibilizando mais latas de lixo 
para o bairro e organizar doações 
de mudas de árvores na intenção 
de motivar as pessoas no cuidado 
com as árvores e o meio ambiente.

E. E. Cid 
Boucault

Chega Junto
Oferecer para a comunidade ruas 
mais limpas, espalhando caixas de 
lixo simples pelo bairro.

E. E. Cid 
Boucault

Conscientizando
Ajudar outros grupos do PEC que 
estejam desenvolvendo trabalhos 
que envolvam plantas.

E. E. Cid 
Boucault

Consumidores 
Responsáveis

Conscientizar os alunos sobre o 
descarte correto das latas de alu-
mínio e construir uma horta den-
tro da nossa escola para melhorar 
a alimentação dos alunos.

E. E. Cid 
Boucault

Demeter

Conscientizar alunos para serem 
multiplicadores em suas casas 
sobre a importância da economia 
de água.

E. E. Cid 
Boucault

Democracia Estu-
dantil 

Mostrar os problemas do meio am-
biente para as pessoas e mostrar 
soluções simples.

E. E. Cid 
Boucault

Família City

Conscientizar alunos quanto à 
necessidade da separação dos 
resíduos sólidos, com foco especial 
na arrecadação das pilhas e 
baterias que são descartadas pela 
população.

E. E. Cid 
Boucault

Fazemos Parte

Sensibilizar os alunos sobre a 
importância da reciclagem e reutili-
zação a fim de diminuir o acúmulo 
de canudos e materiais recicláveis.

E. E. Cid 
Boucault

Após a entrega do relatório de 
projeto, os alunos realizaram 
palestras nas salas de aula 
e cantina da escola sobre a 
redução de canudos. Isso gerou 
diminuição do uso deste tipo de 
material.
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Fazendo a 
diferença

Limpar as ruas, colocar lixeiras e 
orientar a população a não poluir 
o meio ambiente; plantar mais 
árvores na cidade de Mogi das 
Cruzes para ter mais áreas verdes, 
deixando, assim, nosso bairro e 
cidade mais agradáveis e limpos.

E. E. Cid 
Boucault

Gênios Educação 
Cultural

Conscientizar através de palestras 
sobre o consumo e produção 
sustentável e onde isso afeta a vida 
terrestre.

E. E. Cid 
Boucault

Geração 
Ambiental

Conscientizar os alunos sobre a 
importância da reciclagem do lixo, 
para evitar o acúmulo na natureza 
e poluição ambiental. 

E. E. Cid 
Boucault

Geração da Natu-
reza

Sensibilizar comunidade e alunos 
quanto ao descarte de resíduos em 
praças públicas e terrenos baldios.

E. E. Cid 
Boucault

Geração Eu Faço 
Parte

Reduzir o consumo de sacolas 
plásticas e trocá-las por outro 
material como saco de papel ou 
caixas.

E. E. Cid 
Boucault

Grupo Nota 10
Conscientizar sobre o consumo 
de água, a qual é essencial para a 
nossa sobrevivência.

E. E. Cid 
Boucault

Juntos pela Evo-
lução

Sensibilizar sobre o consumo de 
água fazendo conexão com o con-
sumo de óleo e descarte correto 
de resíduos.

E. E. Cid 
Boucault

Mentes Brilhantes Conscientizar as pessoas sobre o 
desperdício de água.

E. E. Cid 
Boucault

N.P.V. (Nós Por 
Vocês)

Alertar as pessoas sobre a falta de 
água no nosso planeta e a conta-
minação da água.

E. E. Cid 
Boucault

ODA

Implantar cisterna para captação 
de água da chuva através de uma 
calha no telhado da residência de 
um dos integrantes da equipe.

E. E. Cid 
Boucault

Os Reciclandos

Conscientizar os alunos, criando 
eventos, jogos, gincanas para 
chamar a atenção a esse assunto 
sobre o desperdício de alimentos.

E. E. Cid 
Boucault

Parceria Global Gerar renda com reaproveitamen-
to do óleo de cozinha.

E. E. Cid 
Boucault

Pensamento a Mil
Realizar palestras e jogos para en-
sinar um pouco sobre a reciclagem 
para alunos.

