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Rio Palmital
Era um rio belo e brilhante
Agora até parece lixão
Vários móveis na margem
Até uma televisão
Ele fornece vida
E você não valoriza
Mas quando essa fornecedora falir?
Você vai explorar água por aí.
Se todo mundo cuidar
Água é o que não vai faltar
E essa poluição irá se acabar
Mas, se a gente não cuidar
Um lixão pra sempre ele irá virar
Se todo mundo ajudar
Essa luta nós vamos ganhar
Para não termos destruição
Diga não a poluição

Taylane E. Marins

Aos cidadãos colombenses
de hoje e de amanhã

[...] aprender a aprender a
complexidade ambiental
implica uma revolução
do pensamento, uma
mudança de mentalidade,
uma transformação do
conhecimento e das práticas
educativas para construir
um novo saber e uma nova
racionalidade que orientem
a construção de um mundo
de sustentabilidade, de
equidade, de democracia.
É um re-conhecimento do
mundo que habitamos.
LEFF, 2003.
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O Documento em pauta, fundamentado nas políticas de Educação Ambiental nacional, estadual (PR) e municipal de Colombo (PR), apresenta o Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, que tem como base as
Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental (2017).
O presente Programa foi elaborado junto às Secretarias municipais de
Meio Ambiente (SEMMA) e de Educação (SEMED) de Colombo, tendo como concepção básica uma Educação Ambiental voltada a sociedades sustentáveis e,
nessa linha, uma Educação Ambiental crítica relacionada à formação socioambiental cidadã dos sujeitos, na Educação Formal e Não Formal.
Sob essa concepção de Educação Ambiental, o Programa apresentada
princípios, diretrizes e objetivos que orientam as linhas de ações, quanto a metas
e estratégias a serem efetivadas nos processos educativos, em conexão com as
especificidades da realidade municipal de Colombo, quanto a questões sociais,
educacionais, econômicas, socioculturais e ambientais.
Nessa direção tem foco uma gestão intersetorial e proposta avaliativa permanente, em vista de aprimoramentos e avanços do próprio Programa, que tem
como base o pressuposto da incompletude das ações humanas no movimento
de busca permanente por ser mais: “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” (FREIRE,
1996, p. 50). É, portanto, preciso considerar a necessária avaliação periódica do
Programa, dado o seu compromisso definidor em sua missão e seus objetivos.
Vale enfatizar que a caminhada sócio-histórica de Colombo quanto à Educação Ambiental – desde as iniciais atividades e ações até a estruturação de
bases teórico-metodológica e jurídica – revela um real e potencializado avanço
dessa dimensão educativa nos processos da Educação Formal e Não Formal do
Município, em vista da formação de cidadãos participantes em prol da qualificação da realidade socioambiental, enquanto direito de todos a um ambiente de
vida saudável.

Sônia Maria Marchiorato Carneiro
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Paraná - UFPR
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O cerne da educação
ambiental é a
problematização da
realidade, de valores, atitudes
e comportamentos em
práticas dialógicas. Ou seja,
para esta, conscientizar
só cabe no sentido
posto por Paulo Freire
de “conscientização”:
de processo de mútua
aprendizagem pelo diálogo,
reflexão e ação no mundo.
Movimento coletivo de
ampliação do conhecimento
das relações que constituem
a realidade, de leitura do
mundo, conhecendo-o
para transformá-lo e, ao
transformá-lo, conhece-lo.
LOUREIRO (2012)

CAPÍTULO 01

CONTEXTO E
JUSTIFICATIVA
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A degradação do meio ambiente, especialmente nos centros urbano-industriais, passou a preocupar os movimentos ecológicos a partir dos anos 196070, gerando protestos contra políticas economicistas, com críticas e contestações
ao modo de produção e estilo de vida, em nome do progresso. Conforme Gonçalves (1990, p. 12), tais questionamentos foram os mais diversos:
[...] extinção de espécies, desmatamento, uso de agrotóxicos,
urbanização desenfreada, explosão demográfica, poluição do ar e da
água, contaminação de alimentos, erosão dos solos, diminuição das
terras agricultáveis pela construção de grandes barragens, ameaça
nuclear, guerra bacteriológica, corrida armamentista, tecnologias
que afirmam a concentração do poder, entra outras.

