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RESUMO 

 

 
CARVALHO, Verena Pinto de. Minha Escola, Meu Meio: projeto que busca 
aprimorar a qualidade do meio ambiente escolar. 2015. 38f. Monografia 
(Especialização em Gestão Ambiental em Municípios). Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Medianeira, 2015. 
 
 
Este trabalho teve como temática a análise da relação dos educandos com o meio 
ambiente de uma escola municipal do litoral baiano e a indagação sobre as 
consequências provenientes dessa relação, a fim de refletir e buscar soluções para 
o aprimoramento da qualidade do meio ambiente escolar. O processo de evolução 
para o meio ambiente escolar ideal deve ser baseado nos fundamentos da gestão 
democrática nas escolas, educação holística, nos quatro pilares da educação e 
fundamentos da educação ambiental objetivando estimular e instruir artifícios para a 
mudança da postura de hábitos, associados à gestão de excelência com relação aos 
aspectos relacionados à estrutura física da escola e utilização dos espaços. 
Constatou-se que é imprescindível se efetivar a educação ambiental nos diversos 
níveis de ensino na escola, proporcionando maior conscientização dos alunos em 
relação à preservação do meio ambiente escolar. O aprimoramento do meio 
ambiente escolar atenderá às soluções das principais questões que interferem na 
evolução da prática pedagógica, sensibilizando e formando futuros cidadãos. 
 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Espaço Escolar. Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CARVALHO, Verena Pinto de My school, my environment: project that seeks to 
Improve the quality of the school environment. 2015. 38f. Monografia (Especialização 
em Gestão Ambiental em Municípios). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Medianeira, 2015. 
 
This thesis aims to analyse the relationship between students and the environment of 
a Municipal school located in Bahia’s seashore, furthermore it discusses the  
consequences of this relationship in order to think over and find solutions to improve 
the quality of this environment. In fact, the most ideal evolution process for this 
school environment must be based on fundamentals of democratic management in 
schools, holistic education, the four pillars of education and fundamentals of 
environment education to stimulate and instruct some techniques for the change of 
habits connect with an excellent management related to physical structure of school 
and the use of the its spaces. In summary, it was recognized that it is essential to 
work with environmental education in all levels of education, providing a better 
students’ awareness of conservation of the school environment. Indeed, the 
improvement in the school environment will meet  the solutions to the main issues 
that interfere in the pedagogical practice, sensitizing and educating future citizens. 
 
 
 
Keywords: Environmental education. School environment. Citizenship.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O indivíduo se manifesta na sociedade de acordo como interage com o seu 

próprio corpo, com as outras pessoas e o meio ambiente onde se cresce, se 

desenvolve e progride. Baseado nessas três vertentes, o ser humano estende suas 

habilidades para evolução, principalmente na escola - local principal destinado a 

aquisição e troca de conhecimentos, oriundos de um legado de muitos anos 

associado a cultura a qual está inserida. 

 Seguindo os princípios da educação holística e os quatro pilares da Educação 

da educação do século XXI, descritos no relatório para a Unesco, no contexto da 

prática operada pela pesquisa-ação crítico colaborativa, o projeto visa desenvolver o 

aluno de forma integral, buscando o despertar da visão crítica, desde a consciência 

do cuidado com o próprio corpo ao zelo de todos os ambientes da escola, através do 

trabalho em conjunto entre os colegas, corpo docente e demais colaboradores, em 

um clima de respeito, harmonia, paz e progresso, sob os princípios de uma gestão 

escolar democrática. A Escola como um corpo ativo e transformador na comunidade. 

 O corpo humano se potencializa à medida que possui energia para 

desenvolver suas funções vitais com primor. Para tanto, é necessário que esteja 

devidamente saudável em todos os aspectos: corpo, mente e espírito. Essa é a 

primeira condição para uma excelente aprendizagem integral. Cuidar de si, ter amor 

próprio, amar e respeitar o próprio corpo. 

 A convivência de respeito, afeto, atenção e paz entre as pessoas estimula o 

crescimento nas relações sociais possibilitando a melhoria do bem comum. Se a 

pessoa se ama, está bem e possui uma convivência em harmonia com os seus 

semelhantes, logo buscará viver em um ambiente cada vez melhor.  

 O ambiente escolar devidamente cuidado e preservado por todos 

componentes da escola, principalmente, com a participação ativa dos alunos nesse 

aspecto, viabiliza um crescimento intelectual e social de valor imensurável no 

cenário escolar.  

 Para a educação e o desenvolvimento integral o educando precisa estar 

saudável e ter a plena consciência da sua participação para o cuidado com Escola 

em todos os aspectos, seja na limpeza, na preservação do bem comum e tudo que 

nele está inserido, em um clima de colaboração, equilíbrio e tranquilidade. Diante 
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desse contexto esta monografia teve como objetivo geral: refletir e buscar soluções 

para o aprimoramento da qualidade do meio ambiente escolar, tendo como 

pressuposto minha escola, meu meio, objetivando a qualidade ideal do meio 

ambiente escolar para educação integral. 

 Como objetivos específicos buscou-se: 

 - Analisar o projeto político pedagógico da escola, verificando suas 

fragilidades por ser hoje escola integral; 

 - Realizar uma caracterização da escola e das ações desenvolvidas pela 

escola, observando as ações dos alunos e professores em relação ao meio 

ambiente escolar; 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta pesquisa fundamentou-se em quatro perspectivas teóricas: A gestão 

democrática nas escolas, cuja perspectiva está amplamente amparada pela 

legislação brasileira. A educação holística, termo proposto pelo americano R. Miller 

em 1997, para designar o trabalho de um conjunto heterogêneo de liberais, de 

humanistas e de românticos que têm em comum a convicção de que a 

personalidade global de cada criança deve ser considerada na educação. São 

consideradas todas as facetas da experiência humana, não só o intelecto racional e 

as responsabilidades de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, 

emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do 

ser humano (YUS, 2002). 