E. E. Cid 
Boucault

Preservadores do 
meio ambiente

Orientar as pessoas sobre a 
importância da valorização e a 
preservação do nosso espaço esco-
lar, minimizando o desperdício de 
materiais como apostilas e livros 
didáticos sem utilização.

E. E. Cid 
Boucault

Protetores Ambien-
tais

Reutilizar pneus jogados nas ruas, 
rios etc., com objetivo de fazer gin-
canas, Parkour, no espaço ao lado 
da quadra e também para enfeitar 
a escola com objetos feitos desse 
material.

E. E. Cid 
Boucault

Sustentabilidade
Organizar doações de livros velhos 
e apostilas de anos anteriores dos 
alunos da escola.

E. E. Cid 
Boucault

UFC

Conscientizar a sociedade de mui-
tos espaços livres que podem ser 
utilizados para trazer benefícios , 
tanto para a escola quanto para o 
bairro.

E. E. Cid 
Boucault

Unidos por um 
propósito

Conscientizar a população que irá 
comparecer na feira cultural sobre 
a importância da reciclagem na na-
tureza, expondo objetos que foram 
reutilizados para diversos fins.

E. E. Cid 
Boucault

ALFA Minimizar o gasto de energia elétri-
ca nas escolas.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Big Coleta

Desenvolver na escola horta, hi-
droponia e compostagem, uma vez 
que a horta é um excelente meio 
para potencializar o aprendizado 
do aluno e despertar seu interesse 
para a alimentação saudável.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Os alunos realizaram benchmark 
antes de implantar o proje-
to, envolvendo engenheiros 
de uma universidade local. 
Implantaram compostagem sem 
custo e realizaram atividades 
durante as férias escolares, com 
envolvimento da escola e dos 
familiares. A horta está sendo 
utilizada como ferramenta 
pedagógica que denominaram 
de “laboratório vivo”.

Equipe Fênix
Instalar “mini-hidrelétrica” em um 
rio que se encontra atrás da esco-
la, para fornecimento de energia.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Grupo CA - Cuidan-
do do Ambiente

Limpar e organizar espaços da 
escola.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer
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Lutando Pelo Meio 
Ambiente 

Arrumar e cuidar da horta da 
escola.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Miraki
Proporcionar ações que promo-
vam interação com a natureza sem 
sair da cidade.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Os 7 pela Vida Conscientizar as pessoas de como 
a reciclagem de lixo pode ser útil.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

Sustentabilidade 
PPMCR

Reutilizar e separar lixo para me-
lhor organização da escola.

E. E. Dr. 
Deodato 
Wertheimer

#NOSFAZEMOS-
PARTE

Reciclar as garrafas PETs e garantir 
uma alimentação saudável para 
os alunos de nossa escola com 
implantação de horta.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Coleta de Pilhas e 
Baterias 

Coletar pilhas e baterias, além de 
promover ações para conscientiza-
ção dos alunos.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Consciência
Reservar água no poço artesiano 
da escola para utilizar na limpeza e 
na cultivação de nosso jardim.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Conscientizar
Conscientizar as pessoas e 
principalmente os alunos sobre a 
economia de água.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

E.U.P.A.M Implantar horta orgânica na 
escola.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Equipe H2o

Conscientizar os alunos da 
importância de preservar nossos 
recursos hídricos, bem como do 
consumo responsável dos mesmos 
e necessidade de saneamento 
básico.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Envolveu parceria com empresa 
de distribuição de água do 
município, as ações de sensibi-
lização aconteceram dentro da 
escola e em outras que estão 
localizadas no mesma região.

Nasce de Você a 
Revolução 

Conscientizar alunos por meio 
de oficinas de brinquedos com 
garrafa PET.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

U.P.A
Conscientizar toda a sociedade da 
região de Salesopólis em relação 
ao desperdício e poluição da água.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Unidos pela Natu-
reza Reflorestar as áreas degradadas.