Diante dessa situação, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em
Estocolmo, Suécia (1972), focando a prioridade ambiental no crescimento econômico. Foi um evento relevante no plano internacional e para cada país, quanto
a mudanças necessárias nas relações sociedade-natureza. Dentre os princípios
da Declaração sobre o Meio Humano, destaca-se o 19 – sobre a Educação –,
principalmente na relação com a formação de condutas de responsabilidade pelos indivíduos, pelas empresas e comunidades quanto a proteção e melhoria do
meio ambiente. Sob essa perspectiva, a Conferência propôs um Plano de Ação
à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), com o Programa Internacional de Educação Ambiental-PIEA, lançado em
1975, no Seminário de Educação Ambiental em Belgrado, pelo desenvolvimento
da Educação Ambiental no mundo, como estratégia básica de combate à crise
ambiental planetária, em compromisso com a qualidade de vida às gerações
presentes e futuras.
Os eventos fundantes da Educação Ambiental, promovidos pela UNESCO,
foram: o já citado Seminário Internacional de Educação Ambiental em Belgrado
(1975) e a Primeira Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia (1977); ambos produziram referenciais básicos para
essa dimensão educativa e válidos até hoje, na linha de uma educação por uma
29
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consciência responsável para com o meio ambiente. Por isso, a importância do
processo educativo na reflexão crítica sobre os problemas da realidade, com
base numa concepção global de meio ambiente (natural e construído pelos seres
humanos); daí, a necessidade de ser a Educação Ambiental trabalhada em todos
os níveis da educação formal e não formal, de maneira contínua, permanente,
transversal e interdisciplinar – mediante análises das questões atuais e futuras,
em nível mundial, nacional, regional e local, para a prevenção e solução dos
problemas socioambientais.
Com base nesses eventos iniciais, ocorreram outros, destacando-se:
o Congresso Internacional de Educação e Formação Ambientais, em Moscou
(1987); a Rio 92, com a Agenda 21; paralelo a esse evento, o Fórum Global da
Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que gerou, entre outros, o Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global; a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade:
Educação e conscientização Pública para a Sustentabilidade, em Tessalônica,
Grécia (1997); e a Conferência Internacional sobre Educação Ambiental para um
Futuro Sustentável: Parceiros para a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, em Ahmedabad, Índia (2007).
No contexto brasileiro, o desenvolvimento da Educação Ambiental
enquanto política nacional, acontece após a Rio 92, com o Programa Nacional de
Educação Ambiental (PRONEA, 1994), tendo como base a Constituição de 1988
– em seu Artigo 225, Capítulo VI, sobre Meio Ambiente, que incumbe o Poder
Público de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino – assim
como os compromissos internacionais assumidos na Rio 92; em 1999, o Programa passa a ter outra sigla: ProNEA.
O ProNEA (2005), na justificativa, enfoca problemas socioambientais
do Brasil, com destaque de: perda da biodiversidade, degradação do solo, poluição atmosférica, contaminação dos recursos hídricos, exclusão social, pobreza
da população etc; e, ainda, a necessidade da construção de um País sustentável,
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assentado em propostas políticas, jurídicas, técnico-científicas, institucionais e
econômicas voltadas à proteção, recuperação e melhoria socioambiental, com
atuação estratégica da Educação. Como o próprio Programa salienta: “Os últimos 40 anos foram pródigos em encontros, conferências, seminários, tratados e
convenções voltados à temática ambiental e, no entanto, nunca se comprometeu
tanto a capacidade de manutenção da vida, o que indica a necessidade de ações
educacionais que contribuam para a construção de sociedades sustentáveis”
(BRASIL, 2005, p.17).
Essas preocupantes demandas desafiam Estados e Municípios brasileiros,
a protagonizarem políticas públicas de Educação Ambiental e, nesse sentido,
está o Programa Municipal de Educação Ambiental – Colombo Sustentável, configurado a partir do ProNEA, tendo como base os modos de pensar, agir e projetar
a Educação Ambiental na territorialidade colombense.
A seguir, as bases nacionais e estaduais que embasam esse Programa: a
Lei Federal nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999: Dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; o Decreto Federal nº 4.281, de 25 de junho de 2002: Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de
Educação Ambiental, e dá outras providências; a Lei Estadual nº 17.505, de 11
de Janeiro de 2013: Institui no Paraná a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências; o Decreto
Estadual nº 9.958, de 23 de janeiro de 2014: Regulamenta o Art. 7º, 8º e 9º da
Lei nº. 17.505, de 11 de Janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e que subsidiou o município de Colombo a construir a sua Política Municipal de Educação Ambiental, pela Lei n. 1402/2015, que referenciou a
elaboração das Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental (2017).
A relevância desse Programa, político-educativo, está especialmente na
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relação com as especificidades do Município e, sob este foco, são levantadas
algumas características geográficas, demográficas, históricas, sociais, políticas,
econômicas, culturais e ambientais, a partir de estudos e pesquisas.
Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social – IPARDES (2017), Colombo é município com área territorial de 197,805
km² e 128.602 eleitores. Há 68.363 domicílios, recenseados nas áreas urbana
e rural (IBGE, 2010) e a população é estimada em 234.941 habitantes (IBGE,
2016). A densidade demográfica do município é de 1.187,74 hab/km², com urbanização de 95,42 % (IBGE 2010). O número de estabelecimentos de ensino, nas
esferas pública e particular, é de 137 instituições; os alunos do ensino público e
particular somam um total de 51.232. Na Rede Municipal, as matrículas chegam
a 26.820 alunos – Fundamental I, Educação Infantil, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2017).
Associados aos dados demográficos, territoriais e educacionais, seguem
aspectos relevantes na estrutura cultural. O município possui ateliê particular de
uma artista mosaicista; dois auditórios: o da Paróquia Nossa Senhora do Rosário
e o regional Maracanã; uma biblioteca, um museu (Cristóforo Colombo) e centros comunitários; uma Associação Cultural Pe. Alberto Casavechia; um pavilhão
de eventos situado no Parque da Uva; uma sala de exposição do Departamento
de Cultura; Casa da Memória da Irmã Antonieta Farani; Memorial do Imigrante
Italiano – Casa Eugênio Mottin; Memorial Italo-polonês; e Associação Cultural
Vila Zumbi dos Palmares.
Em termos socioeconômicos, Colombo possui 665 estabelecimentos agropecuários, segundo o ramo de atividade (IBGE, 2006); o número de estabelecimentos, conforme a atividade econômica, é de 38.558 (IBGE, 2015): a) indústria
– extração de minerais; minerais não metálicos (calcário, pedra brita etc.); metalúrgica e mecânica; madeira e mobiliário; alimentos e bebidas; curtumes e couros etc.; b) comércio varejista e atacadista – produtos farmacêuticos, químicos,
veterinários, perfumaria, sabões, velas, matérias plásticas; têxteis, vestuários,
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artefatos elétricos, calçados etc.; c) serviços – instituições de crédito, seguros e
capitalização; administradoras de imóveis, serviços técnicos profissionais; transporte e comunicações; serviços de alojamento, alimentação, radiodifusão, televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; e administração,
pública direta e indireta.
O serviço de água no Município atende a 77.430 unidades (SANEPAR,
2016); a estrutura de saneamento básico alcança um total de 46.795 unidades
(SANEPAR, 2016); e o atendimento à saúde da população soma 108 unidades.
Quanto à realidade sociocultural, Bondancia; Lunardon e Patschiki (2013)
destacam os traços da etnia italiana, segundo análise historiográfica da Colônia
Presidente Faria, do município de Colombo; apontam aspectos fundamentais
da cultura local, como o pertencimento identitário e o valor dos símbolos, dos
códigos sociais e histórico-culturais – aspectos esses, definidores dos modos de
habitar o lugar, de construir a consciência de comunidade italiana, no contexto
de um município que vive considerável processo de expansão urbana. Segundo
apontam os pesquisadores: “Do final do século XIX até o XX, o município contava
com a maior colônia italiana do Paraná, ainda conservando diversas localidades,
dentre elas a Colônia Presidente Faria” (2013, p. 41).
Os laços que unem os moradores da Colônia são pautados em
fortes sentimentos que vão além do simples morar. A relação
sentimental e a pertença comunitária não estão na raça ou cor,
parece que o significado maior desta pertença está mesmo é nas
histórias vividas em comum ao longo do tempo, o sofrimento e a
alegria compartilhadas, que inserem-se na história herdada através
das gerações, impressões subjetivas que constituem determinado
imaginário (Ibid., p. 57- 58).

