
Programa de Educação
Ambiental nas Escolas



APRESENTAÇÃO

Incêndios florestais na Amazônia, derramamento de
petróleo no mar, rompimento de barragens, escassez de
água… São tantos problemas ambientais que o Brasil
suporta como consequência da atividade humana.
 
 
Hoje é mais do que importante preservar o meio
ambiente e difundir o entendimento da interação
humana com a natureza! Uma das alternativas para
fomentar conhecimentos, valores e habilidades
sustentáveis é a Educação Ambiental nas modalidades
do ensino formal. Neste material você encontrará

como realizar um Programa de
Educação Ambiental de modo

interativo e inovador na sua
unidade de ensino.



INTRODUÇÃO

No Brasil, a instituição da Política Nacional de
Educação Ambiental data de 1999, embora ainda seja
um desafio implementá-la. Ela surge como uma
prática não sistemática capaz de oferecer
experiências a fim de prevenir e minimizar impactos
ambientais.
 
 
Este Programa, quando articulado como componente
interdisciplinar e transversal, é uma estratégia para
orientar ações sobre recuperação, conservação e
melhoria do meio ambiente.



O envolvimento da comunidade escolar deve permear constantemente a temática
ambiental para facilitar o entendimento e suas aplicações no dia a dia, ressaltando a
esperança de resultados a favor da natureza e da qualidade de vida das futuras
gerações.

Ser uma unidade de ensino comprometida com as questões ambientais e com a
gestão responsável dos recursos é ser referência na transformação moral dos seus
estudantes. 



O processo de cuidar do meio ambiente, discutir a
relação homem-natureza e realizar atividades
ecopedagógicas deve ser contínuo e efetivo, ou seja, vai
muito além do pé de feijão no algodão e da reciclagem
com garrafas. 
 
 
Quando se consegue incluir ações, projetos, atividades
e discussões em todos os momentos da vida escolar,
fazendo parte da visão da escola, sem desrespeitar o
currículo proposto pelo Ministério da Educação, tende a
ser um diferencial por estar valorizando que cuidar do
meio ambiente é obrigação de todos.

Não precisa estar na lei para ser
um dever!



MAS AFINAL ,  
O QUE É PEA?



O PEA ou Programa de Educação Ambiental é um
processo educativo para formar cidadãos conscientes da
responsabilidade socioambiental e capazes de entender
questões ambientais, como sustentabilidade, preservação
e conservação do meio ambiente, área que a cada dia se
desenvolve e evolui mais.

“A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE DEVE PERMITIR QUE A

EDUCAÇÃO SE CONVERTA EM UMA EXPERIÊNCIA VITAL, ALEGRE, LÚDICA,

ATRATIVA, CRIADORA DE SENTIDOS E SIGNIFICADOS, QUE ESTIMULE A

CRIATIVIDADE E PERMITA REDIRECIONAR A ENERGIA E A REBELDIA DA

JUVENTUDE PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ATIVIDADES COM A

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, MAIS TOLERANTE, MAIS

EQÜITATIVA, MAIS SOLIDÁRIA DEMOCRÁTICA E MAIS PARTICIPATIVA E NA QUAL

SEJA POSSÍVEL A VIDA COM QUALIDADE E DIGNIDADE.”

    (CÚPULA DAS AMÉRICAS, 1998)



Suavé, uma professora canadense (citada por Layrargues), traz
três interessantes partes componentes da Educação Ambiental:

EDUCAÇÃO SOBRE O
AMBIENTE

Com foco na teoria, a
abordagem é mais
informativa, o meio

ambiente é objeto de
estudo.

EDUCAÇÃO NO 
AMBIENTE

O foco é o contato e
integração com a

natureza,
aproximando-a do dia
a dia através de, por
exemplo, práticas ao

ar livre e passeios.

EDUCAÇÃO PARA O
AMBIENTE

Voltada para
construção,

desenvolvendo
engajamento em

ações relacionadas
ao meio ambiente e
até o pensamento
crítico acerca das

questões ambientais.



O Programa de Educação Ambiental não deve ser
um caminho fechado, executado sem adaptações,
mas sim, com várias possibilidades de abordagens,
estudos, sugestões de projetos e formas diferentes
de aplicação dos conceitos importantes, que sejam
viáveis, contínuos e inseridos num contexto
sociocultural do público.
 
 
Apesar de ser um grande desafio para as unidades
escolares preparar materiais que agreguem ao
aluno, capacitações com temas atualizados,
interação com os estudantes e envolvê-los
constantemente, a ESA Jr consegue sanar essas
dificuldades desenvolvendo ações inovadoras para
o seu Programa de Educação Ambiental. 

Planejar com a



É IMPORTANTE
REALIZAR PEA  NAS

ESCOLAS?