E. E. Ver. Eli-
siário Pinto 
de Morais

Ajudantes do Meio 
Ambiente

Conscientizar pessoas quanto à 
redução de lixo nas ruas.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Chatuba das Winxs
Reutilizar tais matérias de forma 
econômica e fácil, assim contri-
buindo com a conscientização.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Eco Club
Oganizar campanhas de sensibili-
zação para a redução do consumo 
de água.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Ecovida Sensibilizar pessoas quanto à redu-
ção do consumo de canudos.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

F.M.A. (Federação 
do Meio Ambiente)

Sensibilizar pessoas para promo-
ção de cultura voltada à coleta 
seletiva dos alunos.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Federação do 
Planeta

Implantar filtro que limpa água da 
chuva.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Fiscalização em 
Ação

Limpar rios, riachos, lagos e todos 
os tipos de fontes de água da cida-
de, iniciando pelas proximidades 
da escola.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Lá Casa de Chicão

Elaborar jogo de tabuleiro que 
represente a vasta biodiversidade 
do planeta e a diversidade do ecos-
sistema. Esse jogo estimula  os par-
ticipantes a passarem por várias 
etapas e situações, abrangendo as 
atitudes dos outros jogadores.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

A proposta do conteúdo do 
jogo desenvolvido pelos alunos 
estimula a curiosidade, reflexão 
e cooperação entre os partici-
pantes em prol ao cuidado com 
o meio ambiente.

Os 3rs
Conscientizar pessoas quanto à 
redução do consumo excessivo 
de água.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Os incríveis
Proteger com grades e redes das 
saídas de esgoto para evitar entra-
da de resíduo sólido nos bueiros.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Os Revolucionários Conscientizar as  pessoas quanto 
ao descarte correto de lixo.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Patrulha Ambiental

Diminuir o número de lixo pro-
duzido pelos alunos ao longo do 
ano, como, por exemplo, apostilas, 
livros e cadernos usados.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Projeto 10 Implantar receptor  para captação 
da água da chuva.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

RenovAÇÃO Implantar sistema de captação de 
água da chuva.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes
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Tios da Limpeza

Promover a atuação dos alunos 
na limpeza do próprio ambiente 
escolar, propiciando assim um 
lugar mais limpo e agradável para 
um melhor desenvolvimento de 
cada aluno.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Vamos ajudar BB ? Gerar renda com reciclagem de 
materiais.

E. E. Francis-
co Ferreira 
Lopes

Cores em Vida
Utilizar materiais recicláveis para 
deixar o ambiente escolar mais 
agradável.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

Equipe Reciclar Sensibilizar a comunidade sobre o 
descarte correto de lixo.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

Loucos Por Meio 
Ambiente

Apresenta formas de usar a recicla-
gem para fazer coisas úteis para a 
escola, utilizando materiais de pa-
pelão, garrafas PET, pneus, papéis, 
latinhas, caixinha de leite etc.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

Os alunos organizaram uma ex-
posição de objetos produzidos 
a partir de materiais recicláveis 
para os alunos da escola.

Luz do Mundo Conscientizar e incentivar as pes-
soas a parar de jogar lixo na rua.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

MA1H
Diminuir o acúmulo de lixo nas 
casas e reciclá-los para modificar o 
ambiente interno escolar.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

P.S.E.L. Conscientizar alunos para a redu-
ção do consumo de energia.

E. E. Histo-
riador Isaac 
Grinberg

7MNR3L Implantar horta orgânica com uso 
de composteira na própria escola.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

O projeto realizou parcerias 
com outros alunos, inclusive 
de outras equipes. Conseguiu 
mensurar o quanto houve de 
reaproveitamento de resíduo 
orgânico na escola. Parte dos 
alimentos são arrecadados com 
a participação da comunidade 
em parceria com a Escola da 
Família. 
A equipe muito autônoma, 
mesmo sem a presença do líder, 
os integrantes participam das 
ações. A liderança da equipe 
conseguiu convencer o profes-
sor na orientação do projeto.

