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A) TÍTULO DA IDEIA/PROJETO

Título:

MENORES CICLOS DE VIDA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ESPAÇO ESCOLAR: DA AÇÃO À

EDUCAÇÃO.

B) Tema:

Sustentabilidade

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Experiências e iniciativas de sucesso realizadas sem auxílio técnico/

financeiro.

D) RESUMO DA IDEIA/PROJETO

Resumo:

A Escola Estadual Professor José Ignácio de Sousa - EEPJIS, no município de Uberlândia, é uma instituição de

Educação Básica. No ano de 2012 foi implantado o Programa de Coleta Seletiva no local. O objetivo principal deste

foi de despertar a importância da participação dos cidadãos em programas de coleta seletiva dos resíduos, com

segregação dos mesmos, esclarecendo que sem ela não há como reciclar ou reutilizá-los. A Política Nacional de

Resíduos Sólidos – PNRS exige a responsabilidade compartilhada de cada segmento da sociedade e nada mais

adequado do que formar cidadãos esclarecidos sobre a destinação correta dos resíduos gerados. Foi criado na

instituição o Projeto Verde, pois, a necessidade de oferecer melhores condições ambientais era antigo anseio da

comunidade escolar, e o espaço desta instituição conta com extensos jardins, locais propícios aos criadouros do

transmissor da dengue e geração de grande quantidade de resíduos. Sob a responsabilidade dos integrantes deste

projeto, as ações realizadas se voltaram a educar o futuro cidadão, não apenas com discursos, mas com a práxis. A

coleta seletiva feita em lixeiras diferenciadas do pátio, nas salas da parte administrativa e dos restos da produção de
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refeições se destina aos catadores (recicláveis) ou compostagem (orgânicos). Catadores são convidados a falar com os

estudantes sobre a sua profissão, a sua associação e suas expectativas. Os jardins e a horta são monitorados (podas,

regas, replantio) e o composto gerado nas leiras de compostagem realimenta os vegetais.  Com esta iniciativa a

instituição foi classificada para a mostra científica regional de 2012, levando dois trabalhos sobre os resíduos sólidos

urbanos - RSU. A principal conclusão que se tira das ações é a educação de todos os partícipes da comunidade, por um

caminho inverso: da ação à educação, pois, primeiro houve a ação, depois a curiosidade e observação dos estudantes, a

investigação e finalmente o aprendizado, com o feed back esperado. 

E) ESCOPO DA IDEIA/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

A Escola Estadual Professor José Ignácio de Sousa - EEPJIS foi criada no ano de 1967. Localiza-se no município de

Uberlândia/MG, no Bairro Brasil e conta atualmente (ano de 2013) com 132 funcionários e aproximadamente 2000

discentes. Nos 46 anos de sua existência, a instituição cresceu e se consolidou. Sempre traçou uma trajetória coerente

com fundamentos básicos da educação e continua sua busca constante da essência de sua proposta, com valores e

princípios para formar pessoas que tenham dignidade, responsabilidade, solidariedade e respeito ao próximo. Sempre

atenta às transformações do mundo, traduz as novas idéias e paradigmas para considerá-los no planejamento da prática

educativa.

Foi realizada uma pesquisa na instituição, durante o curso de mestrado (2007-2009) feito pela pesquisadora, quando

foram diagnosticados os impactos ambientais na mesma e propostas ações para as equipes da comunidade, com o

intuito de obtenção da Certificação ISO 14001. A urgência de conscientização  socioambiental da comunidade levou a

pesquisadora a dar continuidade ao tema, elaborando projetos que coloquem em prática ações que levem a melhoria

ambiental do espaço escolar da EEPJIS.

Inicialmente foram evidenciadas as ações exercidas por funcionários e estudantes da escola, na rotina de suas

atividades, com o intuito de possibilitar uma melhor interação das informações necessárias às boas práticas de

Educação Ambiental. Os resultados da pesquisa visam contribuir com a melhoria dessas ações e, quiçá, gerar núcleos

de multiplicadores do conceito de uso sustentável dos recursos naturais, da responsabilidade compartilhada sobre os

resíduos sólidos, buscando abranger um número cada vez maior de colaboradores. 

