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Amigos da Sustentabilidade - por uma infância mais consciente 

 

1. Resumo 

O projeto Amigos da Sustentabilidade - por uma infância mais consciente, 

realizado pelo SustentABC e destinado à instituição Amélia Rodrigues (Santo André 

- SP) favorece cooperação entre os grupos com o intuito de conscientização  de 

alunos, educadores e comunidade local, despertando temáticas ambientais através 

de nosso cotidiano, principalmente com reciclagem. Através das atividades 

interativas e ações de mobilização, a educação ambiental promovida no ambiente 

escolar tende a alcançar os lares também. O Projeto SustentABC atua abordando 

assuntos como consumo consciente, preservação ambiental, diminuição de resíduos 

sólidos produzidos e outros temas inerentes com diversos grupos sociais e faixas 

etárias na região do ABC Paulista. 

 

2. Introdução 

O SustentABC tem sua base na educação ambiental à partir de intervenções 

realizadas em locais públicos e privados. O Projeto estimula as pessoas a 

repensarem suas atitudes com o meio ambiente, adotarem hábitos de uma vida mais 

simples, alimentação responsável sem desperdícios e incentivo ao consumo 

consciente, tendo como base o princípio dos 5R’s (reciclar, reutilizar, reduzir, 

repensar e recusar) e a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O trabalho 

desenvolvido com as crianças do Instituto Amélia Rodrigues tem como foco o 

despertar da juventude para a consciência responsável do ambiente ao seu redor.  

Como ponto de reflexão para demandas coletivas, pode-se utilizar o exemplo 

da classe infantil que nos últimos anos tornou-se o alvo preferido dos publicitários. 

Um relatório produzido pela UNESCO em 2000 chamado “Perspectiva sobre a 

criança e a mídia”, adverte que as empresas norte americanas destinam 

aproximadamente 12 bilhões de dólares por ano em anúncios para crianças e relata 

que elas têm o papel cada vez maior de influenciar as compras da família 

(TRIGUEIRO, 2012). 



Ninguém nasce consumista. Isso advém de uma cultura familiar e social pautada na 

ânsia de se ter para ser. Esse hábito será formado de acordo com a esfera cultural e 

social que o indivíduo vive. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral do projeto AMIGOS DA SUSTENTABILIDADE – Por uma 

infância mais consciente é estimular as práticas de consumo consciente e gestão de 

resíduos sólidos nas crianças do Instituto Amélia Rodrigues a partir de encontros 

mensais com abordagem dinâmica e valores baseados na Educação Ambiental, 

como importante diretriz para formação dos valores socioambientais da juventude. 

Por meio da presente proposta o projeto visa atingir diferentes objetivos específicos:  

 Desenvolver ações pedagógicas com crianças; 

 Formação de educadores internos para interdisciplinaridade; 

 Desenvolver ações com a população local; 

 Estender a educação ambiental do ambiente escolar para o cotidiano das 

famílias e comunidades envolvidas. 

 

4. Metodologia 

O tipo de metodologia utilizado para o projeto é o da pesquisa-ação, a qual 

procura unir a pesquisa à ação ou prática. Esse tipo de pesquisa pode ser aplicado 

em qualquer ambiente de interação social onde se determine um problema, com o 

envolvimento de pessoas, tarefas e procedimentos. 

Parte-se do princípio de conhecer a demanda local, aspectos sociais da 

comunidade das crianças que são atendidas pela instituição de educação e perceber 

qual o nível de consciência ali estabelecido, com relação a uso racional da água, 

descarte de resíduos e preservação das áreas verdes. Logo após, trabalhar com as 

crianças atividades mensais com resíduos sólidos recicláveis e explanar 

características desses materiais e o meio ambiente. 

 



5. Desenvolvimento 

Os encontros mensais ocorrem com o apoio de três voluntários em uma 

sexta-feira no período vespertino com duração de duas horas cada. As turmas de 

aproximadamente vinte e cinco crianças recebem as orientações em relação ao 

resíduo que vão trabalhar (papel, plástico, metal, entre outros) e são convidadas a 

usar de sua criatividade com os materiais, na construção de artesanatos utilizando 

de colagens, desenhos e pintura. Também aprendem noções básicas de reciclagem 

e modos corretos de descarte dos resíduos trabalhados. 

As crianças costumam levar as informações aprendidas para casa e acabam 

disseminando conhecimento com seus familiares e praticando o que aprendem, 

como por exemplo, a reciclagem. 

 

6. Resultados preliminares 

Até o mês de agosto/2015 foram desenvolvidos seis encontros mensais. Além 

disso, são utilizados filmes e narração de histórias. É passível de percepção que 

trabalhar educação ambiental com crianças é importante para formar jovens críticos 

em relação às questões ambientais e repensar o futuro que os espera. As crianças 

demonstram interesse e comprometimento nas oficinas de reciclagem e anseiam por 

aprender mais. Pode constatar-se que as atividades práticas são ótimas ferramentas 

de fixação com o público-alvo em relação aos valores ambientais do projeto, sem 

contar que fortalece o desenvolvimento criativo e social deles também. 
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