B.O.P.E. Batalhão 
Operacional Para 
Escola

Reutilizar materias com doação de 
alunos e comunidade.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Cidadãos do Futuro Implantar mini-horta como recurso 
de conscientização ambiental.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Desenvolvendo 
Conhecimento Reutilizar materiais.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Desenvolvimento

Cuidar da praça com reaprovei-
tamento de materiais recicláveis 
descartados incorretamente no 
espaço.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Educando a Socie-
dade

Embelezar a escola e a cidade com 
mudas de flores produzidas pelo 
grupo de alunos da escola envolvi-
dos no projeto.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Esquadrão Suicida Reaproveitar água para limpeza da 
própria escola.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Foco G Conscientizar pessoas quanto os 
impactos da poluição do rio Tietê.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Guardiões Ecoló-
gicos Captar água da chuva.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

JCP Legacy Reformar e revitalizar praça aban-
donada.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Juntamente com a 
Natureza

Desenvolver materiais com reutili-
zação de PETs.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Juntos Fazemos a 
Diferença

Construir calha para ajudar na 
coleta da água da chuva.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Juntos Para Um 
Futuro Melhor

Implatar sistema de captação de 
água da chuva.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Lutando pela 
Preservação da 
Natureza

Implatar sistema de captação de 
água da chuva.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

M.P.B Revitalizar área da escola que está 
abandonada.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Olhos para o 
Futuro

Solicitar ao prefeito da cidade a 
disponibilidade de lixeiras pela 
cidade.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Pronto Falei Implantar sistema de captação de 
água da chuva na escola.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes
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T.P.M.A Revitalizar área da escola que está 
desativada.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

U.P.F.M
Sensibilizar a comunidade quanto 
à importância de área remanes-
cente da Amazônia.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Unidos Sempre Produzir mudas da goiabeira 
Psidium Guajava.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Unindo Forças
Captar e utilizar água da chuva 
para fins de limpeza e manutenção 
da horta.

E. E. Prof. 
José Carlos 
Prestes

Amigos da Econo-
mia

Implantar cisterna para captação 
da água da chuva.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

EcoSquad Reutilizar água de bebedouro em 
privadas e mictórios.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Elite da Sustentabi-
lidade

Revitalizar ponto viciado de lixo 
para utilização do espaço por 
crianças e idosos.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Heroes

Reformar e limpar a quadra tendo 
como objetivo a melhoria estética 
e o melhor aproveitamento das 
aulas de Educação Física.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

J.A.M.A. Captar água da chuva para reúso.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

J.P.U.N.

Transformar locais em condições 
ruins, como praças abandonadas 
pela prefeitura, com entulho e 
ações de vandalismo.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Multiplicadores de 
Ideias Construir cisterna em uma casa.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Os alunos da equipe realizaram 
ações de conscientização nas 
salas de aula, apresentando a 
maquete como possibilidade de 
reaproveitamento da água.

Os Salvadores Plantar  hortaliças para a sensibili-
zação contra o vandalismo.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Repensar com 
Qualidade Implantar composteira na escola.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

Taubacana Revitalizar área abandonada.

E. E. Profa. 
Laurinda 
Cardoso 
Mello Freire 

(R)evolucionários

Implantar horta sustentável com 
reutilização de adubo oriundo de 
restos de frutas e verduras. Rea-
proveitar água da chuva, utilizando 
materiais recicláveis ou que seriam 
destinados ao lixo.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Juntos para um 
Futuro Melhor

Implantar sistema de captação de 
água da chuva.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Juntos Somos Mais

Executar uma limpeza e melhorias 
em lugares abandonados, com 
entulhos e lixos, plantando flores 
nesses locais e deixando-os com 
uma aparência mais agradável. 
Trabalhar conscientização para 
descarte correto do lixo.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Los Imortais Sensibilizar a comunidade sobre os 
impactos do desmatamento.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

OMC - Organiza-
ção Melhorando a 
Comunidade

Conscientizar a comunidade da 
importância da natureza para pro-
mover a preservação da vida 
terrestre.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Organic Life

Captar e reutilizar água da chuva, 
realizar a manutenção da horta e 
cuidar da limpeza do 
jardim na escola.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Sales-Force

Produzir cartilhas para a conscien-
tização da comunidade rural de 
como realizar um melhor reapro-
veitamento de lixo orgânico, com 
uso de compostagem.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Os alunos identificaram a 
necessidade da Secretaria de 
Meio Ambiente sobre a cons-
cientização dos moradores em 
zona rural mais afastada sobre 
o reaproveitamento de resíduo 
orgânico. 
Buscaram informações junto 
à secretarias públicas  para 
desenvolvimento do material 
e ações planejadas para sensi-
bilização de público envolvidos 
em 2019.
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U.F.C – União, Força 
e Combate

Disseminar informações sobre o 
descarte correto de resíduos.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

3 R’s

Estruturar coleta de dados e 
realizar monitoramento sobre 
despedício de merenda escolar e 
criar ações para conscientização 
sobre o consumo consciente dos 
alimentos. 
Conscientização de todos os alu-
nos por campanhas e discussão de 
sala em sala, fazendo com que o 
aluno consiga adquirir a consciên-
cia de pegar somente aquilo que 
irá consumir.