Assim, caminhando ao lado do paradigma ambiental, ainda que seja difícil o percurso até que se obtenham resultados

satisfatórios, parte-se de dados atuais inexpressivos e almeja-se, para o futuro, a adoção de procedimentos mais

condizentes com os conceitos ambientais voltados ao uso racional dos recursos naturais disponíveis às atuais e futuras

gerações. 

Foi regulamentada a Lei nº 12.305/2010 pelo decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, e foi criado o Comitê

Interministerial para a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e o comitê orientador para a implantação dos

sistemas de Logística Reversa. Ao “estabelecer metas para que haja redução, reutilização e reciclagem, com vistas à

redução da quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada” tanto nos

planos de âmbito federal, estadual ou municipal, a PNRS tem como inovadores os princípios de prevenção e

precaução. Nesta nova legislação pode-se perceber a parceira de responsabilidade do gestor, do produtor e também do

consumidor. Como o cidadão está sendo preparado para que dê sua colaboração? O cidadão está ciente de sua

co-responsabilidade na gestão dos resíduos sólidos? (BLOG DO PLANALTO, 2010). 

Os resíduos sólidos geram impactos que exigem adoção de gestão e de Políticas Públicas que apresentem soluções

urgentes e que necessitam mais do que simples ações administrativas de gestores. A mudança de comportamento de

pessoas em relação à redução de consumo de bens materiais e para que participem mais dos programas de coleta
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seletiva implantados nos municípios é imprescindível, mas, em contrapartida o que se tem é a cultura de incentivo ao

consumo.

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – GIRS, o controle social, a logística reversa, a responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a inclusão de catadores e a reciclagem são aspectos abordados pela

PNRS. Os atores envolvidos são o poder público, sociedade civil organizada, iniciativa privada, catadores e a

população em geral. Muitas vezes os municípios, a quem a Constituição Federal – CF atribuiu a tarefa de gerenciar e

destinar os RSU, não possuem as condições necessárias para fazê-lo, quer sejam de ordem estrutural, econômica ou

administrativa. Mas, o que se observa é que os gestores fazem investimentos altíssimos nos programas de “Coleta

Seletiva” e só recolhem os materiais recicláveis. Estes, apenas pelo fato de estarem nas calçadas no final do dia, são

imediatamente recolhidos pelos catadores, enquanto que os resíduos orgânicos não são aproveitados nem pelos

catadores e nem pelos programas municipais. Esta é uma solução que deve ser resolvida com urgência, pois, se os

orgânicos não se misturam aos secos, todos dois podem ser aproveitados. Mas, este é um desafio que estimulou esta

pesquisa, na busca de um projeto piloto, que sirva como modelo aos gestores do município de Uberlândia.

	O lixo é um substantivo que ao ser mencionado já induz a imaginação a pensar em materiais que são desprezados.

Mas o conceito de lixo é muito específico para cada segmento da população ou para a natureza. Para as empresas, o

lixo pode não existir, pois tudo o que poderia ser descartado, pode ser reciclado e retornar a cadeia de produção. Se o

conceito partir do senso comum, lixo é tudo que é colocado no saco plástico e que é levado embora das vistas, não

importando o destino que é dado a estes materiais. Para a natureza, a palavra lixo definitivamente não existe, pois tudo

que há nos materiais é reciclado e fazem parte da construção de novos seres, novos metais e novas rochas. E para as

populações de cultura mais avançada, a palavra lixo deve sempre ser substituída por resíduo sólido, pois, poucos são

os rejeitos que não têm como serem reaproveitados ou reciclados, que devem ser realmente descartados. Enfim, de tal

diversidade de conceitos, chega-se ao consenso de que há necessidade de evoluirmos em relação aos destinos dados

aos RSU para que eles retornem aos ciclos de produção com maior velocidade. 