Os quatro pilares da Educação, que são conceitos de fundamentos da 

educação baseados no Relatório para a Unesco da Comissão Internacional Sobre 

Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser (DELORS, 2012). 

A educação ambiental, conceito que se entende como toda ação educativa 

que contribui para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio 

ambiente e aptos a tomar decisões coletivas sobre questões ambientais necessárias 

para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Uma das alternativas para a 

inclusão da temática ambiental no meio escolar é a aprendizagem em forma de 

projetos. 

Segundo Capra (2003), essa é uma proposta alinhada com o novo 

entendimento do processo de aprendizagem que sugere a necessidade de 

estratégias de ensino mais adequadas e torna evidente a importância de um 

currículo integrado que valorize o conhecimento contextual, no qual as várias 

disciplinas sejam vistas como recursos a serviço de um objeto central. Esse objeto 

central também pode ser entendido como um tema transversal que permeia as 

outras disciplinas já constituídas e consegue trazer para a realidade escolar o estudo 

de problemas do dia a dia. 
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2.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS 

 

 

 Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do 

Plano Nacional de Educação (PNE) indicam que os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica obedecendo 

aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares e locais 

em conselhos escolares. (ALMEIDA, et al., 2010, p.7). 

A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria 

na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, na construção de 

um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes 

envolvidos na escola – diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-

administrativos, vigias, auxiliares de serviços – no apoio efetivo da comunidade às 

escolas, como participante ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do 

trabalho escolar. A gestão democrática implica um processo de participação coletiva. 

Sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, 

bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além 

da participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do 

Projeto Político-Pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos pela 

escola. (OLIVEIRA, 2010) 

 Nessa perspectiva, o modelo tradicional de organização da escola ainda é um 

grande obstáculo, conferindo ao diretor ou equipe diretiva as prerrogativas de 

decisão sobre a escola, e sua comunidade. Mesmo com a existência de legislações 

que amparem a construção de uma gestão descentralizada, é preciso que a própria 

instituição escolar transforme sua cultura na perspectiva do diálogo igualitário, da 

horizontalidade e do equilíbrio entre as forças que compõem a comunidade escolar.  

 Segundo Duarte (2001) para que ocorra a gestão democrática é necessária 

uma estrutura baseada na descentralização (a administração, as decisões, as ações 

devem ser elaboradas e executadas de forma não hierarquizada), participação 

(devem participar todos os envolvidos no cotidiano escolar, professores, estudantes, 

funcionários, pais ou responsáveis, pessoas que participam de projetos na escola, e 

toda a comunidade ao redor da escola), transparência (qualquer decisão e ação 

tomada ou implantada na escola tem que ser de conhecimento de todos). 
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 Entre os mecanismos de participação que podem ser criados na escola, 

destacam-se: o conselho escolar, o conselho de classe, a associação de pais e 

mestres e o grêmio escolar. A Figura 1 ilustra um modelo da estrutura de uma 

gestão democrática.  

 

 
Figura 1. Estrutura Gestão Democrática. 
Fonte: Gestaoescolar.blogspot.com.br/2013. 
 
 O conselho escolar é um órgão de representação da comunidade escolar. 

Trata-se de uma instância colegiada que deve ser composta por representantes de 

todos os segmentos da comunidade escolar e constitui-se num espaço de discussão 

de caráter consultivo e/ou deliberativo. Ele não deve ser o único órgão de 

representação, mas aquele que congrega as diversas representações para se 

constituir em instrumento que, por sua natureza, criará as condições para a 

instauração de processos mais democráticos dentro da escola. Portanto, o conselho 

escolar deve ser fruto de um processo coerente e efetivo de construção coletiva. A 

configuração do conselho escolar varia entre os estados, entre os municípios e até 

mesmo entre as escolas. Assim, a quantidade de representantes eleitos, na maioria 

das vezes, depende do tamanho da escola, do número de classes e de estudantes 

que ela possui. (OLIVEIRA, 2010). 

 Vários autores, como Padilha (1998) e Dourado (2000), defendem a eleição 

de diretores de escola e a constituição de conselhos escolares como formas mais 

democráticas de gestão. Outro elemento indispensável é a descentralização 

financeira, na qual o governo, nas suas diferentes esferas, repassa para as unidades 
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de ensino recursos públicos a serem gerenciados conforme as deliberações de cada 

comunidade escolar. Estes aspectos estarão conformados na legislação local, nos 

regimentos escolares e regimentos internos dos órgãos da própria escola, como o 

Conselho Escolar e a ampla Assembleia da Comunidade Escolar. 

 Para funcionar em uma perspectiva democrática, segundo Ciseki (1998), os 

Conselhos, de composição paritária, devem respaldar-se em uma prática 

participativa de todos os segmentos escolares (pais, professores, alunos, 

funcionários). Para tal, é importante que todos tenham acesso às informações 

relevantes para a tomada de decisões e que haja transparência nas negociações 

entre os representantes dos interesses, muitas vezes legitimamente conflitantes, dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar. Os conselhos e assembleias 

escolares devem ter funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, de modo que 

possam dirigir e avaliar todo o processo de gestão escolar, e não apenas funcionar 

como instância de consulta. 

 O conselho de classe é mais um dos mecanismos de participação da 

comunidade na gestão e no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na 

unidade escolar. Constitui-se numa das instâncias de vital importância num processo 

de gestão democrática, pois "guarda em si a possibilidade de articular os diversos 

segmentos da escola e tem por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo 

central em torno do qual desenvolve-se o processo de trabalho escolar" (DALBEN, 

1995, p. 16). Nesse sentido, entendemos que o conselho de classe não deve ser 

uma instância que tem como função reunir-se ao final de cada bimestre ou do ano 

letivo para definir a aprovação ou reprovação de alunos, mas deve atuar em espaço 

de avaliação permanente, que tenha como objetivo avaliar o trabalho pedagógico e 

as atividades da escola. Nessa ótica, é fundamental que se reveja a atual estrutura 

dessa instância, rediscutindo sua função, sua natureza e seu papel na unidade 

escolar.  