E. E. Dr. 
Washington 
Luis

O projeto contemplou levanta-
mento prévio sobre a quantida-
de de desperdício de alimentos. 
Envolveu professores, meren-
deiras, conscientização para 
alunos em salas de aula voltada 
para o consumo consciente de 
alimentos.

A.R.W.L (Agência de 
reciclagem Washin-
gton Luís)

Disseminar o uso de Inversor de 
Energia Fotossintetizante.

E. E. Dr. 
Washington 
LuIs

Acha que será só 
mais uma palha de 
aço?

Pesquisar sobre métodos que 
promovam a maior durabilidade 
da palha de aço.

E. E. Dr. 
Washington 
LuIs

Economia susten-
tável WL

Implantação de horta sustentável 
na escola.

E. E. Dr. 
Washington 
LuIs

Força GG

Promover ações para a dissemi-
nação do descarte correto do resí-
duo, por meio de desenvolvimento 
de  materiais reaproveitáveis.

E. E. Dr. 
Washington 
LuIs

Surta Frozen Reutilizar lixo orgânico gerado na 
escola.

E. E. Dr. 
Washington 
LuIs

O estímulo à criatividade na proposição de soluções, possibilitou o aluno a refletir em possíveis formas de uma 
comunidade mais sustentável. A implantação de projetos não foi algo obrigatório, mesmo tendo sido identificado na 
feira de ideias diversos projetos aplicados, evidenciando o potencial do alunado nesta temática.

AVALIAÇÃO GLOBAL COMPORTAMENTAL – ETAPA PRESENCIAL

Contudo, o exercício propiciou um estímulo a comportamento mais proativo: característica fundamental para o 
exercício do protagonismo e na forma de pensar em soluções, desdobrando em proposições como resposta (implan-
tadas ou concebidas) para temas globais, que influenciam a vida de todos os seres do planeta Terra.

Somos Ecológicos

Embelezar o sítio Espaço Terra 
Nova com a retirada de entulhos 
que estão alojados no local e com 
a construção de um chafariz que 
chame a atenção dos moradores 
de Salesópolis e dos turistas que 
visitam a região.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

Sustentabilidade e 
conforto

Plantar flores, realizar pinturas dos 
brinquedos e construção de um 
bicicletário utilizando materiais 
recicláveis.

E. E. Profa. 
Olga Chakur 
Farah

#Se Ligue!

Realizar palestras, mutirões de 
limpeza para conscientizar o aluno 
sobre a necessidade de conser-
vação do patrimônio escolar e 
do envolvimento no cotidiano da 
escola.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Sensibilizaram os alunos sobre 
a importância de conservar a 
limpeza no ambiente escolar 
e, após esta ação, realizaram 
monitoramento para premiar a 
sala que mantivesse mais limpo 
o ambiente.  
Após o monitoramento, a 
equipe mobilizou alunos para 
participarem da pintura. 
A aluna líder, estimulada pelo 
PEC, decidiu exercer seu papel 
cidadão para a Sustentabilidade: 
escreveu um projeto de lei que 
foi apresentado ao Parlamento 
Jovem da cidade.

À Espera de um 
Milagre

Organizar artesanato sustentável 
com mães de alunos para a gera-
ção de renda.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Ecologia e Movi-
mento

Realizar oficinas para alunos sobre 
hortas suspensas com uso de 
material reciclável.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Ecologia Renovada

Desenvolver ações para conscien-
tização do consumo consciente, 
para gerar renda e aproximar os 
alunos.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Educa +

Realizar palestras, mutirões e ofi-
cinas de construção de cisternas, 
para conscientização quanto ao 
consumo racional de água.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Lutamos por um 
Ambiente Melhor

Realizar oficinas com alunos da es-
cola para produção de brinquedos 
feitos com garrafas PET.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro

Terra Save

Criar blog para a disseminação de 
conteúdos (vídeos, imagens, textos 
e jogos digitais) para a sensibili-
zação do público sobre assuntos 
ligados ao tema sustentabilidade.

