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PROJETO INSTITUCIONAL

ESCOLA: ESPAÇO EDUCADOR SUSTENTÁVEL E PROMOTOR DE
SAÚDE

Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país,
na minha cidade ou no meu bairro, acontece
comigo. Então, eu preciso participar das decisões
que interferem na minha vida.

(Hebert de Souza)

Florianópolis, agosto de 2016.
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1 IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PROJETO

Escola como Espaço Educador Sustentável e Promotor de Saúde

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Inserido no Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares

COORDENAÇÃO
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2 JUSTIFICATIVA

Uma das funções sociais da escola é promover uma educação voltada para a cidadania,
apresentando aos estudantes as principais questões que afetam o ambiente, causando impactos
negativos como a contaminação do ar, das águas, do solo, desflorestamento, extinção de
espécies, violências, ocupações territoriais inadequadas, dentre outras. Deste modo, a
necessidade de formar crianças, adolescentes, adultos e idosos que tenham valores essenciais
para seu pleno desenvolvimento como cidadãos(ãs), possibilitando tomarem atitudes
complacentes com o convívio consigo, com o outro e com o mundo. A educação ambiental
pode ser uma das estratégias que possibilita orientar e sensibilizar os estudantes quanto a
promoção, prevenção e recuperação da saúde ambiental, bem como, visando a
sustentabilidade e a promoção da qualidade de vida, condição imprescindível para formar
sujeitos conscientes, capazes de intervir e transformar a realidade.
Nesse sentido, o presente projeto busca articular os aspectos existentes na relação
entre o meio ambiente e a saúde, destacando a estratégia da educação ambiental como
potencial favorável para contribuir com as discussões inerentes as condições de saúde
ambiental e proliferação de doenças que alteram a qualidade de vida.
A complexidade da crise ambiental não se restringe ao entendimento dos problemas,
somente relacionados com a extinção de espécies, à contaminação do ar, à escassez da água e
ao efeito estufa, mas atinge a existência humana, degradando a qualidade de vida e os
relacionamentos sociais. (Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental)
Nesse sentido, Philippi JR. (2005 apud SOARES et al, 2014, p. 2) alerta que:
a atividade humana, ao modificar o meio ambiente, é consumidora dos estoques
naturais, que, em bases insustentáveis, tem como consequência a degradação dos
sistemas: físico, biológico e social, tornando propícias as condições necessárias
para a ocorrência de doença e do baixo nível de qualidade de vida..

Considerando que a atividade humana modifica o ambiente, entende-se que por meio
da educação ambiental formal é possível tornar os estudantes conscientes em relação à
percepção ambiental, bem como, perceberem a interferência na saúde pública. A luz desse
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entendimento, é fundamental implementar a educação ambiental formal articulada com a
saúde, tendo em vista o que vislumbra o Programa Saúde na Escola:
A formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de
prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de
crianças e jovens da rede pública de ensino .(DECRETO Nº

6.286/2007)

Epidemias sempre despertaram uma atenção especial da sociedade, na busca de
soluções para entendê-las e agir no combate ao desenvolvimento das mesmas. Nos últimos
anos as viroses têm sido registradas com notável frequência demandando políticas públicas
para estabelecer diretrizes na condução de ações de promoção e prevenção à saúde.
Nesse contexto, insere-se a problemática das epidemias que vêm liderando em nosso
Estado, disseminando doenças e agravos transmissíveis. Considerando ser a escola o lócus,
por excelência, destinado à aprendizagem, ela constitui-se como sendo a peça-chave nesta
necessária discussão e reflexão sobre saúde ambiental e desequilíbrio ambiental, articulando o
conhecimento da realidade ligada à comunidade, de seu entorno e das questões globais,
promovendo responsabilidade ambiental e de sustentabilidade.
Nessa perspectiva, a proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental, 2012, apresenta que:
A Educação Ambiental é um dos temas, que envolve o entendimento de uma
educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito aprende com
conhecimentos científicos e com reconhecimento dos saberes tradicionais,
possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiente
natural ou construído no qual as pessoas se inserem.

Acrescentando, ainda, que:
a educação ambiental avança na construção de uma cidadania responsável,
estimulando interações mais justas entre os seres humanos e os demais seres que
habitam o Planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio
e socialmente justo.

Considerando essas proposições das diretrizes, é essencial a promoção de escolas
como espaços educadores sustentáveis, conforme define o Manual PDDE Escolas
sustentáveis, MEC, 2014:
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As escolas que mantêm relação equilibrada com o meio ambiente e compensam seus
impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir
qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm a
intencionalidade de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para as
comunidades nas quais se situam. A transição para a sustentabilidade nas escolas é
promovida a partir de quatro dimensões inter-relacionadas: espaço físico, gestão,
currículo.

