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ESCOLA SUSTENTÁVEL 
 
 

 
RESUMO 
 
OBJETIVO: O artigo tem como objetivo possibilitar uma reflexão sobre os problemas 
em nossa sociedade, que afetam a humanidade e o nosso planeta, causando desastres 
ecológicos e danos à saúde. MÉTODO: Neste trabalho, propõe-se que seja feita uma 
conscientização prática que alcance não somente os estudantes, mas toda a 
comunidade do entorno escolar. Aqui está pesquisa acontece mediante aos estudos de 
Gil (2002) referente à levantamento bibliográfico e documental. RESULTADOS: Sabe-
se da importância de projetos ambientais para o desenvolvimento de uma 
conscientização sustentável, tendo em vista os benefícios obtidos como resultado para 
um meio ambiente mais adequado ás necessidades humanas. Sabendo este ser um 
projeto de estudo e conscientização que se torna um trabalho contínuo e sem data de 
validade, portanto, em construção contínua, dados relativos ao trabalho, acerca do tema 
na escola deve ser continuamente levantado. CONCLUSÃO: É de extrema importância 
a conscientização dos alunos dos anos iniciais, com o intuito de formarmos cidadãos 
conscientes e críticos, preservadores do meio ambiente. Para tanto, faz- se necessário 
que as escolas iniciem um processo de implantação de estudos que foram iniciados aqui 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A questão ambiental é um assunto muito importante e cada vez se 

torna mais presente no nosso cotidiano, com o crescimento populacional e o 

aumento do consumo exacerbado, vem ocasionando uma grande degradação 

do meio ambiente, poluindo o ar e prejudicando a saúde da humanidade.  

A reciclagem é o ato de transformar materiais e objetos que já 

foram utilizados em artigos novos para consumo. O ato de reciclar se tornou 

muito mais importante aos olhos da humanidade ao verem os benefícios que 

essa atitude trás para o planeta, tanto para a preservação do mesmo, quanto 

para a melhoria da saúde e também a economia dos gastos. 

    Devido a isso a realização de projetos educacionais torna-

se cada vez mais necessários. O artigo tem como objetivo alertar e instruir a 

humanidade e principalmente os alunos dos anos iniciais a tomarem atitudes 



adequadas, responsáveis e conscientes quando o assunto é: “Sustentabilidade”. 

A escola por sua vez, sendo transmissora do conhecimento, tem um papel 

fundamental de formar seres humanos críticos com valores morais e éticos, 

sendo assim é dever da instituição enfatizar a importância de atitudes consciente 

sobre a preservação do meio ambiente. 

  

 

1. CONSUMO E SOCIEDADE 

 

A ampliação da população nas cidades, coligada a uma sociedade 

muito consumidora, ocasiona um desgaste no ecossistema. Algo muito presente, 

é o lixo urbano, a sua procedência pode ser: domiciliar, industrial, hospitalar e o 

lixo contemporâneo: tecnológico (pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos).

 O descarte final do lixo na maioria das vezes não sucede da maneira 

adequada, muitas vezes são descartados em vias públicas, que através da 

chuva são levadas até os rios, causando assim muitas enchentes e prejudicando 

a moradia e a integridade de muitas famílias. 

Com o aumento do consumo de energia elétrica, a utilização de 

substâncias químicas, o nível elevado dos impactos ambientais: exploração de 

recursos naturais, poluição do ar, do solo desmatamento, queimadas, erosão do 

solo, e outros; o crescimento da quantidade de lixo levando a péssima qualidade 

de vida faz com que o interesse social cresça perante tal acontecimento, sabe-

se que uma pequena porcentagem da sociedade está se conscientizando sobre 

a sua responsabilidade de colocar os resíduos e sobras em seus respectivos 

lugares, mas infelizmente, alguns centros de tratamento do lixo, conhecido como 

“Lixão”; não estão devidamente preparados para receber tais resíduos, poluindo 

o ar e água e toda a atmosfera. A coleta seletiva é uma das maneiras de 

se reciclar de forma responsável, que também contribui para a economia e 

reutilização de resíduos que serão utilizados para outros fins, causando uma 

contenção de gastos em múltiplas áreas.  

  



 
Figura 1: Cores da reciclagem 

ebah.com.br 

 

Quando o assunto é reciclagem ou descarte consciente, sabe-se 

que todas as atitudes benéficas são de suma importância, porém, acima de todas 

essas ações, a redução do consumo e do desperdício são as principais práticas 

que a sociedade deve ter.  