Essas são características basilares presentes na história e na marca cultural dos cidadãos colombenses. Assim, ao se destacar

o valor da cultura,

no contexto de um Programa político-educativo, entende-se que essa dimensão
é definidora dos modos de habitar, pertencer e agir no lugar de vivência; e aí
está a importância da Educação Ambiental, que possibilita “[...] compreender as
diferenças no modo de pensar, de sentir e de se fazer sujeito. Suas intervenções
33
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procurarão estimular a consciência crítica e a sensibilidade do educando para entender a importância da diversidade cultural, na busca de estratégias de desenvolvimento adequadas a cada realidade” (FILHO et al., 2012, p.45). A valorização
sociocultural, na linha de uma Educação Ambiental Crítica, implica compreender
que “O diálogo entre culturas e o resgate de conhecimentos tradicionais pode
trazer outras propostas para o desenvolvimento de um futuro humanamente
mais equilibrado” (Ibid., p.51).
Os modos de vida e as formas de atuação sócio-espacial dos sujeitos
indicam as relações entre sujeitos e espacialidades, na construção das diferentes realidades de vida e, nesse sentido, está a formação do povo colombense
segundo traços culturais das primeiras colônias, em seu modo de produção e de
organização econômico-social, de base agrícola.
Almeida e Ferreira (2007, p. 22), em estudo sobre a agricultura familiar
no município de Colombo, retrataram as opções técnicas dos agricultores e,
nesse contexto, as relações entre as dimensões econômica, politica, cultural e
ambiental no cultivo de hortaliças, com destaque para as fortes imbricações
entre as dimensões econômica e sociocultural. Ao apontarem essas relações,
os pesquisadores sinalizaram as problemáticas socioambientais decorrentes da
organização econômica, em torno da produção agrícola:
O Município de Colombo-PR, onde se desenvolveu a pesquisa
[...], retrata uma realidade de agricultura intensiva baseada na
produção de hortaliças com fortes impactos ambientais associados
principalmente a degradação dos solos e recursos hídricos.
Ao mesmo tempo, é uma área estratégica quanto à captação e
fornecimento de água para as populações urbanas, o que lhe
confere, em particular, um histórico de tensões entre agricultores e
intervenções institucionais e legais.

Associados ao desenvolvimento da agricultura intensiva surgiram os impactos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida, uma vez que os “[...]
impactos negativos do processo de modernização da agricultura sobre o meio
ambiente e sobre a sociedade como um todo tem como base o atual modelo de
desenvolvimento agrícola, fundamentado na especialização da produção, no uso
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intensivo de insumos, sementes geneticamente modificadas, máquinas e implementos, e na exploração intensiva dos recursos naturais”. Esse fato, segundo Almeida e Ferreira, mostram as evidências da incapacidade desse modelo “[...] de
viabilizar economicamente a maioria dos agricultores, sobretudo os familiares, e
permitir uma produção que não implique na acelerada degradação dos recursos
naturais” (Idem).
Ao citar os estudos de Almeida (2003), Dias (2012, p.17) aponta que “As
principais atividades econômicas da região central de Colombo se concentram na
extração de minerais não metálicos e horticultura”. Nesse sentido, destaca que,
segundo os estudos de Almeida, “[...] a agricultura ocupa apenas 11% do território municipal”. Ainda que não predominantes no PIB municipal, as práticas agrícolas intensivas e de subsistência causam impactos no solo e geram processos
erosivos, com riscos de contaminação dos recursos hídricos e subterrâneos. As
bacias hidrográficas que drenam o território municipal e outras territorialidades
limítrofes, bem como o Aquífero Carste , estão nos focos de atenção da gestão
municipal e dos órgãos que gestam a água no Estado do Paraná.
Estudo por Zarpelon (2007) quanto à gestão da água, trata dos impactos
socioambientais decorrentes dos usos do Aquífero Carste, como: a) o modelo
de exploração do aquífero; b) o uso irracional da água; c) a contaminação e
poluição dos recursos hídricos; d) os impactos ambientais de origem geofísica;
e) a perfuração de poços, com impactos ambientais em rios e nascentes; f) e
a relação entre expansão urbana e gestão da água na região metropolitana de
Curitiba, com foco especial em Colombo. Tais aspectos problemáticos, sanados
em parte, apontam uma preocupação destacada nos estudos de Zarpelon, qual
seja, o déficit de água para as gerações atuais e futuras. Essa é uma problemática socioambiental de ordem mundial, que merece atenção desde a escala local:
[...] embora os impactos ambientais ocorridos com a exploração do
Karst terem sido parcialmente resolvidos, verifica-se a necessidade
de continuidade na participação da comunidade e da realização
de fóruns para que se possa ter uma discussão mais abrangente
sobre o uso e gestão racional da água, implicando num interesse
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político, uma estrutura institucional de apoio e até uma mudança
de comportamento social, que por sua vez significa a participação
efetiva de todos os sujeitos envolvidos no uso e gestão da água,
sociedade, gestores e empreendedores (p157).