Essas questões amparam-se na lei nº 9.795/99, marco legal que dispõe a educação
ambiental e institui a política nacional de educação ambiental. Tudo isso leva a crer que
estamos diante de um consenso mundial sobre a necessidade de conservar e preservar a
natureza e melhorar as condições de vida do planeta. Essa perspectiva, reforçada por meio da
PCSC (2014, p. 63), justifica a necessidade da Educação Ambiental Formal – EAF no
currículo da educação básica, sendo imprescindível, pois as populações começam a sofrer os
impactos negativos ambientais e sociais que servem de indicadores de alerta para o
reconhecimento dessa educação na formação de sujeitos comprometidos socialmente com
todas as formas de vida.
A necessidade de discutir as questões relacionadas à saúde com a educação ambiental
é evidenciada nos estudos da atenção primaria em saúde que:

traz bases para o conceito de Atenção Primária Ambiental, definida de acordo com
a Organização Pan-americana da Saúde como estratégia de ação ambiental,
preventiva e participativa em nível local, que reconhece o direito do ser humano de
viver em ambiente saudável e adequado e a ser informado sobre os riscos do
ambiente em relação à saúde, bem-estar e sobrevivência, ao mesmo tempo que
define responsabilidades e deveres em relação à proteção, conservação e
recuperação do ambiente e da saúde.

(CARNEIRO et al, 2011 apud

SOARES, et al, 2014, p. 3):
As razões supramencionadas, bem como a importância de um trabalho sistemático e
intersetorial na área da educação, na perspectiva de transformar as escolas em espaços
educadores sustentáveis e promotores de saúde, justificam este projeto.
Em face disso, é fundamental a escola abrir as portas para a comunidade, articulando a
participação das famílias, das parcerias da saúde, defesa civil, legislativo municipal, isto é,
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articular a intersetorialidade1, sendo um desafio para cada escola à mobilização de sua
unidade.
Dessa forma, pretende-se sensibilizar estudantes, professores e comunidade para uma
participação mais consciente no contexto da sociedade, questionando comportamentos,
atitudes e valores, além de propor novas práticas de consciência e sensibilização ambiental.

3 OBJETIVO GERAL

Mobilizar as escolas a transformarem-se em espaço educador sustentável e promotor
de saúde, identificando a educação ambiental como estratégia de ensino-aprendizagem para a
compreensão da relação ser humano e a natureza.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Inserir no currículo e Projeto Político Pedagógico conceitos e conteúdos, baseados nos
princípios da educação ambiental e da temática da saúde com vistas à sustentabilidade, a
prevenção e o combate às doenças, sobretudo aquelas que afetam a saúde pública.
 Tratar no cotidiano escolar questões referentes ao saneamento básico2 no sentido de formar
cidadãos sensibilizados para o ambiente com atitudes adequadas à conservação e preservação
ambiental, cuidando de si, do outro e do planeta.
 Incentivar e revitalizar o trabalho das Comissões do Meio Ambiente e Qualidade de
Vida/COM-VIDA nas Escolas como colegiado importante para encontrar soluções para o
enfrentamento dos problemas de ordem socioambiental.