 A associação de pais e mestres, enquanto instância de participação constitui-

se em mais um dos mecanismos de participação da comunidade na escola, 

tornando-se uma valiosa forma de aproximação entre os pais e a instituição, 

contribuindo para que a educação escolarizada ultrapasse os muros da escola e a 

democratização da gestão seja uma conquista possível. 

 O Grêmio estudantil numa escola deve ter como objetivo formar indivíduos 

participativos, críticos e criativos, a organização estudantil adquire importância 
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fundamental, à medida que se constitui numa "instância onde se cultiva 

gradativamente o interesse do aluno, para além da sala de aula" (VEIGA, 1998, p. 

113). Nesse sentido, o grêmio estudantil torna-se um mecanismo de participação 

dos estudantes nas discussões do cotidiano escolar e em seus processos 

decisórios, constituindo-se num laboratório de aprendizagem da função política da 

educação e do jogo democrático. Possibilita, ainda, que os estudantes aprendam a 

se organizarem politicamente e a lutar pelos seus direitos. 

 O grêmio estudantil foi instituído legalmente por meio da Lei nº 7.398/85, a 

qual explicita que a organização e a criação do grêmio estudantil é um direito dos 

alunos. Essa lei caracteriza-o "como órgão independente da direção da escola ou de 

qualquer outra instância de controle e tutela que possa ser reivindicada pela 

instituição" (VEIGA, 1998, p. 122). 

 

 

2.2 EDUCAÇÃO HOLÍSTICA 

 

 

 A palavra holística vem de "holos" ou totalidade. Ela refere-se a um modo de 

compreender a realidade em função de totalidades integradas cujas propriedades 

não podem ser reduzidas a unidades menores. 

 A visão holística da educação é um novo modo de relação do ser humano 

com o mundo, uma nova visão do cosmos, da natureza, da sociedade, do outro e de 

si mesmo (FIGUEIREDO, 2007).  

 O termo Educação Holística foi proposto pelo americano R. Miller em 1997, 

para designar o trabalho de um conjunto heterogêneo de liberais, de humanistas e 

de românticos que têm em comum a convicção de que a personalidade global de 

cada criança deve ser considerada na educação. São consideradas todas as facetas 

da experiência humana, não só o intelecto racional e as responsabilidades de 

vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, 

estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do ser humano” (YUS, 

2002, p.16). O holismo é um paradigma em ressurgimento, baseado na rica tradição 

de muitas disciplinas eruditas e afirma a interdependência inerente da teoria, a 

investigação e a prática em constante evolução. Tem suas raízes na proposição que 

o universo é uma totalidade integrada na qual tudo está conectado, em proposição 



 

de integridade e unidade. Está em oposição direta ao paradigma de separação e 

fragmentação que predomina no mundo contemporâneo. Corrige a falta de equilíbrio 

dos métodos reducionistas, colocando ênfase em um conceito expan

e do potencial humano.  

 Cardoso, (1995, p.11) no livro “A canção da Inteireza 

educação”, esclarece na Introdução, que “(...) O paradigma holístico, surgiu da 

concepção holográfica do universo, cujas colunas mestras

David Bohn e Karl Pribram. Cada aspecto do Universo contém conhecimentos sobre 

o(s) todo(s) dentro do(s) qual (is) ele existe”. 

 Para Morin, (2000, p. 209) no livro a inteligência da complexidade, isto é, um 

princípio unificador do saber, do conhecimento em torno do homem, valorizando o 

seu cotidiano, o pessoal, a singularidade, finitude, escolha, síntese, vínculo e 

totalidade. Mais do que a ideologia, a utopia teria essa força de resgatar a totalidade 

do real. 

 A educação holística c

alternativos e em evolução da realidade e das formas múltiplas de conhecer. Não 

são somente aspectos intelectuais e vocacionais do desenvolvimento humano os 

que necessitam orientação e cultivo, mas também os 

estético, criativo e, em um sentido não sectário, espiritual. A educação holística leva 

em conta o profundo mistério da vida e do universo além da realidade e da 

experiência (Figura 2).  

 

   Figura 2. Representação Educaçã
   Fonte: Blogspossibilidades, 2015.

de integridade e unidade. Está em oposição direta ao paradigma de separação e 

fragmentação que predomina no mundo contemporâneo. Corrige a falta de equilíbrio 

dos métodos reducionistas, colocando ênfase em um conceito expandido da ciência 

Cardoso, (1995, p.11) no livro “A canção da Inteireza - Uma visão holística da 

educação”, esclarece na Introdução, que “(...) O paradigma holístico, surgiu da 

concepção holográfica do universo, cujas colunas mestras estão nas teorias de 

David Bohn e Karl Pribram. Cada aspecto do Universo contém conhecimentos sobre 

o(s) todo(s) dentro do(s) qual (is) ele existe”.  