E. E. Prof. 
Paulo Ferrari 
Massaro
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CAPÍTULO 5

DEPOIMENTOS



46 47

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: COMPÊNDIO DA TRANSFORMAÇÃOPROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: COMPÊNDIO DA TRANSFORMAÇÃO

DEPOIMENTOS
“Foi ótimo poder participar do projeto, sempre gostei de participar de projetos. Este, em especial, foi e 

está sendo marcante. Poder acompanhar o passo a passo do aluno, as primeiras ideias, o tema a ser esco-
lhido, o como fazer, as pesquisas, as mudanças de comportamento, o respeito, o compartilhar conhecimen-
to, a dedicação, o envolvimento dos pais, a motivação e o relato de alunos, como a Esther do primeiro ano: ‘Vou 

procurar faltar menos, professora: me sinto importante na escola’.
 

Os alunos dispostos a compartilhar suas experiências, explicando em forma de palestras para outros alunos, que até 
perguntaram de qual terceiro ano eles eram. Foi emocionante dizer que eles não eram do terceiro e sim do primeiro 

ano do ensino médio noturno. A satisfação não tem preço!”
SANDRA SOUSA

E,E. Professora Laurinda Cardoso de Mello Freire

“É muito bom ver que os nossos filhos estão tendo a oportunidade de participar de algo tão importante, que fará 
toda a diferença no futuro, e vê-los interessados e correndo atrás de coisas boas que irão colaborar com toda a co-
munidade. Em tempos tão difíceis, em que a juventude tem se desviado das coisas boas da vida, é muito bom saber 
que nosso filho e seus colegas têm buscado caminhos diferentes e que ainda nos permitem fazer parte de suas vidas 

e exercer o nosso ofício de pais.”
SANDRO MORAES DOS SANTOS e ELIANE DA SILVA DOS SANTOS

Pais de Israel dos Santos, estudante na E.E. Elisiário Pinto de Moraes

“Foi muito gratificante ver o quanto os alunos estavam engajados no projeto, demonstrando o quanto eles que-
riam participar. Se organizaram para isso, procuraram a direção da escola, para solicitar materiais; e a parceria da es-
cola na organização daquilo que era necessário em prol do projeto foi fundamental. O ponto forte do PEC é o estímulo 
ao aluno como protagonista. Não adianta nada a escola impor um projeto e tentar desenvolvê-lo sem a parceria do 

aluno, que é o principal atuante. Tudo que foi visto aqui, hoje, partiu deles.”
MARLI ROCHA

Diretora da E.E. José Carlos Prestes

“O engajamento dos alunos foi surpreendente. Ficou claro o grande nível de colaboração entre as equipes. O pro-
tagonismo foi marcado pelas propostas de projetos que os alunos trouxeram. Foi muito gratificante ver que alunos 
que estavam ausentes das aulas puderam retomar as frequências por conta de todo o movimento das equipes, pro-

porcionado pelo PEC.”
VIRGÍNIA BATISTA DE MIRANDA MELO 
Professora da E.E. José Carlos Prestes

“Ao longo do projeto os alunos se dedicaram, se preocupavam procurando saber da agenda do PEC. Até mesmo os 
alunos mais tímidos se envolveram muito com o projeto.”

DENISE MORAIS
Coordenadora pedagógica da E.E. José Carlos Prestes

“Graças ao PEC e à educadora do projeto, Andréia, tanto os alunos participantes quanto as pessoas da comunidade 
foram conscientizados da importância da natureza e do quanto somos dependentes dela. Meu bairro está melhor e 
minha escola foi pintada, não tem mais falta de água como antes, os alunos estão cuidando mais dela e mantendo-a 

mais limpa.”
KETTLYN CRISTINE DE ALMEIDA SILVA FURTADO

Aluna da E.E. Paulo Ferrari. Como desdobramento, atuou na defesa de 
projeto ligado ao meio ambiente no Parlamento Jovem de Mogi das Cruzes

