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A Educação Ambiental é um processo contínuo, cabe à escola intervir e apontar que 

devemos mudar nossos hábitos e atitudes, a partir de pequenos atos em nossa casa e escola, 

desenvolvendo a valorização do meio ambiente. Observa-se a necessidade de mostrar que o 

equilíbrio é essencial para a vida no planeta. Atualmente, a preocupação com a degradação 

ambiental ocupa atenção da sociedade local e mundial, onde a escola é essencial na formação 

do cidadão, enfatizando que o sustento vem da terra. A partir da problemática entendemos que 

era indispensável conscientizar os educandos acerca das conseqüências da má utilização dos 

recursos da natureza. 

O projeto Eu aprendi e vou ensinar: atitudes cidadãs de sustentabilidade enfocou 

questões ambientais utilizando temas relacionados ao cultivo da horta, receitas alternativas, 

produção de sabão ecológico, alternativas para a redução do consumo exagerado  de energia, 

a reciclagem, o destino do lixo e o aquecimento global, entre outros. Estimulou, ainda, a 

comunidade escolar, através da participação das crianças, a preservar e utilizar de forma 

consciente os recursos naturais e a mudanças de comportamento e hábitos com relação a 

atitudes de sustentabilidade, despertando o interesse para o cultivo da horta, conscientizando-

os da importância de consumir um alimento nutritivo com maior valor nutricional. Propiciou 

também, o contato com diversos gêneros textuais incentivado-os à pesquisa e a leitura dos 

diversos temas ambientais estudados. 

O estudo dos temas ambientais promoveu uma reflexão sobre o papel de cada um na 

sociedade, mostrando que as pessoas não são seres isolados, mas que dependem uns dos 

outros para viver. É necessário estudar os tipos de danos causados ao meio ambiente e as 

possíveis soluções para os problemas. A conscientização coletiva que podemos construir um 

mundo diferente, resgatando valores como responsabilidade, respeito à vida e à Terra. Pois, é 

através dela que provém o nosso sustento. 

 

 

 

 

 


