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PRÊMIO ESCOLA CIDADÃ 2018  

 

 

2) Responsável pelo Projeto/Relatório para o Prêmio Escola Cidadã: 

Nome completo: Maria Elenice Goudinho João Branco 

E-mail: me.branco@hotmail.com 

Telefones: (49) 84148009 

Função ou disciplina: Coordenadora dos projetos 

 

3) Abrangência do Projeto:  

1) Identificação da Instituição de Ensino: 

Nome da Instituição:  

Escola de Educação Básica Dom Vital 

Endereço completo: Rua três de maio, nº 250 – Centro – Ponte Serrada/SC 

CNPJ: 83.682.302/0001-14 

E-mail: eebdomvital@sed.sc.gov.br 

Mídias: Facebook eebdomvital@sed.sc.gov.br 

Telefones para contato: 33822107 ou 33822140 
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Público alvo 1º ao 5º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e seus regentes, 6º ao 9º 

Ano das Séries Finais do Ensino Fundamental e seus regentes, Ensino Médio e seus regentes. 

Toda a escola está envolvida, juntamente com todos os professores, vários pais e pessoas da 

comunidade como: Ademir Amadori (SDR Xxe), Neiva Dalla Vecchia (Epagri), Leila Tirreli 

(Epagri), Jonas Nunes (Comerciante). 

Quantidade de alunos envolvidos: 792 alunos. 

Quantidade de professores envolvidos: 55 professores 

 

4) Detalhamento do Projeto:  

Título do Projeto/Relatório:  

“Da Consciência pela Persistência para sobrevivência” 

Objetivo geral do projeto: 

    Realizar ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, promovendo 

o intercâmbio entre a escola e a comunidade, contribuindo assim para um dia a dia 

participativo, democrático, inclusivo, animado e saudável. 

Objetivos específicos do projeto: 

• Contribuir para que a escola se torne um espaço educador sustentável, acessível, 

aconchegante, agradável, democrático e saudável, motivador, que estimule a inovação, a 

aprendizagem e reflita o cuidado com o ambiente e com as pessoas;  

• Desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental na escola de forma permanente. 

Justificativa do projeto: 

    Hoje em dia de uma forma alarmante os recursos naturais estão ficando escassos, a 

reciclagem precisa ser colocada na prática cada vez mais, para que possamos estabelecer um 

equilíbrio homem/natureza, pois precisamos nos conscientizar que cuidar e preservar o 

meio ambiente é importante para ser ter uma vida com qualidade.  

    Neste contexto cabe à escola trabalhar com os alunos tanto na teoria quanto na pratica a 

responsabilidade de cada educando com a natureza. Visando uma pratica pedagógica onde 

possibilite o aluno vivenciar que com pequenas atitudes pode se ter grandes resultados com 
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o reaproveitamento de materiais, fazendo com que os educandos percebam que este material, 

pode servir como fonte de renda que será usado em beneficio de toda a comunidade escolar. 

    Todos os professores em suas disciplinas dentro de seus respectivos conteúdos, já enfocam 

a conscientização ecológica, mas ainda percebendo que nossos objetivos não foram atingidos, 

sentimos a necessidade de um trabalho com maior ênfase.  

    O cuidado com o meio ambiente também se faz através de simples ações no dia a dia de 

cada um dos envolvidos no processo educativo. Portanto queremos ser os disseminadores de 

ideias e ações concretas, pensando num futuro com mais qualidade de vida. 

Período de realização das atividades: Iniciamos as ações em educação ambiental em nossa 

escola no mês de março de 2014, desde então ela tem sido uma atividade constante de março 

a dezembro ano após ano. Enceramos todas as ações no final de novembro ou início de 

dezembro dependendo da demanda.  

 

5) Etapas/Ações do Projeto:  

Etapa/Ação 01: “Com as mãos na Terra” 

    Limpeza e manutenção da horta escolar. Plantio e cultivo de hortaliças. Venda das 

hortaliças para alunos, funcionários e comunidade em geral. Com o lucro revertido em ações 

na escola e para os alunos. 
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Etapa/Ação 02: “De óleo no futuro” 

    Coleta do óleo de cozinha usado, feita por colaboradores da escola, alunos, funcionários e 

comunidade em geral. Fabricação de detergente líquido e sabão, orientado e coordenado 

pelos professores. Uso do sabão para limpeza da escola. Venda do produto final revertido em 

benefício dos alunos e manutenção da escola. 
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Etapa/Ação 03: “Desafio Consciente” 

    Na ação do desafio consciente são envolvidos, todos os alunos de todos os níveis de ensino, 

bem como toda a comunidade escolar e comunidade em geral. A coleta e a separação de lixo 

ocorrem em várias etapas, em seus lares, espaços púbicos, comércio e indústrias, onde 

envolve-se toda a comunidade. Posteriormente os materiais coletados são classificados e 

armazenados em depósitos, ou em locais conforme critérios de cada participante, sendo 

entregues nas datas estipuladas pelos organizadores, o que acontece em 10 etapas durante o 

ano.  As demais ações são monitoradas semanalmente; contagens, pesagens e venda. O 

dinheiro arrecadado é investido na própria escola (em 2017 foi realizado a reforma do 

ginásio de esportes. Neste ano de 2018 pretendemos reformar a quadra aberta) e em viagens 

de estudo e lazer para os alunos. 