“O projeto da NGK foi importante para nossa escola porque tinha poucas áreas com vegetação. Conseguimos fazer 
uma horta, estamos reutilizando a água, temos feito experimentos na descoberta de tinta que não tenha tantos po-

luentes para fazermos os desenhos na escola. Os alunos se envolveram muito.”
CAMILE SILVA DE CAMARGO

Aluna da E.E. José Carlos Prestes

“Sempre me preocupei com o meio ambiente, mas nunca fiz um curso voltado a ele por falta de oportunidade. 
Adorei fazer o curso PEC, porque encontrei muitas formas de ajudar na luta contra os problemas ambientais. Não são 
formas mirabolantes ou espetaculares, mas muitas são simples mudanças nas escolhas do dia a dia. Foi justamente 
isso que me fascinou. Percebi que posso mudar alguns comportamentos meus e influenciar outros nos meus amigos. 
Aprendi muitas coisas: como ver um problema por um outro ângulo e buscar soluções possíveis; descobri associações 
e sites que estão na mesma luta; conheci outras pessoas que estavam próximas com preocupações semelhantes a 
minha e não as notava; autores e livros que desconhecia, mas que são essenciais para minha formação. O mais im-
portante é que, com o conhecimento adquirido e que sempre está se ampliando, posso contribuir para um mundo 
melhor e ensinar para o meu aluno que isso é possível: um crescimento pessoal e profissional respeitando o meio am-
biente. Quero agradecer muito aos palestrantes, Pablo e Lúcia, com a simpatia tão característica dos cariocas, por nos 
orientar e passar seus conhecimentos e suas vivências. Parabéns por serem tão gentis!!! Agradeço também a Sálvia e 
Andréia (coordenadora e educadora do projeto), a dupla dinâmica, sempre atentas e solícitas em nos ajudar em todos 
os momentos. E, por fim, agradeço a Audrey (Diretoria de Ensino) por possibilitar este curso. Obrigada a todos! Quem 

sabe, no ano que vem, nos veremos na continuação deste curso.”
TEREZA DINA DE MENEZES

Professora de Português da E.E. Prof. Camilo Faustino de Mello

 
“A experiência vivida nas formações e oficinas PEC, foram extremamente proveitosas pois compartilhamos muitas 
ideias e conhecimentos. Tivemos a oportunidade de interagir mais com os alunos e criar situações de aprendizagens 
que perpassam os muros escolares. Acredito que a visão de educação ambiental que tínhamos foi ampliada e nos 
possibilitou o aprofundamento dos conhecimentos. Consegui enxergar em muitos dos alunos uma melhora na auto-
estima com os projetos desenvolvidos e isso nos trouxe uma grande alegria. Gostaria de agradecer imensamente a 
toda equipe da NGK, NTICS, em especial a Andréia (educadora) e a Sálvia (coordenadora) por todo o suporte e apoio 

que prontamente se propuseram a nos dar. Muito obrigada pela oportunidade!”
SILVIA REGINA FRANCO DE CARVALHO

Professora de Biologia E.E. Ver. Elisiário Pinto de Morais
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CAPÍTULO 6

PEC EM NÚMEROS

NUMERALHA

Professores 
participantes

106 1705

Total hora homem 
capacitado

27,5

Horas de
Gravação

90

Atividades
Entregues

WORKSHOP

Acesso ao site 
do projeto

3700

Material do aluno 
distribuído

150

Material do professor 
distribuído

150

Material guia 
do educador

MATERIAL DIDÁTICO

3856

Total de 
oficinas

476

Horas do educador 
em sala de aula

11

Escolas atendidas

3518

Alunos 
alcançados

OFICINAS

595 66%

% (média de 
presença em sala de aula)

NUMERALHA
Ao longo do PEC informações foram coletadas como forma de medição e avaliação dos processos com foco na 

melhoria contínua das entregas previstas.