1

Este conceito bem como o passo a passo para construir a rede intersetorial na escola encontra-se detalhado no
1º Caderno Pedagógico: Reflexões para implementar a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento
às Violências na escola.
2
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “saneamento é o controle de todos os fatores ambientais
que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar, físico, mental e social dos indivíduos”, tais como, poluição
do ar (emissão de gases), do solo (lixo urbano) e das águas (dejetos lançados nos rios, represas etc.), poluição
sonora e visual, ocupação desordenada do solo (margens de rios, morros etc.), o esgoto a céu aberto, enchentes
etc.
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4 METAS
 Instituir em todas as 1092 unidades escolares, até o final do ano letivo de 2016, a Comissão
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida/COM-VIDA nas Escolas.
 Mobilizar as 1092 unidades escolares de Educação Básica e suas modalidades, envolvendo
gestores, professores, estudantes e parceiros das diferentes áreas do entorno da escola e da
comunidade para desenvolverem as ações Escola: espaço educador sustentável e promotor
de saúde.
5 AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO
Para mobilizar as unidades escolares a transformarem-se em espaço educar sustentável
e promotor de saúde será necessário:
5.1 Constituir e/ou Revitalizar a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida/
COM-VIDA nas Escolas
O principal papel da COM-VIDA é realizar ações voltadas à melhoria do meio
ambiente e da qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade, e
contribuir assim para um cotidiano participativo, democrático, inclusivo e saudável.
(Formando Com-vida, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola:
construindo Agenda 21 na escola).
Os grandes objetivos da COM-VIDA na escola são:
 Contribuir para que a escola se torne um espaço educador sustentável, acessível,
aconchegante, agradável, democrático e saudável, motivador, que estimule a inovação, a
aprendizagem e reflita o cuidado com o ambiente e com as pessoas
 Desenvolver e acompanhar a Educação Ambiental na escola de forma permanente
Em 2016, com a efetivação deste projeto, a Secretaria de Estado da Educação SED
pretende valorizar o trabalho que já vem sendo realizado pela COM-VIDA nas unidades
escolares e incentivar sua criação nas escolas que ainda não o implementaram.
5.1.1 Composição da COM-VIDA
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Trata-se de um colegiado que envolve estudantes, professores, gestores, funcionários,
pais e comunidade com o objetivo de promover a sustentabilidade na escola em todas as suas
dimensões, estabelecendo relações entre a comunidade escolar e seu território em busca de
melhoria da qualidade de vida. (Formando COM-Vida, Comissão de Meio Ambiente e
Qualidade de Vida na Escola: construindo Agenda 21 na escola).
5.2 – Perspectivar uma Política Educacional que fundamente a Escola: espaço educador
sustentável e promotor de saúde.

Inserir no Projeto Político Pedagógico/PPP e no Currículo da Educação Básica e suas
modalidades de ensino ações, conceitos e conteúdos que visem à formação “de cidadãos
conscientes e comprometidos com a construção de relações mais sustentáveis dos sujeitos
entre si e com o planeta” (BNCC), tornando-se, desse modo, uma educação permanente,
continuada no cotidiano escolar.
Os conteúdos referentes à educação ambiental e a saúde serão ministrados em todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Geografia, Ciências, Biologia e Sociologia.
A inclusão de conteúdos e conceitos relacionados a essas áreas possibilitam qualificar
os estudantes para um posicionamento crítico face à crise socioambiental, tendo como
horizonte a transformação de hábitos e práticas sociais e a formação de uma cidadania
ambiental que os mobilize para a questão da sustentabilidade no seu significado mais
abrangente.

5.2.1 Da operacionalização

A implementação da Política de Educação Ambiental acontecerá por meio de ações
pedagógicas que possibilitem articular as questões sociais contemporâneas, local e global,
envolvendo diferentes saberes e atores.
Dentre as metodologias de ensino existentes, a elaboração de projeto de trabalho
pedagógico é uma sugestão para trabalhar a compreensão, geralmente em caráter
interdisciplinar, de eventos e fenômenos relacionados ao cotidiano e ao contexto científico.
As questões sociais a serem estudadas numa perspectiva globalizadora, estarão interrelacionadas com as diferentes informações e conhecimentos a partir de uma determinada
temática, como por exemplo, a educação ambiental para a prevenção de doenças e agravos.
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A diretriz metodológica que norteia o desenvolvimento de projetos possibilita ao
estudante entender o ambiente onde vive, refletir e questionar a sua realidade e buscar formas
de intervir/solucionar com mudanças de atitudes diante da realidade, visando à melhoria da
qualidade de vida de todos os seres vivos.
No projeto de trabalho as crianças e adolescentes são oportunizados à participação, à
discussão, a estabelecer relações, a confrontar, a vivenciar suas emoções e suas experiências
de vida, a tomar decisões diante dos fatos para intervir na realidade física e social.
Sugestão de roteiro para a elaboração de projeto de trabalho pedagógico: Título,
Objetivos, Grupo de Trabalho, Público Alvo, Justificativa, Metodologia, Ações, Disciplinas
envolvidas, Cronograma, Recursos, Parcerias, Avaliação.

5.3 Fomentar formação continuada para os Profissionais da Educação sobre política
educacional que fundamente a Escola: espaço educador sustentável e promotor de
saúde.

É importante e necessária a formação continuada, objetivando empoderar e
sensibilizar os professores e gestores a articular as questões locais e globais com a temática da
Educação Ambiental, visando conscientizar e transformar a escola: espaço educador
sustentável e promotor de saúde.