Para Morin, (2000, p. 209) no livro a inteligência da complexidade, isto é, um 

aber, do conhecimento em torno do homem, valorizando o 

seu cotidiano, o pessoal, a singularidade, finitude, escolha, síntese, vínculo e 

totalidade. Mais do que a ideologia, a utopia teria essa força de resgatar a totalidade 

A educação holística celebra e faz uso construtivo de pontos de vista 

alternativos e em evolução da realidade e das formas múltiplas de conhecer. Não 

são somente aspectos intelectuais e vocacionais do desenvolvimento humano os 

que necessitam orientação e cultivo, mas também os aspectos físico, social, moral, 

estético, criativo e, em um sentido não sectário, espiritual. A educação holística leva 

em conta o profundo mistério da vida e do universo além da realidade e da 

 
Figura 2. Representação Educação Holística. 
Fonte: Blogspossibilidades, 2015. 
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de integridade e unidade. Está em oposição direta ao paradigma de separação e 

fragmentação que predomina no mundo contemporâneo. Corrige a falta de equilíbrio 

dido da ciência 

Uma visão holística da 

educação”, esclarece na Introdução, que “(...) O paradigma holístico, surgiu da 

estão nas teorias de 

David Bohn e Karl Pribram. Cada aspecto do Universo contém conhecimentos sobre 

Para Morin, (2000, p. 209) no livro a inteligência da complexidade, isto é, um 

aber, do conhecimento em torno do homem, valorizando o 

seu cotidiano, o pessoal, a singularidade, finitude, escolha, síntese, vínculo e 

totalidade. Mais do que a ideologia, a utopia teria essa força de resgatar a totalidade 

elebra e faz uso construtivo de pontos de vista 

alternativos e em evolução da realidade e das formas múltiplas de conhecer. Não 

são somente aspectos intelectuais e vocacionais do desenvolvimento humano os 

aspectos físico, social, moral, 

estético, criativo e, em um sentido não sectário, espiritual. A educação holística leva 

em conta o profundo mistério da vida e do universo além da realidade e da 
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Yus (2002) escreve sobre a necessidade de uma educação holística que tem 

como característica o desenvolvimento global da pessoa (mente, corpo e espírito - 

elementos estreitamente relacionados) que está interessada no crescimento de 

todas as potencialidades humanas, que leva em conta dimensões orgânicas, 

subconscientes, subjetivas, artísticas, mitológicas, espirituais, aspectos 

indissociáveis das pessoas e fundamentais para conhecer, interpretar criticamente e 

atuar com autonomia; valoriza e desenvolve a espiritualidade; enfatiza todos os tipos 

de relações entre os elementos que constituem o todo, busca equilíbrio entre 

tendências, entre mente e corpo, entre as pessoas; cooperação na busca de 

propósitos, através da participação democrática e responsável; se caracteriza 

também pela inclusão, colocando a todos num plano de igualdade, integrando de 

maneira efetiva diferentes ritmos, diferentes capacidades dentro de uma proposta 

cooperativa; onde o conhecimento é construído e reconstruído ativamente em 

ambientes democráticos, exigindo flexibilidade nos conteúdos nos horários e nos 

espaços; buscando sempre a contextualização onde o conhecimento é uma relação 

que envolve pessoas, comunidade e o mundo natural.  

 Capra (2002) fala da Teia da Vida, da rede em todas as escalas da natureza 

dos sistemas vivos que se comunicam, partilham recursos, transpõem limites, 

alimentam-se, produzem resíduos: o ecossistema, considerado no seu todo, não 

gera resíduos, os restos de uma espécie significam alimento de outra e a matéria 

circula constantemente.  

 A energia solar transformada em energia química pela fotossíntese das 

plantas verdes move todos os ciclos. Essa troca é sustentada pela cooperação, 

parcerias, organização em rede e não pela violência ou pela imposição. Dentro 

destes ecossistemas existe muita diversidade e quanto maiores às diferenças, 

maiores as resistências e capacidades de recuperação. É uma rede flexível, há um 

equilíbrio. Esses princípios têm a ver com nossa qualidade de vida, pois estamos 

inseridos nos processos cíclicos da natureza. Afirma ainda o autor que a 

sobrevivência da humanidade vai depender da nossa "Alfabetização Ecológica" ou 

Eco-alfabetização. Esta qualificação é indispensável para políticos, empresários, 

gestores, professores, para todos os cidadãos. É a parte mais importante da 

educação desde a Educação Básica até a Educação Superior. Projetos Pedagógicos 

buscando uma rede sustentável baseada na alfabetização ecológica, discutindo o 
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que é a vida, desenvolvendo experiências com aprendizagem no mundo real, 

conhecendo o lugar onde vive e desenvolvendo algo para melhorá-lo. Esta visão é 

indispensável no mundo de hoje e faz parte da busca por uma sociedade com mais 

tranquilidade de vida. A educação para a sustentabilidade é elemento essencial, traz 

ensinamentos para a vida e para a profissão.  

 Afirma ainda Capra (2002), que a organização em rede é o padrão básico em 

todos os níveis de vida, desde as metabólicas dentro da célula, as teias alimentares, 

dentro do ecossistema e as de comunicação. Os componentes dos sistemas vivos 

se interligam, assim como a era da informação, as funções e processos sociais, 

todos se organizam cada vez mais em redes. Há necessidade de buscar integração 

das dimensões biológicas, cognitivas e sociais para uma maior qualidade de vida. 

 

 

2.3 OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO 

 

 

 Os quatro pilares da educação são conceitos de fundamento da educação 

baseado no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, coordenado por Jacques Delors, Político francês, que foi 

presidente da Comissão Européia entre 1985 e 1995. Editado na forma de livro com 

o mesmo título: os quatro pilares da educação (1996).  

 De acordo com Delors (1996 citado por MATTOS, 2015) o relatório traz a 

discussão dos quatro pilares em todo o quarto capítulo, onde se propõe uma 

educação direcionada para os quatro tipos fundamentais de aprendizagem: aprender 

a conhecer, aprender a fazer aprender a viver junto e aprender a ser.  

 Os quatro pilares da educação são quatro princípios definidores da estratégia 

de promover a educação como desenvolvimento humano, pilares fundamentais da 

educação (Figura 3). 
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                  Figura 3. Os Quatro Pilares da Educação. 

                                 Fonte: Mattos, 2015. 
 

