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OBJETIVO DA OFICINA:
Considerando as ações necessárias para a 

construção da escola sustentável, a oficina objetiva 
subsidiar a compreensão do papel da escola 
enquanto liderança social, importante para a região 
de seu entorno e para o território geográfico da bacia 
hidrográfica em que está localizada. Nesta oficina 
serão abordadas as ações a serem desenvolvidas para 
a construção da escola sustentável, considerando as 
dimensões do espaço físico, gestão democrática e a organização 
curricular, como eixos estruturantes da Educação Ambiental Escolar.

PROVIDÊNCIAS:
É importante que a equipe responsável pela organização da Formação em Ação, 

conheça previamente o material disponibilizado para a oficina, a fim de auxiliar de 
maneira satisfatória, as atividades a serem desenvolvidas. Além disso, é importante que 
organize o espaço e providencie:

•	 sala com projetor multimídia;

•	 fotocópia dos textos/anexos para os cursistas;

•	 lápis; 

•	 borracha;

•	 papel bobina;

•	 PPP da escola para consulta;

•	 o Plano de Ação da escola - elaborado no início do ano – preferencialmente em 
formato também digital para alterações, se necessário.
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OFICINA: 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E  ESCOLA SUSTENTÁVEL 
Introdução

A concepção da Escola Sustentável foi construída ao longo da última década em 
uma trajetória envolvendo discussões, as quais culminaram em documentos e eventos 
que fortaleceram os seus princípios e encaminhamentos.  Neste contexto, mencionamos 
a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) que, desde sua 
primeira edição, em 2003, contribui para o fortalecimento da Educação Ambiental no 
ensino formal, principalmente no Ensino Fundamental e aponta o caminho que possibilita 
a sustentabilidade.  A CNIJMA tem como temática geral o seguinte slogan “Vamos cuidar 
do Brasil” sendo que, na edição de 2013, propôs às escolas um desafio: “Vamos cuidar do 
Brasil com escolas sustentáveis”.

Esta conferência teve como objetivo proporcionar às escolas a reflexão sobre as 
práticas escolares e a reorganização do seu processo pedagógico, para a devida efetivação 
de ações de sustentabilidade local, auxiliando-a na sua transição para se tornar um espaço 
educador sustentável, definido como

“Espaço onde as pessoas cuidam das relações que estabelecem uns com 
os outros, com a natureza e com o ambiente. Esse espaço tem uma 
intencionalidade deliberada de educar para a sustentabilidade, mantém 
coerência entre as práticas e posturas e se responsabilizam pelos impactos 
que geram. Dessa forma buscam compensá-los com tecnologias apropriadas. 
Eles nos ajudam a aprender, a pensar e a agir para construir o presente e o 
futuro com criatividade, inclusão, liberdade e respeito às diferenças, aos 
direitos humanos e ao meio ambiente. Por suas características esses espaços 
influenciam a todos que por ele circulam e nele convivem e, assim, educam 
por si mesmos. Com isso, tornam-se referência de sustentabilidade para toda 

a comunidade” (BRASIL, 2012b, p.6)

Em 2012 foi publicada a Resolução n.º 02, do Conselho Nacional de Educação, que 
estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), 
que inovou ao apresentar a escola como espaço educador sustentável articulado aos 
princípios, fundamentos e objetivos da Política Nacional da Educação Ambiental.  
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As DCNEA, em seu artigo 14, inciso V, afirma que a Educação Ambiental 
deve estimular “à constituição de instituições de ensino como espaços educadores 
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, 
tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2012a). 

  Para uma instituição de ensino tornar-se uma escola sustentável há um período 
de transição, o qual é necessário para que adequações, adaptações e reformulações sejam 
elaboradas coletivamente nesses locais. Para tanto, é necessário e urgente que se construa 
o planejamento de ações de Educação Ambiental a serem efetivadas nas dimensões gestão, 
espaço físico e currículo. São ações que fortalecem o desenvolvimento de práticas e 
projetos ambientais no espaço escolar e incentivando as possíveis articulações com sujeitos 
e instituições que possuem atuação socioambiental no território da bacia hidrográfica a 
que pertence a escola, possibilitando a criação de espaços educadores sustentáveis. 