             

             

 

Etapa/Ação 04: “Consumo Consciente” 

    Tem como objetivo despertar na comunidade escolar, atrave s de aço es sustenta veis, 
atitudes de cuidado com o planeta, portanto, são escolhidos 02 alunos por turma para serem 
os monitores ambientais.  Trabalhamos a conscientização da realidade ambiental, a começar 
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pela realidade escolar com frequentes reuniões com os monitores, para que eles sejam os 
porta-vozes da escola em sua turma. Cada professor dentro de sua referida disciplina 
trabalha a ação que lhe compete. A coordenação do projeto, junto com os monitores, faz a 
coleta de embalagens de produtos de limpeza que são transformados com muita arte em 
pesos de portas; pano de sombrinhas e guarda-chuvas quebrados que são transformados em 
sacolas ecológicas. Realizamos saída de campo para: seminários, palestras, Audiências 
Públicas, pedágios e outros. 
 

        

        

 

Etapa/Ação 05: “Preservar para não faltar” 

   A ação preservar para não faltar se propõe à construção, reconstrução e manutenção da 

cisterna na escola para se constituir num laboratório possibilitador de reflexões e ações que 

subsidiem os educandos para uma mudança de atitudes. Bem como ensinar a produzir ao 

invés de consumir e gastar; levar o estudante a sentir-se sujeito do meio em que vive; 

desenvolver metodologias produtivas, sustentáveis e ecológicas e promover, autonomia, 

solidariedade, iniciativa, participação e responsabilidade individual e social. A água da 
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cisterna é usada na escola para irrigação da horta, jardim e para limpeza. Para incentivar e 

reforçar nossas ações tivemos a alegria de contar com a presença da Roda de Leitura da 

Fundação Aury Luiz Bodanese já em 2012, e, novamente neste ano de 2018 no dia 21 de 

março, além da Roda de Leitura contamos também com o programa Eco Cooperação. 

 

           

 

                        

 

6) Avaliação dos resultados após aplicação do projeto  

    Não podemos ser hipócritas e dizer que atingimos nossos objetivos em cem por cento das 

ações, mas sim, as expectativas foram cumpridas. É gratificante observar no dia a dia de 

nossas crianças ações de consciência ecológica se tornando um hábito. Não é mais preciso 

ficar lembrando e chamando a atenção sempre para um ponto ou outro, às vezes são os 

menores que cobram dos maiores, ou vem nos dizer que encontraram uma torneira aberta, 

ou que um aluno do Ensino Médio jogou lixo no chão, ou que não fez a separação correta. Só 
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o sorriso de uma criança ao sentir-se satisfeito por estar contribuindo já valeu todo o 

empenho. 

 

7) Considerações Finais e Perspectivas de continuidade do projeto  

     Desde o início o nosso projeto teve como objetivo em primeiro lugar, construir consciência 

ecológica em cada um dos envolvidos no processo educacional. Em segundo lugar, premiar 

os alunos com viagens de lazer e de estudos. E finalmente, mas não menos importante custear 

as reformas e manutenção da nossa escola. Observando os valores arrecadados, no ano de 

2017 que foi R$ 11, 381,05, paramos e refletimos: estes valores resultaram dos resíduos que 

nós produzimos todos os dias e descartamos erroneamente.  Além de fazermos isso, poluímos 

o meio ambiente, (não esqueçamos que nós também somos o meio ambiente) e... fazendo isso 

estamos literalmente jogando dinheiro fora, isso todos nós aprendemos. 

    Mas também aprendemos que precisamos fazer muito mais por nossa “casa comum”, o 

planeta terra. É maravilhoso ouvir de nossos alunos que lixo é dinheiro, e na nossa escola sim, 

é dinheiro.  

    Em 2018 todas as ações citadas terão continuidade, pois já nos propomos no final de 2017, 

quando observamos que temos muito mais pontos positivos do que negativos, e porque os 

próprios alunos nos cobraram isso. 

    A forma com a qual realizaremos estas ações será praticamente igual ao ano passado, pois 

surtiu efeito. Mudamos alguns detalhes para ajustarmos as falhas. Atualizamos os projetos 

teóricos, renovamos e aumentamos os membros de cada ação e nos propomos a não deixar 

morrer a semente de sustentabilidade que plantamos em nossa escola. Em anexo podemos 

comprovar o resultado do nosso empenho. Uma poesia escrita pela aluna Alessandra dos 

Santos Borges do 5º Ano 02 dos Anos Iniciais do Ensino fundamental, que com 11 anos já tem 

bem definidos os seus valores. 
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Poesia: 

PENSANDO NA ÁGUA 

Vamos pensar na água, ajudar todos a cuidar. 

É uma coisa valiosa, que temos pra tomar. 

Se ninguém cuidar, ela pode acabar. 

Então por isso, todos devemos cuidar. 

 

Sem desperdício a água não vai acabar. 

Só é preciso que todos ajudem a preservar. 

Se deixar a torneira aberta, a água vai desperdiçar. 

Cuide pra isso não acontecer. Vamos preservar! 

 

Cuidar nossas águas é nosso grande dever. 

Então convido a juventude pra lutar e vencer. 

Nosso caso não é dramático, mas não dá pra se brincar. 

A falta de água no mundo é coisa de arrepiar. 

 

Se não houver uma ação até em nossa nação, 

A água pode faltar. Ajude a preservar. 

De mar é feita a terra, de água é feita a gente. 

Abaixo ao desperdício! Poupar água, coisa urgente!!! 

 

Tanto bate até que fura, diz ditado popular... 

Cuida dela? Você jura? Vamos economizar! 

 

Alessandra dos Santos Borges 

 