Essas situações problemáticas que afetam Colombo, foram sinalizadas na
pesquisa de Dias (2012), a partir de estudos do EIA-RIMA (2006), atendendo a
exigências da legislação e de audiências públicas (2009), em todos os municípios
de área de abrangência do Aquífero Carste. Segundo Dias (2012, p. 17), “As
áreas cársticas, por sua natureza física específica, sofrem com a ação humana,
em virtude da ocupação urbana, das atividades agrícolas, da captação de água
subterrânea e da mineração, principalmente da extração de calcários para a correção da acidez do solo e para a construção civil”.
Por esses estudos, há um conjunto de preocupações inter-relacionadas
que desafiam a gestão territorial, ao longo dos anos, como problemáticas socioambientais decorrentes da ocupação urbana desordenada; dos usos dos recursos hídricos de modo inadequado; dos impactos pela agricultura e a exploração
das bacias hidrográficas e do Aquífero Carste. Dias sinaliza, ainda, as preocupações decorrentes da extração de cal pelas indústrias instaladas no Município,
acarretando problemas quanto à qualidade do ar e à saúde pública, entre outros.
Além das situações apontadas:
As indústrias de cal são grandes emissoras de material particulado
na atmosfera em todas as fases de produção da cal: quando a
pedra de calcário é jogada na boca do forno, liberando poeira;
quando a pedra é queimada, liberando gás carbônico da madeira
utilizada; quando a pedra de cal é coletada no forno e levada
ao pátio para secagem; quando transportada para o moinho e
após a moagem, no momento de ensacar; e quando o produto é
carregado nos caminhões. Outro agravante é o fato de que, além
da utilização de lenha como matéria combustível de seus fornos,
algumas indústrias utilizam plásticos e pneus para manter seus
fornos aquecidos, produtos não permitidos por lei para este fim,
justamente por causarem poluição ambiental, liberando compostos
tóxicos na atmosfera (DIAS, 2012, p.18)

Esse conjunto de problemas socioambientais no Município, demanda pro-
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gramas político-educativos efetivos que se pautem por diagnósticos da realidade
de vida, de modo crítico e direcionado à formação de sujeitos-cidadãos atuantes.
As especificidades socioambientais de Colombo, de alguma forma, constituem
temáticas a serem estudadas, questionadas e problematizadas no contexto dos
projetos educativos, das práticas de ensino e de aprendizagem, na educação formal das escolas e CMEIs, das faculdades e outros espaços de formação de nível
superior e técnico; e também, nas comunidades, nas indústrias, no comércio,
nas ONGs, etc., por meio da educação não formal.
A análise dos projetos educativos produzidos em duas edições da Ecoginca (2015/2016) – Gincanas Ecológicas, desenvolvidas no município de Colombo,
para mapeamento dos conteúdos trabalhados em escolas – revelou que os problemas socioambientais relacionados à indústria de cal, à violência e drogas, à
criminalidade e pobreza, à ocupação urbana desordenada, assim como problemas na relação agricultura-agrotóxicos e saúde, entre outras questões sociais e
culturais, não aparecem como problemáticas a serem trabalhadas nos projetos
educativos; ou ainda, como situações socioambientais problemáticas a serem
identificadas e problematizadas nas realidades de vida dos alunos, em seus contextos comunitários.
Constatou-se que muitos dos projetos estão ainda na vertente conservadora/naturalista de Educação Ambiental, mostrando preocupações apenas com
os elementos da natureza pela natureza. A vida em totalidade não é tratada e
problematizada no sentido de uma compreensão mais ampla e crítica das diferentes realidades sociais e culturais de Colombo, com valorização da cultura e
da identidade do povo colombense nas suas múltiplas dimensões e correlações
com outras culturas. As Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, no Capítulo I, Princípios da Educação Ambiental (2012), entre outros, traz o princípio da
“[...] interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob
o enfoque humanista, democrático e participativo [...]”, para se superar a visão
fragmentada e desconecta das relações homem-natureza. Assim, sob o ponto de
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vista da construção do saber escolar, Rodrigues (2008, p. 176), afirma:
Penetrar no cotidiano dos indivíduos da comunidade escolar
na perspectiva de ressignifcar os saberes e de consolidar um
processo de educação ambiental que responda aos anseios da
sustentabilidade torna-se desafiador para a escola. Na busca
constante de alternativas metodológicas, a escola tem conduzido
o processo educativo de uma maneira que não tem conseguido
levar os estudantes a refletirem sobre a trama de relações, tanto
econômicas como culturais, em que se encontram inseridos.