 Para Rodrigues (2015) os pilares são quatro, e os saberes e competências a 

se adquirir são apresentados, aparentemente, divididos. Essas quatro vias não 

podem, no entanto, dissociar-se por estarem imbricadas, constituindo interação com 

o fim único de uma formação holística do indivíduo. Delors (1998) aponta como 

principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma 

aprendizagem ao longo de toda vida, fundamentada em quatro pilares, que são, 

concomitantemente, do conhecimento e da formação continuada. 

 Segue uma síntese dos quatro pilares para a educação do século XXI 

(DELORS, et. al., 1996). 

 Aprender a conhecer– É necessário tornar prazeroso o ato de compreender, 

descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para 

que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia 

e a atenção permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho 

e reinventar o pensar. 

 Aprender a fazer– Não basta preparar-se com cuidados para inserir-se no 

setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as profissões pede que o 

indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em 

equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração 

conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e 

intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos 

e ser flexível. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. 
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 Aprender a conviver – No mundo atual, este é um importantíssimo 

aprendizado por ser valorizado quem aprende a viver com os outros, a compreendê-

los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos, a 

participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum. 

 Aprender a ser – É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e 

estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, 

criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A 

aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo. 

 Com base nessa visão dos quatro pilares do conhecimento, pode-se prever 

grandes consequências na educação. O ensino-aprendizagem voltado apenas para 

a absorção de conhecimento e que tem sido objeto de preocupação constante de 

quem ensina deverá dar lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, 

ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser independente e 

autônomo; enfim, ser socialmente competente. (RODRIGUES, 2015). 

 Para Rodrigues (2015) uma educação fundamentada nos quatro pilares acima 

elencados sugere alguns procedimentos didáticos que lhe seja condizente, como: 

 

� Relacionar o tema com a experiência do estudante e de outros 
personagens do contexto social; 
� Desenvolver a pedagogia da pergunta (Paulo Freire e Antonio 
Faundez, Por uma Pedagogia da Pergunta, Editora Paz e Terra, 1985); 
� Proporcionar uma relação dialógica com o estudante; 
� Envolver o estudante num processo que conduz a resultados, 
conclusões ou compromissos com a prática; 
� Oferecer um processo de auto-aprendizagem e co-responsabilidade 
no processo de aprendizagem; 
� Utilizar o jogo pedagógico com o princípio de construir o texto. 

 
 Segundo Figueiredo (2007) para atingir esses pilares, a Visão Holística 

descreve a representação do ser humano com as seguintes propriedades: 

 

1- Ativo e Autodeterminado: autonomia para a “reconstrução do mundo”; 
2- Pacífico: sensibilidade e criatividade para a criação de formas de luta; 
3- Solidário: opõe-se ao acúmulo de bens como fonte de poder. Busca a 
justiça social; 
4- Autoconsciente: busca da felicidade, bem-estar e paz, desde que 
atendidas as necessidades básicas de sobrevivência; 
5- Intuitivo e dotado de visão holística: Intuição que alimenta hipóteses 
dentro de uma perspectiva interdisciplinar; 
6- Pleno de amor: o amor descarta a competição, o egoísmo, a inveja, etc. 
Estimula a adesão, a participação e ao “compartilhar”; 
7- Sensível ao belo e criativo: observar, sentir, captar, empolgar-se com 
detalhes do mundo; 
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8- Voltado ao espiritual: ser espiritualizado significa buscar internamente um 
encontro com a manifestação divina que existe em cada um de nós. 
 

 

2.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 Educação Ambiental (EA) surgiu nos anos 70, quando surgiu a preocupação 

com a problemática ambiental. A partir de então surge vários acontecimentos que 

solidificaram tais questões, como a Conferência de Estocolmo em 1972, a 

Conferência Rio-92 em 1992, realizada no Rio de Janeiro, que estabeleceu uma 

importante medida, Agenda 21, que foi um plano de ação para o século XXI visando 

a sustentabilidade da vida na terra (DIAS, 2004), dentre outros. 

 Assumida como obrigação nacional na Constituição de 1988 e assegurada 

pelo Estado nas três esferas do governo (BRASIL, 1988), várias iniciativas foram 

implementadas para introduzir as temáticas ambientais nos currículos escolares no 

Brasil, ou seja, a inserção da educação ambiental nas escolas. 

 A educação ambiental tornou-se lei em 27 de abril de 1999, pela Lei N° 9.795 

– Lei da Educação Ambiental, onde em seu Artigo 2 afirma:  

 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal. A EA nesta perspectiva apresenta um perfil interdisciplinar, com 
abordagem integrada e continua, e não uma nova disciplina, ou seja, “A 
Educação Ambiental não deve ser implantada como uma disciplina no 
currículo de ensino em conformidade com a lei 9.795/99. (BRASIL, 1999). 

 

 A preparação da escola e de educadores ambientais para uma ação decisiva 

nos diversos níveis do ensino, porém, vai muito além das iniciativas de capacitações 

introdutórias sobre o tema, pois precisa permear-se no cotidiano de professores e 

alunos, tanto na educação formal como na permanente. Nessa direção, o papel do 

professor é fundamental, e a sua atuação vai depender da preparação e experiência 

desses em lidar com a formação de atitudes e consciência, trabalhando o ensino e 

aprendizagem de habilidades e procedimentos (BARCELOS, 1996). 

 Para Nascimento (2000), a questão da deficiência entre a junção das 

disciplinas com a educação ambiental na escola deve-se, principalmente, da 

separação “do que interessa do que não interessa” feita pela maioria dos 
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educadores. Nesse sentido, a educação ambiental termina isolada como parte de 

uma disciplina relacionada à natureza, como as ciências naturais e geografia. 

 Um dos maiores entraves para a realização da educação ambiental nas 

escolas é com relação à metodologia a ser aplicada. As atividades de educação 

ambiental não são aplicadas no cotidiano do ensino formal, mas ocorre 

oportunamente ou em datas referentes ao meio ambiente, demonstrando assim que 

a educação ambiental, salvo exceções, está ainda ausente da vida cotidiana das 

escolas. Além disso, existem outros obstáculos que podem dificultar a incorporação 

da temática ambiental na escola. 