Neste contexto, em 2013, é institucionalizada a Política Estadual de Educação 
Ambiental do Estado do Paraná (PEEA) - Lei n.º 17.505 e a Deliberação do Conselho 
Estadual de Educação n.º 04/2013, a qual define as Normas Estaduais para a Educação 
Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Ambos os documentos indicam 
ações necessárias para a construção da escola sustentável.

INÍCIO DOS TRABALHOS

MANHÃ:
Nesta oficina buscam-se trabalhar os aspectos pedagógicos e metodológicos para 

operacionalizar as ações necessárias para implementar a Política de Educação Ambiental 
na escola. Ao final deste estudo e discussão, o grupo deverá sistematizar as reflexões, 
problematizações e plano de ação a serem desenvolvidos pela escola, atividades que estão 
explicitadas no roteiro e nos anexos que o acompanham. 

Essa manhã está organizada com duas atividades: estudo e atividade prática: 
Diagnóstico Preliminar Socioambiental - Caminhada de Observação.
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ATIVIDADE 1: ESTUDO

Estudo para atualizar as informações e a discussão iniciada no evento “Formação em 
ação - educação ambiental”, realizado no primeiro semestre de 2014. O material de estudo 
apresentado naquela formação discute pontos relevantes da Política Estadual de Educação 
Ambiental e das Normas Estaduais para a Educação Ambiental, assim como explicita os 
desafios da transição da escola para espaço educador sustentável. Vale a pena conferir em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/roteiro_
atividade_educacao_ambiental.pdf

O(a) mediador(a) deverá preparar local adequado para a realização do estudo proposto 
nesta atividade, na qual participam professores, equipe diretiva, equipe pedagógica e 
agentes educacionais I e II. Para realizar esta atividade, indica-se a metodologia “grupo de 
trabalho”, fazendo as adequações necessárias à realidade da escola, considerando os três 
eixos: o espaço físico, a gestão e a organização escolar.  

O texto base deste estudo “Escola Sustentável em Foco”, disponível no anexo 1, consiste 
no referencial teórico que traz reflexões acerca da Escola Sustentável com destaque para 
as Normas Estaduais para a Educação Ambiental; as Diretrizes Nacionais de Educação 
Ambiental e o documento da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, 
denominado “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”. Como materiais de apoio 
para maior compreensão da importância do trabalho da Educação Ambiental, no território 
da bacia hidrográfica na qual a escola está inserida encontram-se disponibilizados no 
anexo 2, o mapa “Bacias Hidrográficas do Paraná”, e o anexo 3, o mapa “EA como eixo 
estruturante das ações da escola no território da bacia”. 

Antes de iniciar o estudo do texto (Anexo 1), assista ao vídeo: Ps: Fazer download do 
vídeo. 

Vídeo: Aspectos legais da Educação Ambiental - duração: 06min41s

https://goo.gl/HGwNHF 
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Destaca-se a importância de consulta ao Projeto Político-Pedagógico – PPP e ao Plano 
de Ação da escola elaborado ao início do ano, para identificar as ações relacionadas aos 
eixos mencionados.  Os grupos poderão aprofundar a compreensão deste estudo, sendo 
que cada grupo deve sistematizar a redação de suas conclusões, a partir de questões 
orientadoras colocadas para reflexão: 

•	 Quais os principais aspectos que caracterizam a Política de Educação Ambiental no 
Sistema de Ensino do Paraná? 

•	 Quais aspectos estruturam a concepção de Educação Ambiental e como se articulam?

•	 Quais os procedimentos para sua implementação na escola?  

•	 Quais atividades de Educação Ambiental estão previstas no PPP de sua Escola?

•	 Quais atividades de Educação Ambiental estão previstas no Plano de Ação da escola 
elaborado no início do ano? 

 Outras questões podem ser formuladas para a reflexão do grupo de modo que 
contribuam para estabelecer a relação teoria e prática. O objetivo desta atividade é fornecer 
subsídios aos professores e equipe pedagógica sobre o conteúdo dos instrumentos de 
política de Educação Ambiental no cotidiano escolar, ou seja, a Deliberação Estadual de 
Educação Ambiental e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental. 

 Desejamos uma boa leitura e um ótimo trabalho!