Alguns projetos apresentaram preocupações com a alimentação saudável
e doenças – a primeira, motivada pelas hortas escolares e a última, pelo mosquito da dengue; outros apresentaram estudos focados nos resíduos sólidos e nas
relações entre esses, o consumismo e a poluição, demandando que se ampliem
as leituras de mundo/realidade de vida sob o ponto de vista das relações socioambientais de degradação e/ou qualificação da vida nos diferentes ambientes.
Essa compreensão permite que se desenvolva o entendimento de que: “No processo educativo, relacionar, contextualizar e interligar os conhecimentos fortalece a busca de uma visão mais global, estimulando os indivíduos a perceberem o
contexto em que vivem” (RODRIGUES, 2008, p.172).
Em decorrência dessa necessidade político-formativa e da contribuição da
Educação Ambiental, cabe ainda chamar a atenção para o aspecto da formação
de educadores, na linha dessa dimensão educacional, como destacou Collere
(2004), ao desenvolver estudo sobre os projetos educativos nas escolas municipais de Colombo, com foco nas questões ambientais:
constatou-se que, em consequência da falta de formação em EA, os
professores encontram dificuldades em desenvolver seus projetos de
EA, de forma a levar seus alunos e comunidade local a um trabalho
reflexivo que resulte em efetiva mudança de atitudes em relação
ao meio em que vive. Diante desta constatação, fica evidente que
em sua formação e prática educacional, os professores: a) devido à
falta de oportunidade para aprofundamento a respeito da Educação
Ambiental, desconhecem leituras especializadas na temática, pois
apontam como maior fonte de pesquisa oficial apenas os PCNs;
[...] c) encontram dificuldades em inovar suas práticas porque suas
iniciativas emperram no próprio sistema educacional; o currículo
não permite que eles saiam do tradicional e criem formas específicas
de trabalhar o tema; d) não conseguem desenvolver os projetos de
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EA de maneira interdisciplinar, mesmo trabalhando em conjunto.
Mesmo assim, as escolas que desenvolvem projetos que incluem
todas as séries e a comunidade obtêm melhores resultados do que
aquelas que trabalham isoladamente (COLLERE, 2004, p.107).

Na mesma direção, Dias (2012, p.151) ao analisar o desenvolvimento do
Projeto Cidadão Ambiental Mirim, em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, sinalizou que apesar de o pessoal escolar ter apresentado aspectos válidos
quanto ao significado e importância do Projeto,

foi evidenciada uma visão acrítica e apolítica quanto à finalidade
do Projeto – a formação cidadã dos sujeitos alunos – sobretudo no
bairro onde vivem; esse problema decorre, provavelmente, da falta
de formação criteriosa dos educadores, no sentido da educação
para a cidadania socioambiental.