Em maio de 2012 foi realizado em Gipuzkoa, província espanhola, o Congresso do Zero Resíduo Europa. Na ocasião,

representantes de toda a Europa, juntamente com representantes da Índia estiveram em busca de novas de práticas

cada vez melhores em relação aos resíduos sólidos e definição de novos patamares para se alcançar as metas do

“Resíduo Zero”. O Zero Waste Europe – ZWE é um movimento que possui vários ativistas e o congresso contou com

a participação da sociedade civil, governantes, autoridades e pessoas interessadas no tema. Foram realizados encontros

em locais onde as práticas com os resíduos são bem sucedidas, tal como em Usurbil e Hernani, municípios

pertencentes à província de Gipzukoa (ZWE, 2012). 

	Participante do Congresso ZWE, Paul Connett, apresentou os “Dez passos para o resíduo zero”. Como se vê à seguir

são eles:

1)Separação na fonte;

2)Coleta porta à porta;

3)Compostagem;

4)Reciclagem;

5)Reparação, reutilização e desconstrução;

6)Iniciativas de redução;

7)Incentivos econômicos;

8)Separação residual e pesquisa facilitada;

9)Design industrial para o século XXI;

10)Aterro provisório para resíduos. 

	As mesmas ideias e iniciativas estão se espalhando pelo mundo. Na Europa, em vários locais se pode verificar em

vários municípios a preocupação com as embalagens, o uso de refil para a compra de produtos de fácil manuseio e

transporte, as criações de novos designs em móveis feitos com palletes (estrado de madeira ou plástico usado no

transporte de cargas), entre outras ações (ZWE, 2012).
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	No Dia 24 de maio de 2012, o Parlamento Europeu aprovou resolução para que sejam implantadas formas eficientes

de alcanças metas do Resíduo Zero até o ano de 2020. As propostas devem ser apresentadas até o ano de 2014, com

vistas a proibição de disposição de resíduos em aterros na Europa e eliminar totalmente a incineração de recicláveis e

compostáveis (ZWE, 2012).

No ano de 2007 iniciou-se uma pesquisa sobre os resíduos sólidos gerados na EEPJIS e foram anotados os pesos dos

sacos de lixo que eram colocados no passeio para que o caminhão da coleta convencional os recolhessem

(CROSARA, 2009). Observou-se que os resíduos sólidos eram encaminhados sem segregação e inicialmente foram

pesados da forma em que são coletados, ou seja, compostáveis ou úmidos e secos ou recicláveis, todos no mesmo saco

de lixo. Foram feitas medições da geração de resíduos sólidos em diferentes dias da semana (Tabela 01 – Anexo).

	Para fins de pesagem para a citada pesquisa, os resíduos foram segregados e pesados novamente. Obteve-se o

resultado mostrado na Tabela 02 (Anexo).	

	A continuidade das preocupações com os resíduos gerados na EEPJIS gerou a iniciativa da implantação de Programa

de Coleta Seletiva na escola, pois, a PNRS impõe a responsabilidade compartilhada dos resíduos gerados pelos

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos

sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo (MINISTÉRIO DO

MEIO AMBIENTE, 2012).

Em cidades com grande desenvolvimento urbano, a Educação Ambiental, com certeza é uma ferramenta fundamental

para mobilizar pessoas e obter resultados satisfatórios aos resultados esperados. A implantação de Programas de

Coleta Seletiva em espaços escolares se destaca entre os mais apropriados para a aplicação de conhecimentos formais,

informais e não formais por serem considerados laboratórios vivos. Em tais espaços, a interação de conteúdos

disciplinares e temas transversais se casarão perfeitamente de maneira a formar cidadãos sensibilizados e

emocionalmente envolvidos com a redução da geração de resíduos e as ações necessárias à destinação correta dos

mesmos.

            A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, e seus conteúdos são previamente delimitados. É feita

pelos professores, e o espaço físico onde ocorre é a própria escola. São ambientes normatizados, onde regras e padrões

comportamentais são definidos com antecedência ao processo. Tem por objetivo principal formar o cidadão ativo, que

desenvolva suas habilidades e competências, criatividade, percepção e motricidade (GOHN, 2006).       