 

Se o estádio do Morumbi fosse usado como depósito do lixo 
produzido em uma metrópole como São Paulo, ele ficaria 
completamente cheio em apenas uma semana. Todos os dias, 
essa cidade acumula 12 mil toneladas de lixo, o suficiente para 
encher a carroceria de aproximadamente 1.700 caminhões. 
(RODRIGUES & CAVINATO, 1997 p.13) 

 

Ao refletir sobre o meio ambiente nota-se que ao passar do tempo 

a sociedade necessita de uma mudança de hábitos urgentemente, pois o 

vindouro da humanidade depende da estabilidade do ecossistema. Com o 

desenvolvimento populacional, a porcentagem do lixo e poluentes crescem 

excessivamente, devido á isso torna-se imprescindível a prática de projetos 

educativos em benefício do meio ambiente. Nos dias de hoje as pessoas tomam 

atitudes impensáveis e acabam agredindo o ambiente sem pensar nas 

consequências que tais ações podem causar desequilíbrio na natureza. 
A concepção de um projeto sobre novas atitudes dentro do 

contexto escolar é extremamente importante, ao apresentarmos inovações sobre 

o modo em que nos comportamos perante o meio ambiente. Expondo todos os 

malefícios que causamos quando não agimos de forma responsável, assim 

esclarecendo para os alunos, todos os benefícios de práticas adequadas que 

poderão ser interligadas com o que eles aprendem no seu dia a dia.  

 



2. CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

No decorrer da história, o homem se viu como dono da natureza e 

acreditava que ela seria para sempre em seu domínio, para seu próprio bem-

estar e crescimento econômico. O termo sustentabilidade representa atitudes 

que tendem diminuir o consumo excessivo de recursos naturais, garantindo um 

futuro benéfico, com mais qualidade de vida para as próximas gerações, já que 

o caminho seguido pela economia até o momento foi extrair, produzir, vender, 

utilizar e descartar, sem se preocupar com a natureza, como se os recursos 

naturais não tivessem fim. 

 

Figura 2: Sustentabilidade 
expedicaovida.com.br 

 
 Desse modo, surgiu à necessidade urgente de transformar 

pensamentos egoístas de consumo exorbitante para ações conscientes 

pensando sempre no amanhã, sendo assim, os que procuram cultivar as ideias 

da sustentabilidade leva em conta a harmonia entre a natureza e a sociedade. 

Uma das formas de rever esses conceitos seria implantando nas escolas 

projetos de conscientização.                                                      

 

 

3. SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS 

 

 



A escola é o local onde as crianças passam a maior parte da vida, e é 

nela que aprendem valores, integridade, respeito e inclusive como respeitar o 

meio ambiente. Mediante a isso, o tema sustentabilidade vem se desenvolvendo 

cada vez mais nas escolas e trazendo para as crianças atitudes nas quais elas 

através de pequenas atitudes podem ajudar a natureza a ser preservada.  

 

Nesse sentido PCNS (2001, p.51) estabelece: 

 

O trabalho com o tema Meio Ambiente deve ser desenvolvido 
visando-se proporcionar aos alunos uma grande diversidade de 
experiências e ensinar-lhes formas de participação, para que 
possam ampliar a consciência sobre as questões relativas ao 
meio ambiente e assumir de forma independente e autônoma 
atitudes e valores voltados à sua proteção e melhoria. 
(PCNS2001, p. 51) 

  

É necessário ampliar a consciência ecológica nas pessoas e 

principalmente nas crianças, pois elas ainda estão sendo moldadas, muitos 

adultos acham que a natureza é algo indestrutível, agindo de maneira 

irresponsável, já as crianças estão crescendo e formando seus pensamentos de 

acordo com o que passamos para elas, fazendo com que todas saibam que é 

dever de cada um preocupar-se com o meio ambiente, e que suas atitudes hoje, 

terão grandes consequências nos anos vindouros. Enquanto educadores, nós 

precisamos oferecer a nossos alunos não somente teorias sobre 

sustentabilidade, não é uma empreitada fácil, mas é imprescindível fazer com 

que a sociedade compreenda que não é somente um discurso sobre ecologia, e 

sim que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos e precisamos 

reconhecer que a despeito de tudo, a situação ainda esta escassa. 