Assim, um Programa de Educação Ambiental, no rumo da sustentabilidade socioambiental que vise à formação de cidadãos críticos, atuantes e
participativos, justifica-se pela urgência e emergência político-educacional responsável, ética e cidadã quando se volta a:
a) atribuir responsabilidades ao diversos atores sociais envolvidos com as
práticas de Educação Ambiental no contexto de Colombo – formal e não formal;
b) dar amplitude e visibilidade à concepção de Educação Ambiental na
perspectiva crítica e de meio ambiente em sua integralidade e totalidade;
c) estimular o desenvolvimento de atividades/ações nessa dimensão educativa nos diferentes níveis e modalidades da Educação – infantil à superior,
tecnológica e na educação não formal;
d) integrar os diferentes setores da sociedade em prol do meio ambiente
equilibrado, sadio e favorável ao desenvolvimento da qualificação de vida;
e) reconhecer a territorialidade colombense como comunidade e espaço
de vida comum, valorizando-a e contribuindo ao seu desenvolvimento, de forma
prudente e sustentável;
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f) reconhecer os diferentes níveis de realidade - redes/tessituras políticas,
econômicas, sociais, culturais, ambientais que estruturam, organizam e desenvolvem a territorialidade municipal de Colombo;
g) formar sujeitos-atores sociais na perspectiva da cidadania socioambiental, fundada em valores e princípios político-educativos que tenham como
base a Ética e a responsabilidade com a vida e o bem estar de todos os seres
vivos humanos e não humanos;
h) colocar em prática os fundamentos da Pedagogia Crítica associada à
Educação Ambiental;
i) contribuir à formação de pessoas e profissionais de todos os segmentos
da sociedade, desenvolvendo projetos socioambientais integrados e pautados
nas diferentes leituras da realidade de Colombo;
j) acompanhar e avaliar, a partir da construção participativa de indicadores, o desenvolvimento da consciência socioambiental cidadã coletiva das comunidades do Município de Colombo, construindo indicadores de progresso interno,
como propósito de uma cidade educadora sustentável; e
k) subsidiar processos de aprendizagem na linha da compreensão da coexistência tolerante e respeitosa, em vista da construção da identidade do cidadão colombense e, a mais, da formação da consciência participativa, solidária e
cidadã.
Diante desse quadro contextual e dos desafios político-educativos, em
conexão com Educação Ambiental em Colombo, será possível um programa de
educação pelo desenvolvimento de uma sociedade sustentável, a partir do que
Hatway e Boff (2012, p. 475) propõem: “[...] devemos viver como se a realidade
que queremos para o futuro já estivesse aqui; devemos tentar incorporar a visão
que queremos para o mundo”. Ainda, com base em Hatway e Boff (2012), podese delinear uma caminhada político-educativa-formadora, pautada em alguns
pressupostos basilares:
a) Sustentabilidade – abraçar limites e ser cuidadosos para não consumir
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mais que os ecossistemas podem produzir sustentavelmente, com dejetos que
possam ser reciclados ou absorvidos pelo meio ambiente, sem danos irreparáveis; os produtos devem ser duradouros e funcionais, eficientes e bonitos;
desenvolver economias que reusam e reciclam materiais adequadamente, segundo os ciclos ecológicos; e superar o consumismo sem limites, sob critérios de
criatividade no uso dos bens naturais, para garantir a vida das futuras gerações;
b) Justiça e igualdade econômica – as necessidades vitais têm que ser supridas, assegurando um estilo de vida digno a todos, com justiça no suprimento
das necessidades, para não comprometer o bem-estar de todos os seres vivos;
c) Diversidade biológica e cultural – maximizar a diversidade cultural e
assegurar uma ampla diversidade de criaturas e ecossistemas – a diversidade
possibilita a sua eficiência e resistência; e a riqueza das comunidades humanas
é harmoniosa pela dinâmica das artes, das culturas e espiritualidades;
d) Enraizamento num lugar – conhecer os limites do ecossistema local
para aprender a viver com adaptação, respeitando a capacidade e a contribuição
da comunidade ecológica, com economia energética e redução de poluição;
e) Independência e abertura – as comunidades locais sejam permeáveis,
com produção própria o quanto possível, mas com o comércio necessário e abertura à criatividade e a expressões culturais – pessoas e ideias possam mover-se
livremente;
f) Democracia, participação e subsidiariedade – os cidadãos serem participes ativos, por níveis de ação nas decisões concernentes de entidades ou grupos
sistêmicos locais, subsidiando decisões mais amplas;
g) Auto-organização cooperativa – economias e culturas auto-organizadas
criativamente dentro de valores comuns pelo bem-estar e a sustentabilidade da
comunidade – prática responsável no exercício das liberdades econômica, política e cultural;
h) Compartilhar o conhecimento e a sabedoria – o conhecimento socializado pelo fluxo de informação e de sabedoria torna o sistema local mais sensível
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e resistente;
i) Responsabilidade e direitos – os cidadãos e a comunidade livres para
exercitar direitos de vida, saúde, participação e expressão, com responsabilidades do sistema local suprir as necessidades básicas de todos e assegurar a
sustentabilidade e o bem-estar;
j) Equilíbrio – ética de otimização na prática de direitos e deveres, com
independência, compartilhamento e conservação solidária dos ambientes de vida
– sem maximizar valores em prejuízos de outros;
		

Esses pressupostos orientam e referenciam as projeções do Pro-

grama Municipal de Educação Ambiental – Colombo Sustentável. Contribuem
para ampliar o olhar sobre as problemáticas socioambientais a ser enfrentadas
na gestão territorial e, também, educacional: alargam os horizontes de influência
da Educação Ambiental, em relação aos potenciais, às riquezas e às belezas da
biosociodiversidade, que configuram o mosaico ambiental de Colombo. Na sequência, as linhas diretivas e estratégicas do Programa em pauta.
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O homem contemporâneo
vive profundas dicotomias.
Dificilmente se considera
um elemento da natureza,
mas como um ser à
parte observador e/ou
explorador da mesma.
Esse distanciamento
fundamenta as suas ações
tidas como racionais, mas
cujas consequências graves
exigem dos homens [...]
respostas filosóficas e
práticas para acabar com
o antropocentrismo e o
etnocentrismo.
REIGOTA, 1994

CAPÍTULO 02

HISTÓRICO DA
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL EM
COLOMBO
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Como legislado nos níveis nacional e estadual, o município paranaense de
Colombo, por meio da atuação das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação,
em processo colaborativo com outras secretarias e atores públicos, desencadeou
o seu movimento singular em torno da Educação Ambiental ao longo de duas
décadas, culminando na criação da Política Municipal de Educação Ambiental,
pela Lei n. 1402/2015.
Em 1995 foi criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONMACO),
pelo Decreto n. 876 de 1995. As décadas entre 1995 e 2015, marcam a história
da Educação Ambiental no Município, com a devida legislação. Os movimentos
nessas duas décadas definiram perspectivas da Educação Ambiental no Município, bem como os modos de agir e de criar estratégias de ação.
Nas décadas em destaque, os indicadores da Educação Ambiental no Município, estão associados às relações entre práticas desenvolvidas – projetos,
propostas, concursos, estratégias e atividades de diferentes modelagens – e à
legislação desse período. Há correlação entre o campo da ação de projetos e
práticas e o campo legal, entre 1995 a 2015. Assim, num primeiro momento,
o impulso à Educação Ambiental no Município, não foi por medidas legais, mas
pela estrutura prática, ou seja, por ações promovidas de 1995 a 2015 – ano de
elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental1.
Em 1995 a legislação relacionada a meio ambiente não tratava da Educação Ambiental. No decreto 876/1995, no Art. 1º, o objetivo à proteção do
meio ambiente foi posto como segue: “Fica criado o Conselho Municipal do Meio
Ambiente, órgão de caráter consultivo e deliberativo, competindo-lhe realizar
estudos e estabelecer diretrizes gerais objetivando a proteção do meio ambiente”. Essa legislação estabelecia uma política voltada ao ambiente natural e ao
ambiente de vida em Colombo, não focando a Educação Ambiental. Cabe, po1 Cabe salientar, nesse contexto temporal, que a Lei n. 875/2004 que instituiu o Plano
Diretor do Município de Colombo, no Art. 36, ao tratar da constituição dos programas da estratégia de qualificação do espaço urbano, aponta na alínea “i” a preocupação com a “integração
do componente educação ambiental”. Esse apontamento indica que a Educação Ambiental, no
contexto do Plano Diretor do Município de Colombo, desde o ano 2004, apresentava-se como
elemento estratégico e, nessa direção, de qualificação do espaço urbano.