      A educação não-formal se aprende no “mundo da vida”, por meio dos processos de compartilhamento de

experiências, em espaços e ações coletivas cotidianas. É uma leitura do mundo do ponto de vista do que passa ao

redor, práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários. O grande educador é o

outro, com o qual interagimos ou nos integramos. Ocorre fora das escolas, ou dentro das mesmas, ou em locais

informais, desde que haja processos interativos intencionais (GOHN, 2006).

          A educação informal é a responsável pela socialização dos indivíduos, desenvolvendo hábitos, atitudes,

comportamentos, modos de pensar, e de se expressar no uso da linguagem, seguindo crenças e valores de grupos que

se frequenta ou pertença por herança, desde o nascimento. Não é uma educação organizada, os conhecimentos não são

sistematizados, é como se o passado orientasse o presente (GOHN, 2006).

A produção do conhecimento se dá em uma teia de interrelações movimentada, onde, nos espaços escolares e na

decisão coletiva sobre a destinação de resíduos os três tipos de educação apresentados se encaixam, se complementam

e se respeitam mutuamente. É a união do conhecimento científico e o senso comum, permeados por momentos de

decisão coletiva, onde o planejar da comunidade, precedido de reflexões conjuntas e seguido de ações, poderá gerar

em todos os indivíduos da comunidade sensações de realização, de valorizações individuais e coletivas, de elevação da

auto-estima. 

 	Para Geraldi (1994) apud Kinoshita (2006), o currículo é o conjunto de aprendizagens vivenciadas pelos alunos,

planejadas ou não pela escola, dentro ou fora dela, mas sob a responsabilidade desta, ao longo de sua trajetória escolar.

A escola deve ser o espaço de construção e reconstrução não sendo apenas o local de transmissão de saberes e

conhecimentos. Abordagens curriculares que rompam com a estrutura disciplinar, as seqüências dos conteúdos, que
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realizem a aquisição do conhecimento e não apenas a transmissão do mesmo, são as escolas e currículos

imprescindíveis a formação do cidadão. Dessa forma, a inserção cultural e experiências dos alunos, através da

educação informal e da não-formal, devem ser valorizadas (SANTOS, 2000 apud KINOSHITA, 2006).

2) Descrição do trabalho:

Como a nova Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010) evidencia a precaução e a redução da geração de resíduos

sólidos, a instituição pesquisada implantou um Programa de Coleta Seletiva – PCS - com o objetivo de formar

cidadãos co-responsáveis pelos resíduos gerados dentro da própria instituição. 

A EEPJIS localiza-se na cidade de Uberlândia, MG, e com as preocupações ambientais inerentes aos formadores de

cidadãos pró-ativos, o intuito do programa era de minimizar a geração de resíduos e destiná-los corretamente. Parte

dos resíduos (secos) é doada aos catadores e a parte orgânica é destinada à compostagem dentro da própria escola. 

	Após a realização do diagnóstico dos tipos e quantidade de resíduos gerados na instituição pesquisada, as lixeiras

disponíveis foram reaproveitadas e etiquetadas – Foto 1 (Anexo). Cartazes de informações foram espalhados na escola

para sensibilizar os estudantes e informar sobre a implantação do PCS – Foto 2 (Anexo). Nos locais de maior geração

de resíduos (refeitório, mesas para refeição e pátio principal as lixeiras foram disponibilizadas duas a duas

(Recicláveis e Resíduos) com informações esclarecedoras sobre quais os tipos de resíduos devem ser jogadas em cada

lixeira. No retorno às aulas, após as férias de janeiro de 2012, a comunidade escolar encontrou as modificações citadas

e pequenas palestras foram realizadas em todas as turmas do matutino, vespertino e noturno, em todas as séries. As

palestras foram ministradas pelo agente ambiental da Prefeitura Municipal de Uberlândia, pela professora que cuida

dos Projetos Ambientais na escola e por alunos voluntários do programa. Os catadores de recicláveis foram

convidados a comparecerem ao local e doações lhes foram feitas com os recicláveis recolhidos – Foto 3 (Anexo). Os

catadores foram apresentados nas salas de aula e falaram sobre a importância social da reciclagem. Os resíduos

orgânicos foram enviados à compostagem. 