FIQUE POR DENTRO
Para aprofundar seus conhecimentos sobre a importância da Bacia 
hidrográfica no território da escola, assista a palestra online “Bacias 
Hidrográficas como unidade de gestão, transmitida por meio da escola 
interativa, disponível em: https://goo.gl/DRZjS7
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ATIVIDADE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SOCIOAMBIENTAL - CAMINHADA DE 
OBSERVAÇÃO

Este momento trata da elaboração do Diagnóstico Preliminar Socioambiental 
da escola e seu entorno e identificação da bacia hidrográfica urbana ou rural em que a 
escola está inserida. Para tanto, organize uma “Caminhada de Observação”, para coleta 
de informações e dados por meio do roteiro de observação, o “Diagnóstico Preliminar 
Socioambiental” (anexo 4). 
 Esta atividade é desenvolvida em pequenos grupos, com até 10 participantes, 
garantindo o critério de representação de todos os segmentos que constituem o coletivo 
escolar, como as diferentes disciplinas e a equipe pedagógica, de modo que o grupo tenha 
uma observação de totalidade da realidade escolar de “dentro e fora da escola”. Cada grupo 
receberá uma cópia impressa do anexo 4 e deverá caminhar no espaço físico da escola 
ou no seu entorno, para realizar a observação e poder preencher o diagnóstico no que se 
refere a dimensão Espaço Físico, nas páginas de 1 a 3 do anexo 4. Os aspectos a serem 
observados na dimensão espaço físico são:
1. Área verdes e construídas;
2. Limites e Entorno/Bacia Hidrográfica;
3. Resíduos;
4.  Energia;
5. Água;
6. Conforto térmico e acústico.
 A coleta de informações e dados sobre a identificação da bacia e microbacia 
hidrográfica em que a escola está localizada e demais informações obtidas por meio da 
Caminhada de Observação, no espaço da própria escola, fornecerão um diagnóstico 
preliminar da situação ambiental local na dimensão Espaço Físico. 

As dimensões Gestão Escolar (anexo 4, p. 4) e Organização Curricular (anexo 
4, p. 5) também devem ser respondidas pelo mesmo grupo, após debate e consenso. Este 
diagnóstico servirá de subsídio para a proposta de atividades e estratégias que irão constituir 
o Plano de Ação de curto, médio e longo prazo, a ser elaborado no período da tarde.  
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TARDE:
No período da tarde esta Oficina terá três atividades: elaboração do Plano de Ação 

Preliminar para Escola Sustentável, apresentação do Plano de Ação Preliminar para a 
Escola Sustentável e sistematização do Plano de Ação para Escola Sustentável.

ATIVIDADE 3: 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PRELIMINAR PARA ESCOLA SUSTENTÁVEL

A partir da observação realizada, a qual possibilitou o diagnóstico preliminar 
socioambiental da escola, cada grupo deverá discutir e propor ações/atividades para 
aquele(s) determinado(s) aspecto(s) do diagnóstico que foi(foram) observado(s) pelo 
grupo. As ações serão propostas considerando as orientações contidas no anexo 1, subtítulo 
5 - Plano de Ação para Escola Sustentável. 

ATIVIDADE 4: 
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PRELIMINAR PARA ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 Cada grupo apresentará para o coletivo escolar o seu Plano de Ação Preliminar 
para Escola Sustentável, por meio de recursos didáticos, como por exemplo, aparelho 
multimídia ou cartaz elaborado em papel bobina, facilitando a visualização do plano pelo 
coletivo escolar.

ATIVIDADE 5: 
SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA ESCOLA SUSTENTÁVEL

Após todas as apresentações, o coletivo escolar deverá preencher o PLANO DE 
AÇÃO PARA ESCOLA SUSTENTÁVEL (anexo 5), o qual será encaminhado ao Conselho 
Escolar para apreciação e implementação, considerando as metas a serem atingidas em 
curto, médio e longo prazo. Posteriormente, a Secretaria de Estado de Educação, por meio 
da Equipe de Educação Ambiental do Departamento de Educação Básica, encaminhará 
uma planilha compartilhada via Google.doc para ser preenchida com os dados do Plano 
que foi construído coletivamente. 
Obs: Estão disponíveis dois anexos 5, um no formato pdf e outro em planilha excel para o 
preenchimento.
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