 Andrade (2000) destaca vários fatores como o tamanho da escola, número de 

alunos e de professores, predisposição destes professores em passar por um 

processo de formação continuada, vontade da direção de realmente implementar um 

projeto ambiental que vá alterar a rotina na escola. Esses fatores somados podem 

dificultar ainda mais a integração da temática ambiental na educação formal. A 

discutida falta de competência e habilidade da maioria dos professores para facilitar 

a educação ambiental, principalmente no ensino fundamental, é de grande 

preocupação para profissionais que se dedicam na formação de professores para o 

ensino de ciências. A formação deficiente de professores para tratar com a 

educação que envolva princípios das ciências como são necessários na educação 

ambiental não surpreende. A história do ensino de ciências no ensino fundamental é 

muito recente (MAGALHÃES JR.; OLIVEIRA, 2005). Uma das alternativas para a 

inclusão da temática ambiental no meio escolar é "a aprendizagem em forma de 

projetos".  

 Segundo Capra (2003), essa é uma proposta alinhada com o novo 

entendimento do processo de aprendizagem que sugere a necessidade de 

estratégias de ensino mais adequadas e torna evidente a importância de um 

currículo integrado que valorize o conhecimento contextual, no qual as várias 

disciplinas sejam vistas como recursos a serviço de um objeto central. 

 Além disso, as atividades de educação ambiental precisam extrapolar o 

âmbito escolar e promover o aprendizado e, até, a transformação de todos nós. 

 Segundo Nalini (2003), proteger a natureza precisa ser tarefa permanente de 

qualquer ser pensante e aprender a conhecê-la e respeitá-la pode levar uma vida 

inteira. Não há limite cronológico, em termos de educação ambiental, para que todos 

estejam em processo de aprendizado constante. 
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 O primeiro passo para trabalhar bem a Educação Ambiental é criar, na escola, 

um ambiente capaz de envolver os professores de todas as disciplinas (e não só os 

de Ciências e Geografia, que normalmente "tomam posse" do tema) e também a 

comunidade. O desenvolvimento sustentável deve estar também aliado à educação 

ambiental, a família e a escola devem ser os iniciadores da educação para preservar 

o ambiente natural. A criança, desde cedo, deve aprender cuidar da natureza, no 

seio familiar e na escola é que se deve iniciar a conscientização do cuidado com o 

meio ambiente natural. É fundamental essa educação ambiental, pois 

responsabilizará o educando para o resto da sua vida.  

 Segundo Munhoz (2000), uma das formas de levar educação ambiental à 

comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades 

extracurriculares. Através de atividades como leitura, trabalhos escolares, pesquisas 

e debates, os alunos poderão entender os problemas que afetam a comunidade 

onde vivem; instados a refletir e criticar as ações de desrespeito à ecologia, a essa 

riqueza que é patrimônio do planeta, e, de todos os que nele se encontram. 

 A escola é um local imprescindível de se promover a consciência ambiental a 

partir da conjugação das questões ambientais com as questões sócio-culturais. As 

aulas são o espaço ideal de trabalho com os conhecimentos dos alunos e onde se 

desencadeiam experiências e vivências formadoras de consciências mais vigorosas 

porque alimentadas no saber (PENTEADO, 1994). Dentro desta perspectiva, pode-

se considerar que este milênio está exigindo dos educadores o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes voltadas ao pensar, reformular e transformar a 

prática pedagógica com vistas a mudanças significativas no contexto escolar.  

 A Educação Ambiental tenta resgatar a necessidade de participação dos 

educandos na solução dos problemas ambientais, harmonizando as ações humanas 

em relação à sua própria espécie e aos demais seres vivos do planeta, bem como 

ao conjunto de fatores que compõem o ambiente. A Educação Ambiental é um 

processo participativo, onde as pessoas podem assumir o papel de elemento central 

do processo, participando ativamente no diagnóstico dos problemas e busca de 

soluções, sendo preparadas como agentes transformadores, por meio de 

desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, através de uma conduta 

ética e condizente ao exercício da cidadania. A Figura 4 ilustra um esquema do 

processo para realização da educação ambiental. 
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   Figura 4. Esquema Processo Realização Educação Ambiental. 
   Fonte: Portalconscienciapolitica.com.br/2015. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

 Desenvolveu-se a pesquisa numa Escola Municipal do litoral sul da Bahia. A 

referida escola atende desde a educação infantil ao fundamenta II. 

 A Escola possui uma média de 300 alunos, atua com o regime integral a partir 

de fevereiro de 2015. Têm salas para administração e professores, refeitório, pátio, 

salas de aula, biblioteca climatizada e informatizada. 

 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Segundo a sua finalidade esta pesquisa é de natureza aplicada, com 

abordagem qualitativa. De acordo com os objetivos trata-se de uma pesquisa 

descritiva envolvendo os procedimentos do estudo de campo e da pesquisa ação, 

com o apoio e participação da coordenação pedagógica e professores. 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo 

a descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma 

experiência. A grande contribuição das pesquisas descritivas é proporcionar novas 

visões sobre uma realidade já conhecida. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Para a fundamentação teórica, pesquisou-se em livros, revistas e outros 

materiais impressos e disponíveis na internet. 