Para ter acesso a outros conteúdos do PEC, acesse o site www.ntics.com.br/eufacoparte.

http://www.ntics.com.br/eufacoparte
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12,60%

11,07%

10,31%

8,02%

7,63%

6,87%

5,73%

5,73%
3,05%

33

29

27
21

20

18

15

15
8

SIM - 98,47% (258)

NÃO - 1,53% (4)

O ALUNO PERCEBE O PROJETO COMO UMA 
OPORTUNIDADE PARA A ESCOLA

QUANTIDADE DE ENTREVISTAS

José Carlos Prestes

Washington Luis

Olga

Laurinda

Elisário

Paulo Ferrari

Deodato

Cid Boucault

Francisco Ferreira

SIM - 98,85% (259)

NÃO - 1,15% (3)

O ALUNO PERCEBE O PROJETO COMO UMA 
OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM

INTERESSE DO ALUNO NA 
LIDERANÇA EQUIPE

SIM - 57,95% (150)

NÃO - 42,75% (112)

OBJETIVO: LEVANTAMENTO SOBRE A INFLUÊNCIA DO PROJETO NO CONTEXTO FAMILIAR E PROMOÇÃO 
DA MUDANÇA COMPORTAMENTAL. (PESQUISA APLICADA A 309 LÍDERES)

10,16%

30,35%

25,76%

18,38%

13,36%

Comecei a prestar atenção em notícias do meio ambiente

Percebi que o que a educadora passa 
em sala de aula faz todo sentido

Percebi que somos responsáveis pela busca 
de soluções para problemas ambientais

Comecei a ver o meio ambiente como parte do todo

Converso sobre o projeto com minha família e 
mostro que cada um de nós pode fazer sua parte

LEVANTAMENTO REALIZADO EM FEV/2018)

LEVANTAMENTO REALIZADO EM MAI/2018)

PARTICIPAÇÃO ANTERIOR EM 
PROJETOS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ESCOLA

SIM - 8,4%

NÃO - 91,6%

VISITAÇÃO EM PARQUES 
ECOLÓGICOS NOS 2

ÚLTIMOS ANOS

SIM - 2,5%

NÃO - 97,5%

HOUVE INTERAÇÃO DOS 
ALUNOS COM O CONTEÚDO 

DA OFICINA?

SIM - 2,4%

NÃO - 97,6%

PERCENTUAIS COM BASE NOS ALUNOS PRESENTES EM SALA. LEVANTAMENTO REALIZADO EM MAR/2018

OFICINAS

ESCOLA Nº DE TURMAS MANHÃ TARDE NOITE TOTAL DE  
ALUNOS

CID BOUCAULT, PROF, EE 18 5 11 2 658

PAULO FERRARI MASSARO, PROF., EE 5 3 2 200

ISAAC GRINBERG, HISTORIADOR EE 8 8 320

LAURINDA CARDOSO MELLO FREIRE, PROFª, EE 10 7 3 419

FRANCISCO FERREIRA LOPES, EE 12 6 6 528

DEODATO WERTHEIMER, DR, EE 7 6 1 281

WASHINGTON LUIZ, DR, EE 7 5 2 352

ADHEMAR BOLINA, PROF, EE 5 5 164

JOSE CARLOS PRESTES, PROF, EE 6 6 264

OLGA CHAKUR FARAH, PROFª, EE 5 5 208

ELISIARIO PINTO DE MORAIS, VEREADOR, EE 2 2 124
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PROJETOS QUE TRANSFORMAM
Em 2002 a NTICS surgiu com o propósito de contribuir para a transformação de uma socie-

dade mais sustentável. O desenvolvimento e a implantação de projetos que promovam proces-
sos de mudança por onde passam e a democratização do acesso às metodologias e ferramen-
tas são premissas que norteiam o nosso trabalho.

A cada ano temos refletido sobre a importância do nosso papel, como agente de transfor-
mação e que busca envolver as partes interessadas nos projetos.

Há dois anos, temos aprofundado nossos projetos nos temas relacionados aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e em 2018 direcionamos esforços quanto ao alinhamento 
dos projetos para os ODS propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Isso tem gerado um diferencial em nossos projetos, em nossa forma de atuar e de impactar-
mos as comunidades por onde passamos. 
Com projetos de educação, cultura e esporte, meio ambiente, social e eventos, trabalhamos em 
parceria com organizações comprometidas com uma sociedade mais sustentável. 

O Programa de Educação Cultural (PEC) é mais um projeto que busca impactar positivamen-
te e engajar pessoas nos temas de relevância global e que prezam pela paz e justiça no planeta. 
Aconteceu durante o ano de 2018 em Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis, em São 
Paulo.

O livro apresenta o relato dessa história com o objetivo de compartilhar essa experiência tão 
rica para nós.
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