47

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

rém, destaque ao regimento interno do Conselho, pelo qual havia a garantia de
participação da Educação na composição do mesmo, estabelecendo-se na alínea
“g”, cadeira para a Secretaria Municipal de Educação.
O referido Conselho, criado em 1995, ao explicitar preocupações com
o ambiente de vida, levantou pressupostos ao desenvolvimento de ações educacionais pela proteção do meio ambiente – o que remete aos processos de
Educação Ambiental2. Assim, pode-se encontrar no Regimento Interno do Conselho, no capítulo que trata das Finalidades e Competências, proposições que dão
direcionamentos à Educação Ambiental, como segue no Art. 3º, parágrafo II:
“Promover medidas destinadas à melhoria da qualidade de vida no município”;
no parágrafo III: “Estabelecer as normas e os padrões de proteção, conservação
e melhoria do meio ambiente para o município de Colombo, observadas as legislações federal, estadual e municipal”; ainda, nesse contexto, cabe destaque para
o parágrafo VIII, que salienta: “Atuar no sentido de formar consciência pública
da necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente”.
A preocupação apontada no parágrafo oitavo relaciona-se a um dos principais objetivos da Educação Ambiental atual, que é a formação da consciência
dos sujeitos em prol da proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida
e dos ambientes, em perspectiva cidadã. Nessa linha, já se delineia um envolvimento da administração municipal com os processos educacionais direcionados
à formação da consciência pública, no contexto da Educação Municipal. Ainda
que não houvesse referência explícita à Educação Ambiental, o Regimento do
referido Conselho apontava esse encaminhamento pela indicação de um assento
garantido à Educação.
Seguindo a linha de ação do Município, em 2000, a Secretaria Municipal de
2 Nesse contexto da década de 1990, cabe chamar a atenção para o que foi apresentado no histórico da Educação Ambiental, no Brasil, no primeiro capítulo das Diretrizes Curriculares
Municipais de Educação Ambiental (2017), em especial no que diz respeito à Rio 92; à criação do
Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), em 1994; e, também, à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, que não trata explicitamente da Educação Ambiental, mas traz conexões com a dimensão ambiental. Esse movimento da década de noventa, de
algum modo, está presente nas finalidades propostas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente
de Colombo, também criado nesse período.
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Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SEMMAA) firmou parcerias com a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a Companhia de Saneamento do Paraná
(Sanepar) etc., visando à Educação Ambiental – primeiros indicadores da necessidade de ações intersetoriais, abrangendo espaços públicos e privados. Havia
preocupação com a formação de parceiros, com vistas a promover a Educação
Ambiental no Município. A partir de 2000, deu-se início a um período marcante
na Educação Ambiental municipal, mediante o desenvolvimento de objetivos voltados a ações pontuais e de atividades diversas em escolas e outros contextos,
como aparece na linha temporal do mapeamento histórico-diagnóstico; e na
sequência, na descrição de períodos e fatos pontuais, a partir do mapeamento.


1995-2005: período marcado pela preocupação em dar forma ao

processo que, intuitivamente, estava-se desenvolvendo no campo da ação, levando atores públicos a estabelecer parcerias e criar o plano de ação para a Educação Ambiental; nessa injunção, em 2003, uma educadora da Rede Municipal
de Ensino participou do Curso de Especialização em Educação, Meio Ambiente
e Desenvolvimento, na Universidade Federal do Paraná; a mais, em 2005, teve
lugar a criação do Primeiro Plano de Ação da Educação Ambiental no Município,
sem estrutura política própria, mas com foco no planejamento e construção de
um plano de ação nesse campo;


2008: a Educação Ambiental ganha estrutura legal nas Diretrizes

Curriculares Municipais; do campo da ação passou-se a uma definição legal,
por meio de aportes jurídicos para subsidiar o desenvolvimento da Educação
Ambiental no Município – o que se definiu a partir das Diretrizes Curriculares da
Educação Municipal, conforme explicita o documento: “[...] observa-se a necessidade de assegurar que a EA seja parte integrante do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, enquanto projeto coletivo de toda a comunidade escolar,
garantindo a participação dos conselhos, colegiados, associações de pais e co-
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FIGURA. 01 – MAPEAMENTO HISTÓRIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COLOMBO/PR