Compostagem é um processo biológico onde micro-organismos transformam a matéria orgânica num material

semelhante ao solo, o composto, que pode ser utilizado como adubo. Podem ser compostáveis materiais como

estrume, folhas, papel e restos de verdura e frutas ou suas cascas, restos de comida, exceto carnes e ovos – Foto 5, 6, 7

(Anexo) (COMPOSTAGEM, 2012).

A importância deste trabalho fica evidente nas ações diárias dos estudantes que se tornam cada dia mais responsáveis

pela destinação correta dos resíduos gerados no interior da escola e pelos cuidados com a compostagem e o seu

monitoramento diário. O maior impacto ao meio ambiente gerado pelos resíduos domésticos se originam da

decomposição dos resíduos orgânicos que perfazem, em média, 70% da composição gravimétrica dos resíduos gerados

nas residências brasileiras. Tais resíduos geram efluentes poluentes para o solo, os cursos d’água e o ar. Desta forma é

extremamente importante a educação de pessoas para que elas comecem a fazer a segregação de resíduos em suas

residências. Resíduos secos e resíduos orgânicos não devem ser destinados para o mesmo local. Para a obtenção da

participação das pessoas na segregação na fonte geradora de resíduos os gestores municipais podem providenciar

palestras, informes, cartazes, blogs, páginas do facebook, debates ou pessoas que levem informações às suas famílias

(estudantes). 

Os gestores podem gastar fortunas implantando infraesturutura de coleta seletiva em um município, podem existir

legislações pertinentes à destinação correta de resíduos, mas se a dona de casa não segregá-los corretamente na fonte

geradora, toda a cadeia para a reciclagem estará invalidada. Este motivo demonstra o grande valor deste trabalho,

justificando-se a necessidade de formar pessoas esclarecidas da importância de sua participação na destinação correta
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dos resíduos sólidos, fator fundamental para uma sociedade sustentável. Na instituição pesquisada os benefícios

ambientais foram inúmeros, como exemplo, o composto que foi usado nos jardins e na horta – Fotos 8 e 9 (Anexo).

2.1) Rede de Governo:

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

3) Objetivos propostos e resultados visados:

Estimular o trabalho coletivo no ambiente escolar;

Promover a formação conceitual dos estudantes em relação às questões referentes aos RSU;

Informar sobre a legislação brasileira referente aos RSU;

Favorecer o desenvolvimento de cidadãos proativos;

Contribuir para estimular competências e habilidades práticas na gestão dos resíduos sólidos;

Destinar corretamente os resíduos gerados na instituição, tais como papel e plástico (catadores) e orgânico

(compostagem). 

Utilizar da Educação Ambiental como ferramenta de sensibilização da comunidade escolar de Educação Básica

(ensino fundamental e ensino médio), a Escola Estadual Professor José Ignácio de Sousa n- EEPJIS, para a obtenção

da segregação dos resíduos na fonte geradora;

Contextualizar conteúdos pertinentes ao currículo escolar de forma interdisciplinar;

Proporcionar à comunidade escolar atividades diferenciadas e motivadoras para o aprendizagem tais como piquenique

ao ar livre seguido da segregação de resíduos secos e orgânicos, palestras com catadores, visita ao aterro sanitário,

pesquisas sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Uberlândia e exposição de fotos sobre o tema.

4) Resultados obtidos:

Os partícipes da comunidade escolar, de uma maneira gradativa vão mudando o comportamento em relação aos

resíduos. Inicialmente foram recolhidas enormes quantidade de recicláveis nas salas administrativas. Ultimamente esta

quantidade tem sido menor, pela própria discussão que as ações do Projeto Verde têm gerado entre as pessoas. Cada

indivíduo, com sua formação anterior à entrada na escola, trazem o seu conhecimento para as rodas de conversa e sem

dúvida, a Educação Ambiental tem ocorrido nestes momentos informais. 

A direção tem dado mais apoio às ações do projeto por ver os benefícios que tem conseguido, tais como a participação

na XVII Feira Ciência Viva – com dois trabalhos de pesquisa. Um foi sobre a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos

Urbanos - Fotos 10 e 11. O outro foi sobre a Compostagem – Fotos 12 e 13 – Anexo. 