 No estudo de campo e pesquisa ação os dados foram coletados com a 

participação nas atividades de coordenação e acompanhamento da prática 

pedagógica nos diversos núcleos escolares. Observação do ambiente escolar. 
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Investigação através de questionamentos direto aos integrantes da escola. Realizou-

se também a análise de documentos escritos, principalmente do Projeto Político 

Pedagógico. Alguns dados também foram coletados por meio da observação e 

análise do meio ambiente escolar durante as visitas e conversas com os alunos, 

corpo docente e demais colaboradores da escola. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos nas observações, atividades com alunos e conversas com 

docentes e colaboradores da escola foram tabulados, analisados, interpretados e 

apresentados de forma descritiva, seguidos de comentários, objetivando demonstrar 

a importância de projetos na área de educação ambiental, que envolvam práticas 

ambientais no cotidiano pedagógico escolar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

 O Projeto Político Pedagógico da escola foi elaborado no ano de 2010, 

período que a escola ainda não possuía o regime integral e atendia uma clientela 

bem diferente da atual, logo não existiam os grandes problemas que hoje tanto 

dificultam o cotidiano da prática pedagógica. Um dos problemas observados é a falta 

de espaço físico adequado para se ter educação integral.  

 O perfil da escola, as metas e os objetivos do PPP estão embasados na 

realidade de cinco anos atrás. A questão do meio ambiente também aparece de 

maneira muito superficial, apenas sendo citada como parte integrante do currículo 

da disciplina de ciências para o ensino fundamental I e II, sem uma preocupação 

especial com a metodologia a ser aplicada, tampouco a participação de toda 

comunidade escolar nessa ação. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 

A escola municipal do litoral baiano na qual foi objeto de estudo desta 

monografia inicia-se suas atividades docentes e discentes no turno matutino ás 

07h40min funcionando de forma integral até às 15h40min. A clientela abrange desde 

a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Uma turma para cada 

ano. Uma sala para cada turma divididas entre o térreo e 1º andar com exceção dos 

primeiros anos (educação infantil, 1º e 2º ao aos que dividem o mesmo espaço, 

antigo auditório da escola (estão aguardado chegar as divisórias de ambiente). 

Biblioteca, secretaria, sala dos professores, três sanitários femininos, três 

masculinos(todos com três unidades e uma pia) e um para deficiente – porém só 

funciona um masculino e um feminino do térreo - pequeno pátio coberto e refeitório. 

A limitação do espaço físico da Escola desencadeia problemas que 

dificultam profundamente o desenvolvimento e a manutenção do meio ambiente 
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escolar ideal: Ausência de áreas para recreação, intervalos dos lanches e almoço; 

Ausência de salas para oficinas da programação da Escola Integral; Falta de 

banheiros funcionando para atender todos os alunos da escola.  

Uma das principais problemáticas dessa questão ocorre nos momentos dos 

intervalos (lanches manhã e tarde e almoço). No momento em que o sinal é 

acionado com uma sirene tradicional de fábricas em volume altíssimo e estridente, 

para os intervalos, as crianças já saem gritando e correndo pelo pátio em direção ao 

refeitório com bastante euforia. Umas ficam nas salas fazendo batucada, outras 

pelos corredores também rindo e conversando alto. Poluição sonora intensa. Sem 

muito espaço e opção, muitas vezes ocorrem desavenças entre os alunos, quebra 

de carteiras nas salas e muita sujeira através do lixo jogado no chão, pelas janelas 

do 1º andar que dão para o telhado da fechada principal da escola (colaborando 

para a danificação do mesmo) e jardim lateral. 

Os sanitários não disponibilizam papel higiênico para os alunos, nem 

tampouco sabonete porque os alunos não possuem comportamento adequado 

durante a higiene pessoal. Jogam no vaso sanitário o sabonete e o papel. Após os 

intervalos os sanitários ficam muito sujos, ocorrendo com também frequência 

necessidade de reparos nos vasos e pias. A escola não possui armários para os 

alunos.  

Os alunos possuem um comportamento com alto índice indisciplinar. Existe 

uma grande dificuldade para os educadores fazerem valer as normas escolares e os 

limites para uma conduta correta no meio ambiente escolar. Afirmam que um dos 

grandes problemas é a agressividade no comportamento dos discentes e a violência 

verbal e física entre os alunos, principalmente os menores do fundamental I.  

Interligado a esses fatores, o emergencial: A urgência da conscientização da 

valorização, ação e evolução da promoção do meio ambiente escolar ideal. Os 

professores questionam sobre a falta de material didático, onde o próprio livro 

didático é ausente de conteúdos relacionados à questão ambiental, se fazendo 

necessárias outras metodologias com outros materiais que poderiam auxiliar, mas 

não estão disponibilizados, tornando o trabalho ainda mais difícil. Apesar de estar 

localizada em uma área onde a natureza é exuberante e existirem projetos de 

ligados à preservação do meio ambiente, na escola ação da educação ambiental 

ainda é insuficiente. 
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Diante dessa realidade é necessário desenvolver estratégias que 

condicionem a evolução do meio ambiente escolar atual, para um meio ambiente 

escolar ideal. Para tanto é necessário o envolvimento de todos os integrantes da 

comunidade escolar. 

A educação ambiental deverá estar presente na escola permeando todas as 

relações e atividades escolares, desenvolvendo-se de maneira interdisciplinar, para 

refletir questões atuais, pensar, analisar e evoluir para o meio escolar ideal. A 

análise da qualidade do meio ambiente deve acontecer no cotidiano dos alunos bem 

como a evolução para a excelência. Os principais problemas que afligem o meio 

ambiente escolar estão relacionados ao comportamento inadequado dos alunos na 

escola e não trabalhar com os motivos que o condiciona, colaborando para a 

estagnação na prática pedagógica que não consegue prosperar. Ter disciplina com 

a higiene pessoal, manter a limpeza, compreender e colaborar com o destino correto 

do lixo e respeitar o silêncio são alguns exemplos de hábitos que precisam ser reais 

na escola. Cuidar e amar o próprio corpo, a escola e a comunidade. O resultado 

deverá estar presente em cada canto da escola. Exercício da cidadania em dos os 

dias letivos. 