A grande importância da Educação
Ambiental, ressaltada nas instituições
escolares, é conscientizar os cidadãos e
instruí-los a aumentarem as ações
sustentáveis, tanto na escola quanto em
outros ambientes, a fim de reduzir os danos
ambientais, responsabilidade de qualquer
pessoa.
 
 
Ainda assim, a Educação Ambiental se
destaca por influenciar no comportamento
de preservação e cuidados para manter o
ecossistema.



LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL



No Brasil, a Educação Ambiental mostra seu valor desde a presença
na Constituição Federal, sendo regulada por algumas legislações:
 
 
1- Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) - Lei nº
9.795/1999: Define que todos têm direito à Educação Ambiental e
incube as instituições educativas de promovê-la integrada à seus
programas educacionais, em todas as modalidades e níveis do ensino
formal.
 
 
2- RESOLUÇÃO Nº 2, de Junho de 2012 - Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental: Tem o papel de orientar a
implementação da Educação Ambiental, determinada pela PNEA.



3- Leis estaduais - Na Bahia temos a Política Estadual de Educação
Ambiental, Lei 12.056/2011: Uma política mais detalhada, englobando
temas como unidades de conservação, gestão de águas, saneamento
e licenciamento ambiental. A Lei articula a bem a relação entre
educação e gestão ambiental e possui até mesmo uma versão em
cordel para dinamizar e facilitar seu entendimento. 
 
Também há documentos internacionais que tratam dessa questão e
podem ser utilizados como ricas fontes de orientação, como a Carta
da Terra e o Manifesto pela Vida ou o Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Com tudo
isso, nota-se que, apesar de não haver a exigência da educação
ambiental como disciplina, é imprescindível que ela esteja presente
continuamente nos ambientes educacionais.



CAMINHOS DE
ABORDAGEM



Sabe-se que o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental pode ser
realizado de diversas formas, a depender do público, da viabilidade das
metodologias, da linguagem a ser utilizada e das atividades escolhidas para abordar
e engajar os estudantes. 

"Já falo sobre algumas questões ambientais em meio ao
conteúdo programático apresentado aos alunos. É o
suficiente?”
A consciência socioambiental é um processo de
construção que vai além de absorver algumas teorias e
operacionalizar a Educação Ambiental pode ser um
desafio. Veja a seguir os cuidados fundamentais para ir
além das Conferências ambientais e importância da
reciclagem.



POSSÍVEIS TEMAS
Geração e gestão de resíduos: É possível abordar vários aspectos,
desde produção e consumo consciente até destinação final e logística
reversa.
 
Saneamento e Gestão de águas: É essencial o entendimento sobre uso
consciente de água e responsabilidade com a qualidade de nosso
saneamento.
 
Prevenção de doenças: Significa não somente tratar de higiene, mas
também de como a prevenção de doenças se relaciona ao cuidado
com o ecossistema.
 
Legislações: Conhecer leis da área ambiental (como Código Florestal,
Lei de Crimes Ambientais, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e 
Lei de Resíduos Sólidos) agrega muito na formação do cidadão
consciente.



COMO REALIZAR O
PEA  NESSE PERÍODO

DE PANDEMIA?
Use a tecnologia ao seu favor!



ETAPAS

Esta etapa é primordial para desenvolver
o Programa de Educação Ambiental, pois
é o momento da reunião virtual com o
responsável pelas atividades
pedagógicas para entender melhor o
público a ser alcançado, quais metologias
e ferramentas serão utilizadas, a
viabilidade de execução.

Após a análise de viabilidade de
implantação do PEA, serão enviados
por e-mail as temáticas ambientais e a
descrição de cada atividade, adaptada
às informações colhidas na etapa
anterior, interessantes para serem
inclusas no Plano de
Desenvolvimento.

REUNIÃO VIRTUAL1. 2.  ESCOLHA  DOS TEMAS



Com os temas definidos e com o
levantamento das características do
público-alvo, a ESA Jr. irá pensar nas
metodologias e ferramentas
adequadas, na linguagem a ser
utilizada para as atividades e como
passar a mensagem da melhor forma
para que todos entendam. 

É a fase de Planejamento do Programa de
Educação Ambiental, onde a Equipe ESA Jr.
estará estruturando o cronograma do
Escopo, definindo os objetivos, a duração
dos momentos, os tópicos a serem
abordados e a descrição dos conteúdos.
Este é o momento de consolidar todas as
ideias e informações para desenvolvê-las.

3.  METODOLOGIAS
E FERRAMENTAS

4.  ESCOPO DO
PROGRAMA



Nesta etapa, a ESA Jr. irá apresentar à
Equipe Pedagógica como daremos início
ao PEA e alinhar os professores às
atividades, para que todos estejam a par
do que irá acontecer. Além disso, será o
momento de feedback dos docentes,
sendo possível qualquer mudança no
Escopo do Programa.

