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Resumo

A escola de aplicação da UFPA(NPI), dividida em educação infantil  e ensino médio,  está

localizada próximo ao campo universitário Jose Silveira Netto (UFPA), sendo essa uma das

escolas que atende a comunidade que está localizada em uma região periférica do bairro Terra

Firme na cidade de Belém, a qual disponibiliza por meio de projetos de extensão diversos

cursos de capacitação para seus alunos, que tem como parceria o campo de aplicação e a

universidade. Nessa troca de vínculos capacitantes surgiu a parceria entre o projeto Cíclica,

que disponibilizava uma metodologia de educação ambiental para a escola, assim os alunos

do 2 ano do ensino médio se dispuseram a fazer parte desse curso de educação ambiental.  A

metodologia utilizada para o curso de educação ambiental foi baseada segundo as normas da

ODS da  ONU,  a  qual  teve  como  tema  central:  coleta  seletiva,  compostagem  e  resíduos

sólidos.  
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Abstract

The Escola de aplicação da UFPA (NPI), divided into elementary and secondary education, is

located near the José Silveira Netto Federal University of Pará (UFPA) campus, and is also

one of the schools used by the Terra Firme neighborhood, a low-income community found on

the urban outskirts of Belém/PA. This school offers diverse extracurricular training courses to

its  students,  as  result  of  its  partnership  with  the  Federal  University  of  Pará.  Due  to  this

exchange of training activities, a partnership with Enactus UFPA’s Project Cíclica was born,

in  order  to  supply  the  school’s  10th  grade  high  school  students  with  an  environmental

education methodology and course. The methodology that was used in the course was based

on the United Nation’s Sustainable Development Goals – SDGs, and presented key themes

such as: selective waste collection, composting, and solid wastes.

Word-key: Environmental Education, Escola de aplicação UFPA (NPI), SDG, Solid Wastes
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INTRODUÇÃO 

O conceito de educação ambiental tem seus primórdios de defesa quando em 1975

na conferência  de Belgrado houveram os primeiros  debates  sobre o assunto,  o qual ficou

estabelecido pela Carta de Belgrado, sendo este um documento de extrema importância para a

luta em defesa do meio ambiente, ela também consta todos os princípios e regulamentações de

como os educadores deverão abordar os assuntos relacionados ao meio ambiente. 

“A educação ambiental é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável da
sociedade. É o motor que desperta nos indivíduos a preocupação e cuidado com a
prática de atividades que possam causar impacto ambiental, como: a poluição do ar e
dos rios; a degradação do solo; a pesca predatória; o desmatamento; a produção de
energia  com  o  uso  de  combustíveis  poluentes; o  destino  do  resíduo  solido.  A
educação ambiental é uma ação que hoje já está presente em todas as nações, que
buscam o desenvolvimento tecnológico sem exaurir os recursos naturais do planeta”

Segundo a lei 9795/ 1999 entendesse por educação ambiental o processo pelo qual a

educação  é  responsável  pela  conscientização  dos  indivíduos  em  relação  a  problemas

ambientais e que busquem a conservação e preservação do meio ambiente, sendo assim seus
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pilares  são:  social,  ambiental  e  econômico.  No  art.  13º  da  constituição  está  disposto

exatamente como o projeto implementou as ações de educação ambiental, que foi através de

ações  praticas  educativas  voltadas  para  sensibilizar  a  coletividade  sobre  as  questões

ambientais e a sua organização e preparação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

As diretrizes que a metodologia se baseou para o programa de planejamento de aulas

na escola de Aplicação Da UFPA foram todas baseadas no objetivo 13 das ODS da ONU, o

qual tem como lema “tomar medidas  urgentes para combater  a mudança climática e seus

impactos”,  esse  lema  traz  como  umas  das  suas  prioridades  a  implementação  de  um

conhecimento mais abrangente sobre a conscientização e a capacitação sobre os impactos e

alarmes que o meio ambiente vem mostrando nessas ultimas década. 

  

1. DESCRIÇÃO DOS CURSOS E METODOLOGIA 

O curso disponibilizado na escola de aplicação da UFPA teve como metodologia

duas vertentes: uma de aulas teorias e outra de aulas práticas, as quais se basearam em uma

divisão de nível de importância e nível de dificuldade, já que todos tinham que ter uma ordem

e conexão entre si nos conteúdos abordados. Os temas abordados nesse planejamento foram:

Educação Ambiental; Geração de Resíduos; Coleta Seletiva; Compostagem. 
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Nossa  metodologia  levou  em  conta  seu  público  alvo,  afinal  só  poderíamos

relacionar o quesito níveis de dificuldade com as aulas proposta se levássemos essa variável

em consideração, por que uma escola dispõe de diversos níveis de alunos e suas necessidades.

2 PUBLICO ALVO

Professores, alunos do ensino médio,  a comunidade escolar, responsáveis

pelos alunos e toda uma comunidade escolar que tivesse interesse em participar. 

3.PLANEJAMENTO 

A proposta exposta no planejamento seguiu condição de que seria ofertada quatro

aulas com o intuito de conscientização ambiental, essas foram: educação ambiental; geração

de resíduos; coleta seletiva e compostagem todas seguiram a lógica de que seria administrada

nos finais de semana começando em novembro, já que em turnos normais os alunos tinham

aula em tempo integral. 