 O Projeto Político Pedagógico da Escola precisa desempenhar seu papel de 

forma operante, presente e influente, sendo necessário colocar a questão ambiental 

como fator primordial, conforme o Artigo 10º da Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999 

que afirma que a educação ambiental deve ser desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal (BRASIL, 1999). Dessa forma é executável a participação de toda 

comunidade escolar, principalmente dos pais, fator essencial para realização da 

educação ambiental de excelência, pois todo conhecimento adquirido e praticado na 

Escola deve ser desenvolvido nos lares e demais ambientes frequentados pelos 

alunos (Figura 5).  
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Figura 5. Diagrama Projeto Político Pedagógico.  

               Fonte: Google.com.br/projeto+político+pedagógico/2015. 
 

É fundamental que sejam apresentadas práticas ecologicamente corretas 

para incutir uma conscientização sobre o meio ambiente, estabelecendo o meio 

ambiente como patrimônio de todos, desenvolvendo atividades artísticas, 

experiências práticas, atividades fora de sala de aula, projetos, etc., conduzindo os 

alunos a serem agentes ativos e não passivos e meros espectadores. 

Como a Escola realiza suas atividades em caráter integral, a organização e 

estruturação dos espaços internos é a base para realização das atividades de forma 

harmônica e sublime. A participação efetiva dos alunos para a devida utilização dos 

espaços, disciplina e conservação do patrimônio é fundamental. A amplificação, 

climatização e o isolamento acústico das salas atuam como solução para a 

problemática do espaço físico, combatendo a poluição sonora, proporcionando o 

maior nível de inteligibilidade. Os alunos darão mais atenção ao conteúdo das aulas 

e os que ficam no fundo da sala terão as mesmas oportunidades de ouvir em 

relação aos que sentam mais à frente. Já os professores não terão que forçar a voz 

e colocar em risco sua saúde vocal qualificando as condições de ensino-
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aprendizagem, atuando diretamente na evolução da disciplina do comportamento do 

corpo docente, transformando-se em uma ferramenta ainda mais poderosa na 

associação da atuação do projeto político pedagógico e demais projetos ativos na 

Escola. A substituição da sirene tradicional de fábricas por música suave, 

preferencialmente clássica, também é uma importante ferramenta agregada à 

amplificação das salas que muito contribuirá para o combate da poluição sonora e 

tranquilidade de toda comunidade escolar. 

No momento dos intervalos, principalmente na hora do almoço, as salas de 

aula também devem estar disponíveis para os alunos, com atividades programadas 

de relaxamento e lazer – sempre utilizando as temáticas da conscientização da 

educação ambiental pelos professores/monitores responsáveis. É preciso ter 

professores/monitores com todas essas atividades já planejadas e coordenadas. A 

Biblioteca da Escola, já funciona como espaço ideal para leitura e realiza suas 

funções bibliotecárias com primor, funcionando também como biblioteca pública, 

atendendo toda comunidade escolar bem como as comunidades vizinhas. 

O exercício dos alunos como protagonistas do seu próprio conhecimento 

nesse processo de evolução do meio ambiente escolar é crucial, sobretudo como 

ação direta na evolução do comportamento modelo para meio ambiente escolar 

ideal. Através dos princípios da Educação Ambiental, as ações, atividades ou 

projetos deverão ser planejados de modo a compreender o “todo” (visão holística), 

considerando a disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados 

entre si “funcionando como estrutura organizada” (abordagem sistêmica), com o 

apoio de diversas áreas do conhecimento e que cada uma dessas áreas atue como 

parte indispensável no desenvolvimento de um processo dinâmico, integrador e, 

sobretudo, dialógico (interdisciplinaridade). 

É preciso que a conscientização e a ação do meio ambiente escolar ideal 

sejam efetivadas e evoluídas diariamente através da prática pedagógica.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A escola é um ambiente físico e humano onde devem acontecer processos 

educativos de construções de conhecimento, de formação ética, de atitudes e 

comportamentos voltados para a responsabilidade, num fazer interativo em 

convivência harmoniosa, ampliando possibilidades do saber. Por isso tem a missão 

de executar todas as ações, desde a prática pedagógica ao relacionamento da 

comunidade escolar com o meio ambiente de forma exemplar, buscando sempre a 

evolução para a excelência.  

 Na situação da Escola Municipal na qual foi objeto de estudo percebe-se que 

é necessário atualizar e reformular o Projeto Político Pedagógico. É primordial no 

primeiro momento a convocação de representantes de toda comunidade escolar. 

Assim, de forma democrática e participativa, em um plano de ação coletivo, todos 

poderão analisar e compreender os problemas que entravam o desenvolvimento 

educativo. A meta para o meio ambiente escolar ideal oferece os subsídios 

necessários para que aconteçam, com sucesso, as resoluções das causas que 

promovem todos esses problemas. 

 O desenvolvimento e realização de projetos paralelos integrantes das 

propostas estabelecidas na reformulação do PPP, especialmente nos temas ligados 

ao meio ambiente associando as artes de um modo geral, bem como áreas que 

estimulem a conscientização do amor e cuidado com o próprio corpo interligada a 

transformação para o meio ambiente escolar ideal, serão de grande valia para atingir 

os objetivos desses projetos. Parcerias com Instituições existentes na comunidade, 

que inclusive possuem espaços para apresentações artísticas e culturais podem e 

devem ser estabelecidas. 

 A imprescindibilidade de se efetivar a Educação Ambiental nos diversos graus 

de ensino é de fundamental importância, pois, é uma única forma de conscientizar 

os alunos através da ação diária o fundamento da preservação do meio ambiente. É 

substancial na formação integral, além de possibilitar conhecimentos e habilidades 

capazes de promover a sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida da 

comunidade. O aprimoramento do meio ambiente escolar atenderá às soluções das 

principais questões que interferem na evolução da prática pedagógica, 

sensibilizando e formando futuros cidadãos.  
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