Chegou a hora de por em prática tudo o
que foi planejado e acordado com a
unidade de ensino. Além de interagir com
os alunos no meio virtual, a Equipe ESA Jr.
irá engajá-los para que a participação de
todos seja proveitosa. Todas as atividades
previstas serão encaminhadas. Ao final do
PEA, será entregue um relatório com todas
as atividades realizadas.

5.  APRESENTAÇÃO
PRÉVIA

6.  EXECUÇÃO E
MONITORAMENTO



A abordagem será diferente para cada Turma devido aos diferentes
níveis de compreensão das atividades e assuntos ambientais.

Grupos 3, 4 e 5 Ensino
Fundamental

Ensino Médio

- Apresentação visual

- Jogos interativos

para testar o

aprendizado

- Atividades

- Oficinas criativas

- Palestras visuais

- Material de apoio

- Questionários

- Discussão e Debate

- Oficinas criativas

- Palestras visuais

- Artigos

- Simulados

- Discussão e Debate

- Concurso de

Redação

- Oficinas criativas



CUIDADOS

Adequar todo o Programa de Educação
Ambiental à faixa etária dos alunos: Os temas
trabalhados e a forma de abordagem devem
ser pensados de acordo com o público. É
essencial entender a percepção dos
estudantes, o quanto se importam e quais
conteúdos precisam absorver.



A Educação Infantil é o momento de sensibilização,
respeito e contato com a natureza. Depois, é o
momento de entender a cidadania ambiental e
interpretar questões relacionadas ao meio ambiente.
Com este público, por exemplo, pode ser
interessante mesclar atividades práticas e lúdicas
com pequenas lições sobre higiene e meio ambiente.
 



No ensino médio é importante que isso seja
integrado a todo o contexto social e
político.   Com os grupos de maior faixa
etária é possível tratar sobre saneamento e
até falar de leis ambientais, propondo
práticas posteriores que testem esse
aprendizado.



Não se limitar à teoria: Aprender em
movimento e na prática se torna bem mais
simples. Por isso, é interessante ter projetos
que os estudantes possam desenvolver para
auxiliar e complementar a teoria



Quem irá transmitir a mensagem: É
importante que os conteúdos sejam
transmitidos por alguém tanto conhecedor
das questões ambientais, como com a
didática necessária para passar esse tipo de
conhecimento e sensibilização de forma leve
e completa. Em diversos casos, pode ser
uma dificuldade para os professores não
especialistas abordar o tema com grande
conhecimento de causa.



RESULTADOS POSITIVOS

USO CONSCIENTE DE INSUMOS

Economia de água e energia, assim como a
redução do uso de papel e demais materiais
são alguns dos hábitos saudáveis que
surgem em uma escola com viés sustentável
Estendendo essa sensibilização para além
dos alunos e englobando pais e funcionários,
por exemplo, redução de gastos pode ser
ainda mais significativa.



SAÚDE COLETIVA

Ter uma população com consciência ambiental vai
além do cuidado com o planeta e atinge até
mesmo a saúde humana. Já a falta dessa
sensibilidade causa danos que chamam atenção
ao serem observados com cuidado.   A relação do
desmatamento com o surgimento de doenças se
dá pela exposição da fauna silvestre, que
possibilita que os microorganismos se aproximem
dos seres humanos à medida que ocorre a
destruição de habitats florestais. 



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mudanças climáticas também contribuem
para a chegada de novos vírus, seja ao
possibilitá-los colonizar áreas onde antes
não conseguiam sobreviver, ou até pelo
degelo, mesmo   reanimando vírus
anteriormente congelados.  Por fim, a
qualidade do saneamento básico também
é afetada pelo cuidado diário dos
cidadãos na produção de esgoto, por
exemplo.



FORTALECIMENTO DA  RELAÇÃO ESCOLA-SOCIEDADE

Ações e projetos voltados para a
Educação Ambiental fortalecem a
relação com a  comunidade no entorno
do ambiente escolar, além de mobilizar
e sensibilizar uma rede pessoas, que
engloba não só alunos, mas também
pais e toda a comunidade escolar.



CONCLUSÃO
O que está faltando para colocar o PEA em prática na sua Escola?

 
Agora que já está esclarecido o caminho de planejamento e execução... 

é só entrar em contato com a ESA Jr.
 

"Um mundo interconectado ao Meio Ambiente é disciplina fundamental
na equação".

https://www.esajr.com/educacaosocioambiental


QUER CONVERSAR COM A  ESA  JR .  PARA
SABER MA IS SOBRE O PEA?

ENTRE EM CONTATO

https://www.esajr.com/contato
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