A. EDUCAÇAO AMBIENTAL: 

Nessa primeira aula introdutória sobre educação ambiental começamos com a

exposição sobre a Carta de Belgrado, um fundamental documento para a compreensão sobre

como surgiu esse interesse e quais os métodos adotados para uma educação ambiental, logo

após essa apresentação fomos então para a legislação, sendo está baseada na lei 9795/ 1999

que discorrer  todos os  pontos  de  como e  quem pode adotar  uma educação ambiental  no

ambiente escolar, objetivo dessa aula introdutória foi mais conhecimento 
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B. GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Na aula de geração de resíduos foi exposto uma noção básica sobre como a falta

de  um gerenciamento  de  resíduos  pode  afetar  em vários  âmbitos  nossa  vida  e  os  dados

relevante sobre a  quantidade  de material  acumulado em nosso planeta.  Objetivo principal

dessa aula além do conhecimento sobre legislação de resíduos também é a conscientização

para a coleta seletiva, tema da aula posterior. 

C. COLETA SELETIVA

Esse assunto foi um dos mais importantes no curso, pois além de exigir todo um

conhecimento dos temas anteriores,  ele também se fez necessário para a meta do projeto,

afinal ele tem como objetivo torna a escola um ponto de coleta que ajude na arrecadação de

matérias que serão dispostos ao Centro de Triagem de matérias reciclados (CT)

D. COMPOSTAGEM

O último assunto do curso veio para mostra uma solução para aqueles matérias

que não são depositados em Centros de Triagem, mas que tem sua importância para o meio

ambiente, que são os matérias orgânicos que fazem parte do produto de compostagem. Com

essa iniciativa podemos observar uma conscientização por parte dos alunos para a diminuição

de resíduos tanto em aterro sanitários quanto lixões irregulares e podendo potencializar com

métodos férteis as terras próximas a escola ou suas habitações, tornando o ecossistema não tao

agredido para as relações intra e inter ecológicas de um meio. 
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2. RESULTADOS DA AÇÃO 

                     
                                      FIGURA 1: AULA DE COMPOSTAGEM TEORICA

Como resultado obtivemos um público impactado de 20 alunos,  os quais 60%

obtiveram 100% de suas frequências em todos os cursos sobre educação ambiental, tivemos

também  um  interesse  de  outras  turmas  pelo  curso,  apesar  de  que  este  só  pudesse  ser

disponibilizado aos finais de semana. 
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                                          FIGURA 2: CURSO DE COMPOSTAGEM

Curso de compostagem para os  ministrantes,  já  que nem todos envolvidos  no

processo entendiam como organicamente esse processo se obtinha, logo foi preciso um curso

de qualificação para os mesmos e um de noções básicas para segurança individual, afinal os

alunos  estariam  expostos  a  um  grau  de  perigo  nas  aulas  práticas.  Logo,  também  foi

apresentado todo uma conduta com os EPI’s necessários para as aulas práticas de cada tema,

que posteriormente foi repassado aso alunos. 
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                                                FIGURA 3 : COLETA DE MATERIAL

A coleta de material em suas casas e depois a disposição do mesmo no centro de triagem

também foi uma das iniciativas que os alunos e a ministrante  teve ao longo do curso, os

matérias  recolhidos  e  levados  para  o  centro  de  triagem,  sua  quantidade  não  foi  muito

significativa, mas já prevalece que de alguma forma as aulas em sala de aula conscientizaram

os alunos, que tomaram essa iniciativa no decorrer do curso. Realmente, essa ainda não era

uma das maiores metas do projeto,  porem mostrou um novo caminho para o projeto,  que

apenas visava a questão de torna a escola um ponto de coleta e agora tem os alunos com suas

casas trazendo esse material para a escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As aulas de educação ambiental na escola de aplicação da UFPA (NPI), que foram

promovidas  em  parcerias  com  o  Projeto  Cíclica  mostraram  mais  uma  vez  o  quanto  é

importante não só um planejamento para alcançar uma meta, mas sim a real importância do

que precisamos para alcançar a mudança que o mundo precisa, diante de todos os problemas

ambientais que estamos vivento e essa conjuntura de interesses que a classe detentora quer

impor, destruindo cada vez mais nosso planeta. 

As ações que ocorreram mudaram não só os pensamentos de alunos de uma escola

de ensino médio, também abriram as portas para uma nova troca de conhecimento entre os

ministrantes e sua qualificação para as futuras aulas e um lugar fértil de ideia que modificam

cada dia o projeto Cíclica. 

O vínculo mais forte entre o elo: Meio Ambiente e Ser Humano, foram as reais

iniciativas que ocorreram no curso de coleta seletiva, o qual pude perceber que realmente o

público  atingido  tinha  uma pré-sensibilidade  para  as  questões  sustentáveis  e  que não era

apenas questão de meta de projeto, mas que sim uma preocupação com o futuro. 

Mostrando assim que apesar de educação ambiental não ser matéria obrigatória

segundo a lei 9795/ 1999, mas que essa se faz realmente importância na grade curricular de

seus alunos, sejam eles de escola privada ou pública, ensino primário ou ensino médio, são

peças fundamentais para um futuro de conscientização que estamos buscando para pôr fim

nesses  grandes  catástrofes  ambientais  que  estamos  vivendo  nessa  última  década  e  que

iniciativas  tão  pequenas  podem realmente  mudar  toda  uma comunidade  em torno  de  um

ambiente e impactar diretamente e indiretamente a vida de todos dessa pirâmide, provando

que tudo começando mais uma vez pela educação. 
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