6 OPERACIONALIZAÇÃO
O Projeto - Escola: Espaço Educador Sustentável e Promotor de Saúde deverá ser
implantado nas escolas sob a coordenação da COM-VIDA, articulado com o Núcleo de
Educação Ambiental – NEA da SED e da Gerência Regional de Educação - GERED e com o
Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola/NEPRE da SED, no âmbito da
Diretoria de Gestão da Rede Estadual - DIGRE, da GERED e das Unidades Educacionais.

6.1 Envolvidos:
 Gabinete da Secretária Adjunta (GABSA)
 Assessoria de Comunicação (ASCOM)
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 Diretoria de Gestão da Rede Estadual (DIGRE), no âmbito da Gerência de
Modalidades, Programas e Projetos Educacionais (GMPP), sob a responsabilidade da
Coordenação da Educaçao em Direitos Humanos e Diversidade:
 Diretoria de Política e Planejamento Educacional (DIPPE)
 Coordenador ou responsável pelo NEA e NEPRE da Coordenadoria Regional da
Grande Florianópolis e do Instituto Estadual de Educação-IEE.
 Gestores, Coordenadores ou responsável pelo NEA/NEPRE/COM-VIDA das
Unidades Escolares.
6.2 Responsabilidades
6.2.1 SED/GABS
 Gabinete da Secretária Adjunta (GABSA) - Articulação com os diversos parceiros
institucionais.
 Assessoria de Comunicação (ASCOM) –– Divulgação de boas práticas
 Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis e do Instituto Estadual de Educação
(IEE):
a) Mobilizar, assessorar e acompanhar a inclusão da temática no Projeto Político
Pedagógico – PPP
b) Desdobrar as ações no Currículo.
c) Formar as COM-VIDA.
d) Realizar projetos.
6.2.2 SED/ Diretoria de Gestão da Rede Estadual (DIGRE)
a) Encaminhar Ofício Circular e orientações pedagógicas para a inserção das
referidas temáticas no PPP e currículo às unidades de educação básica e suas
modalidades.
b) Organizar, em conjunto com a Gerência de Políticas e Programas de Educação
Básica e Profissional (GPPE), web conferência com vistas ao repasse de
orientações e formação, direcionada às GEREDs e às Unidades Escolares.
c) Mobilizar as Unidades Escolares a participarem e realizarem a Conferência
Infantojuvenil da Educação Ambiental, no ano de sua convocação.
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d) Orientar e acompanhar a elaboração e o desenvolvimento de Projeto de Trabalho
Pedagógico.
e) Articular em conjunto com a Gerência de Políticas e Programas de Educação
Básica e Profissional (GPPE), articular com outras áreas a existência ou
proposição de formação para a implementação da Política Educacional que
fundamente a Escola: espaço educador sustentável e promotor de saúde.
f) Divulgar e mobilizar as unidades escolares a participarem de formação continuada
referente às temáticas da educação ambiental e saúde.
6.2.3 SED/ Diretoria de Política e Planejamento Educacional (DIPPE)
a) Emitir as orientações pedagógicas com vistas à constituição do NEA nas GEREDs
e a COM-VIDA nas unidades escolares.
b) Divulgar o Projeto de Trabalho Pedagógico/Escola sustentável, comunidade
escolar saudável no NEA.
6.3 Gerências Regionais de Educação (GERED):
a) Mobilizar, assessorar e acompanhar as escolas na inclusão da temática no
Projeto Político Pedagógico – PPP.
b) Desdobrar as ações no currículo.
c) Formar as COM-VIDA.
d) Realizar projetos.
6.4 Unidades Escolares
a) Garantir as temáticas no PPP da escola, no currículo e seus desdobramentos
nas atividades pedagógicas.
b) Envolver, inclusive a comunidade, nas ações e projetos.
c) Organizar/revitalizar as COM-VIDA.
d) Fazer a formação dos componentes e dar condições para atuarem de acordo
com as demandas pertinentes.
e) Registrar todo o processo realizado com fotos, depoimentos, resultados obtidos
e outros.

7 CRONOGRAMA PARA AÇÕES 2016
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AÇÃO

DATA

Lançamento do Projeto

01/08 – segunda feira

Web Conferência formação de professores e Gestores

02/08 – terça feira

Ultimo prazo para implementação da COM-VIDA nas
Escolas que ainda não formalizaram
Ultimo prazo para informar a SED a formação do
COM-VIDA

Novembro 2016

Dezembro 2016

9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A SED fará monitoramento e avaliação do Projeto via Gerências Regionais de Educação
(GERED), Coordenadora Regional da Grande Florianópolis e Instituto Estadual de Educação.
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