A área verde da instituição tem ficado cada vez mais saudável e o ambiente agradável traz harmonia, paz ao local. Os

ganhos ambientais, sociais e econômicos tornam a escola um espaço sustentável, pois, o que é gerado como resíduo é

consumido e volta ao ciclo de vida ou na forma de composto ou sendo encaminhado às associações e cooperativas de
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catadores para a reciclagem. 

Aos estudantes fica a responsabilidade e a criatividade que passam a ser o “protagonista do processo”. Cada pessoa da

comunidade que se aproxima destes “trabalhadores”, ao se informarem sobre suas ações, se mobiliza, podendo levar

um legado para a vida que modifica os valores, um legado de esperança num futuro muito melhor e mais bem

preparado para acolher os que ainda virão. Esta é a forma de tornar sustentável a vida em um ambiente escolar,

pequeno em área, mas enorme em ações que modificarão atitudes futuras. 

5) Público-alvo do projeto:

O público alvo que será diretamente afetado pelo projeto são os partícipes da comunidade escolar, que no dia a dia

vivenciam as ações educativas. Mas, indiretamente toda a sociedade ganha com esta educação de cidadãos proativos

que, em suas residências, em seus grupos de convivência e em seus trabalhos repassam o conhecimento adquirido.

Desta forma, há uma cadeia de informação imprevisível, que em um prazo consideravelmente mudará o paradigma

sobre a importância dos catadores, dos cuidados com os RSU e de cobranças de legislações efetivas no país a respeito

do tema. 

5.1) Municípios/regiões beneficiados:

Municípios

Cidade:

6) Ações e etapas da implementação:

6.1) Ações e Atividades desenvolvidas:

Fevereiro/2012

1) Diagnóstico da geração de resíduos na EEPJIS, observação das lixeiras (quantidade e localização)

2)Reunião com os componentes do projeto Verde para distribuição de tarefas e formação dos grupos de trabalho

3)Reunião com a equipe dos profissionais dos serviços gerais para informes sobre as Novas Normas para a coleta de

resíduos

4)Reunião com os docentes e a direção para informes sobre as Novas Normas para a coleta de resíduos

5)Disponibilização de lixeiras adesivadas em locais de maior geração de resíduos. As lixeiras foram colocadas duas a

duas sendo uma para Resíduos Secos e outra para Resíduos Molhados

Março/Julho de 2012

6)Palestras em salas de aulas, em todos os turnos, onde os componentes do Projeto verde entregavam Normas

Ambientais e explicavam sobre a Coleta Seletiva falando sobre a importância do trabalho coletivo

7)Informes sobre os novos conceitos e a nova legislação sobre os resíduos sólidos (cartazes, folhetos, textos

trabalhados por alguns professores, implementação de site e facebook)

8)Monitoramento das lixeiras e da separação adequada durante a produção das refeições

9)Informes sobre a coleta de recicláveis nas salas administrativas (onde há maior geração)
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10)Coleta de recicláveis e armazenamento no espaço reservado para tal

11)Constante organização do espaço para recicláveis e início da formação das leiras para compostagem

12)Contato com catadores e entrega dos recicláveis

13)Conversa informal de catadores com os discentes, informando a importância do seu trabalho para a sociedade e a

necessidade econômica e social para ele. 

Agosto/Dezembro de 2012

14)Atividades lúdicas (elaboração de cartas entregues em salas vizinhas, piquenique com coleta dos resíduos, teatro

ambiental, gincana cultural sobre os resíduos) com estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental. Participação na

XVII Feira Ciência Viva e Feira As 8 Metas do Milênio – Tema: Resíduos Sólidos

Janeiro/Junho de 2013

15)Entrega de Novas Normas para estudantes novatos e explicações sobre o Projeto Verde, continuidade da

compostagem, adubação e cuidados com o jardim, com as lixeiras, etc).