 
A batalha da formação do homem poder ser definida 

como vencida ou vencedora na Educação Infantil e, também no 
Ensino Fundamental. É nesse mundo, cujas lembranças 
carregamos num lugar especial em nossos corações, que se 
travou a mais bela batalha para se erguer e afirmar o que somos 
hoje (BRACO, 2007, p.5) 

 



 

Figura 3: Projeto horta nas escolas 
Drevistahoteis.com.br 

 

Segundo o blog Spot, escrito por Rodolfo Oliveira Costa, devemos 

trabalhar sempre os seguintes conceitos: 

 

 A consciência pessoal visando à responsabilidade particular 
para com o Meio ambiente; a observação detalhada; a 
organização; a análise; a comunicação; o uso da imaginação e 
da criatividade; o estabelecimento da segurança e da autonomia 
na aprendizagem, promovendo uma visão integrada do mundo 
em que vivemos. 

 

  

3.1 Como estruturar uma escola sustentável     

            

  Tornar uma escola um modelo de sustentabilidade não é uma 

tarefa fácil, principalmente em locais onde não há recursos para tal, porém 

pequenas atitudes vão ganhando espaço e trazendo para nós experiências 

enriquecedoras e despertando o desejo de todos que fazem parte do corpo 

docente em mudar o local de trabalho e a comunidade. 

 Dessa forma poderemos proporcionar as crianças experiências que 

levaram para o resto de suas vidas, e multiplicaram seus valores com as demais 

pessoas em sua volta, assim permitindo que a geração futura possa usufruir de 

um planeta melhor.  

  

Principais passos para tem uma escola sustentável: 

 



1º Edificações: refletir se o ambiente escolar tem estrutura para atender as 

questões ambientais.   

2º Gestão: a equipe gestora da escola deve criar situações para gerar mudanças 

nas normas e regras referentes ao tema sustentabilidade na escola, 

proporcionando a participação de todos no ambiente escolar. 

3º Currículo: Incorporar dentro das atividades já existentes temas transversais 

que desenvolva a questão ambiental, trabalhando atividades do dia-a-dia com o 

currículo oficial.   

4º Cidadania: Criar possibilidades para trazer a comunidade para dentro da 

escola. 

  

Escolas modelos em sustentabilidade: 

     

No site sustentarqui, a autora Juliana Rangel, cita algumas escolas que 

são modelos em sustentabilidade, não somente no Brasil, mas ao redor do 

mundo. 

Colégio Estadual Erich Walter Heine, em Santa Cruz- Rio de Janeiro. “O 

Colégio foi a primeira escola do Brasil e de toda a América Latina a receber a 

certificação de construção sustentável LEED. Com projeto de arquitetura do 

escritório Arktectus, a escola passou por uma série de inspeções depois da 

inauguração, que atestaram a eficácia das mais de 50 medidas adotadas para 

maior eficiência energética e melhor aproveitamento dos recursos naturais. ” 

 

 

Figura 4: Colégio Estadual Erich Walter Heine 

sustentarqui.com.br 

 



Creche sustentável em Florianópolis  

 

A edificação da Creche Municipal Hassis gera eletricidade por 
meio de energia fotovoltaica, aquece água potável por energia 
solar, faz aproveitamento da água de chuva e tem madeira 
certificada FSC, sendo candidata a ser a primeira do país a 
receber o selo LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) 
na categoria Platinum. 

 

 

Figura 5: Creche Municipal Hassis 
sustentarqui.com.br 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 



 Este artigo teve com objetivo conscientizar a importância da 

preservação do meio ambiente nas series iniciais e ensinar como fazer uma 

escola sustentável a partir de dicas e pesquisas fundamentadas em idéias e 

manuscritos de teóricos clássicos.  

A mudança de conscientização da sociedade ainda pode ser feita, 

as crianças são uma grande esperança de um futuro melhor, pois ainda estão 

formando seus conceitos e valores, construindo suas opiniões e pensamentos; 

estando sempre abertas para receber novas informações na transmissão de 

conhecimento. Sendo assim, a escola como agente transformador deve ter como 

dever instruir-los para que assim se tornem adultos conscientes de seus deveres 

e responsabilidades perante o planeta que vive.  

Entretanto, há ainda muito que ser estudado quando se trata de 

preservação ambiental, pois como a tecnologia avançada sempre surge uma 

nova forma de trabalhar esse assunto.  
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