Maio/Agosto de 2013

16)Elaboração de projetos ambientais (participação em feiras, CNMA-2013 e outros eventos). Concurso de fotos sobre

os resíduos acondicionados e disponibilizados pelos moradores do entorno, o que colabora com as inundações da

Avenida Rondon Pacheco, que fica nas imediações da escola

16)Elaboração de cartilhas a serem distribuídas aos moradores do entorno, sobre a forma correta de acondicionar e

disponibilizar RSU. 

6.2) Prazo para implementação do projeto:

De 6 meses a 2 anos

6.3) Unidade(s) Administrativa(s) Executora(s):

Escola Estadual Professor José Ignácio de Sousa/ Uberlândia - MG

6.4) Parcerias do projeto:

Sem Parceria

7) Recursos utilizados

7.1) Recursos humanos
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Interno: 

7.2) Recursos Financeiros

Interno: Não houve

7.3) Recursos materiais

Interno: Lixeiras, ferramentas da oficina (pá, furadeira, tesouras,carrinho de mão, enxada, rastelo), bacias, sacos para

lixeiras,  fita crepe, canetas, cola, terra, mudas da própria escola, mangueira.

7.4) Recursos tecnológicos

Interno: Computadores,telefones celulares, livros da biblioteca sobre paisagismo e jardinagem, data-show, tablets.

7.5) Valor total estimado para implementação do projeto

Não sabe

8) Mecanismos de avaliação do projeto proposto:

9) Obstáculos identificados na implementação do projeto:

Há obstáculos

9.1) Soluções a serem adotadas para a superação dos principais obstáculos identificados:

Os obstáculos são:

a)pessoas resistentes às mudanças, quer sejam docentes, discentes ou funcionários dos serviços gerais. Não há

participação efetiva de toda a comunidade. Este é um processo que vai gerar mudanças em longo prazo, portanto, não

era esperada mudança de comportamento imediata. Para tentar solucionar o problema, a persistência é a ferramenta

mais utilizada, pois, a Educação Ambiental como ferramenta vai inserindo as informações no processo cognitivo das

pessoas. Não é feita uma interrupção do program porque alguns não colaboram com ele, mas continua-se com a

elaboração de cartazes, palestras, facebook, manuais de conduta correta em relação aos resíduos, ou seja, todas as

ferramentas continuam a ser utilizada para a mudança de comportamento seja obtida. Outra ideia que será implantada

no segundo semestre é a de que cada sal irá ser responsável por uma dupla de lixeiras e por um canteiro do jardim.

Nesta etapa, cada sala deverá personalizar o local, cuidar e educar as pessoas que utilizam o espaço.  A participação
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em feiras regionais e a elaboração de um projeto para concorrer na IV Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente

são formas de estimular os estudantes com inovações a serem apresentadas, busca de soluções e formação sobre os

cocneitos necessários sobre a PNRS. Haverá uma Conferência Livre no interior da escola com o intuito de sensibilizar

as pessoas do entorno sobre as inundações frequentes na área vizinha e a importância da pequena colaboração de cada

um, que no todo fará a diferença. 

10) Rodapé:

11) Referencias Bibliográficas:

BLOG DO PLANALTO. 2010. Disponível em

<http://blog.planalto.gov.br/politica-nacional-de-residuos-solidos-une-protecao-ambiental-e-inclusao-social/> Acesso

em 24 maio 2012.

CROSARA, R. 2009. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO UNIVERSO ESCOLAR VOLTADO PARA A

CERTIFICAÇÃO ISO 14001. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de

Pós-Graduação em Engenharia Civil. Disponível em

<http://www.ppgec.feciv.ufu.br/sites/ppgec.feciv.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/Anexo_Regina_Crosara.pdf> Acesso

em 12 set. 2012.

GOHN. M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval.

pol.públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006.

KINOSHITA, L. S.; TORRES R. B.; MARTINS E.R.F. A botânica no ensino básico: relatos de uma experiência

transformadora. São Carlos: Rima. 2006.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Global. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento. Capítulo 6. Proteção e promoção das condições da saúde humana. 2012. Disponível em

<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global/item/608> Acesso em 25 jan.

2012. 

ZWE. 2012. Succesful ZWE congress in Donostia! Disponível em < http://www.zerowasteeurope.eu/> Acesso em 25

maio 2012. 

10