Fonte: Dados obtidos em documentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Secretaria Municipal de Educação. Em relação à linha pontilhada, ver apêndice
único – nota explicativa, presente nas Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental de Colombo (2017, p.175).
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munidade em geral, pois além de ser um processo educativo, a EA tem como
filosofia a participação democrática, o diálogo e o respeito com o indivíduo e
com a coletividade. As escolas deverão introduzir o tema Meio Ambiente em
suas propostas curriculares, com conteúdos voltados para sua realidade local, e
a introdução deste tema transversal no currículo deverá explorar os conteúdos
das disciplinas, estimulando o aluno a perceber a realidade como cenário de
aprendizagem e construção de conhecimento” (COLOMBO, 2012, p.247). Tais
Diretrizes Municipais firmaram a Educação Ambiental no currículo e nas práticas
educativas, como Projeto de Educação Ambiental, enquanto campo de ações
denominado “programas ambientais” – Pequenos Cientistas, Grandes Cidadãos
e o Programa Agrinho: este entrou no Município via política do Estado do Paraná, não tendo identidade própria no Município, constituiu, porém, proposta para
a Educação Ambiental. Conforme as Diretrizes: “O Agrinho é um programa de
responsabilidade social do sistema FAEP - Federação da Agricultura do Estado do
Paraná, em parceria com o SENAR-PR, secretarias estaduais e outras instituições
públicas e privadas. É desenvolvido em todos os municípios paranaenses que
aderem ao programa e tem uma proposta pedagógica baseada na interdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa. Trabalha as temáticas de relevância social
da contemporaneidade dentro dos currículos escolares, com material didático
para professores e alunos do 1ª ao 9ª ano do Ensino Fundamental”;
2008 e 2009: os Planos de Ação apresentaram uma preocupação em
termos teóricos, de princípios, conceitos e avançaram a partir dessas preocupações. Anterior a isso, os planos de ação não tinham fundamentação em construtos teórico-conceituais;
2009 – ocorrem avanços a partir dos projetos e programas de Educação
Ambiental: Programa Óleo Ecológico, Projeto Energia Positiva, Programa de Coleta de Lixo Eletrônico;
2010: o Projeto Cidadão Ambiental Mirim, constitui proposição com identidade própria no contexto municipal, estruturado em 2010, porém com propo-
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sição inicial em 2009, a partir do Projeto Fiscal Mirim – prenúncio do Cidadão
Ambiental Mirim. Como sustentam as Diretrizes Curriculares Municipais: “O programa Cidadão Ambiental Mirim, de responsabilidade da equipe de Educação
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Colombo, foi iniciado em 2010
(projeto piloto) em 03 escolas municipais. Tem por objetivos: conscientizar professores e alunos para o exercício da cidadania ambiental, por meio de dinâmicas de sensibilização e práticas educativas e instrumentar as crianças para o
entendimento das questões ambientais e formação de atitudes de cooperação,
responsabilidade e solidariedade em relação às formas de vida existentes no
planeta” (COLOMBO, 2012, p. 248). O Projeto Cidadão Ambiental Mirim tornou-se objeto de pesquisa de Mestrado na Universidade Federal do Paraná, por
uma educadora da Rede Municipal de Ensino de Colombo, com defesa no ano
de 2012. Na pesquisa realizada, destacam-se algumas das considerações indicativas: “1) rever a proposta documental do Projeto Cidadão Ambiental Mirim,
em relação aos fundamentos teórico-metodológicos, bem como em relação ao
desenvolvimento prático na perspectiva da Educação Ambiental crítica [...]; 2 )
repensar as estratégias de encaminhamento do Projeto, junto aos professores e
às equipes pedagógicas, a partir dos interesses das escolas e em conexão com
os problemas socioambientais vivenciados pelos educandos e pelas comunidades dos entornos escolares, de modo a superar um trabalho pontual e acrítico
quanto ao meio ambiente, na linha da cidadania socioambiental; 3) buscar uma
maior integração entre a equipe de EA e o pessoal escolar (docentes e equipes pedagógicas), para um desenvolvimento contínuo do Projeto nas escolas,
sob a perspectiva de um trabalho interdisciplinar; 4) planejar a formação dos
profissionais envolvidos com o Projeto: docentes, coordenadores pedagógicos
e equipe de EA da SEMA, sob o foco da educação socioambiental cidadã, em
vista da necessidade de uma fundamentação teórico-metodológica aprofundada
e atualizada, possibitando-lhes a oportunidade de repensar sua prática, em vista
do compromisso de formar alunos cidadãos ambientais mirins; 5) estimular a
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inserção efetiva do Projeto Cidadão Ambiental Mirim e da EA no Projeto Político
Pedagógico das escolas, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental (Resolução n.º 2, de 15/06/2012), sob a perspectiva
de uma consciência cidadã, em vista da sustentabilidade socioambiental de Colombo” (DIAS, 2012, p.157-158);
2011: continuidade dos planos de ação, pelos quais os programas e projetos foram reestruturados, revisados, reorganizados e continuaram em prática;
2013 e 2014: reintegração de projetos pontuais como trilha ecológica,
palestras nas escolas, dia do rio, dia da árvore etc.
2015: propõe-se restruturação do Conselho Municipal do Meio Ambiente
– composição paritária, mas também, nesse crescente, aparecem como ações
importantes, a Primeira Semana do Meio Ambiente e a criação da lei que estabelece a Política Pública de Educação Ambiental – Lei n. 1402/2015. A dimensão
legal passa a ser compreendida como elemento que não apenas dá sustentação
à Política de Educação Ambiental, mas surge como base e fundamento para o
que o Município vinha desenvolvendo ao longo de duas décadas.
Esse processo de evolução dos programas e projetos é que permitiu à
Secretaria de Meio Ambiente e ao Município, atentar para a criação de um suporte legal, visando a estruturar os processos de Educação Ambiental no contexto
colombense. Percebeu-se que não havia como continuar o trabalho sem uma
legislação própria, isto é, sem um suporte jurídico-político criado pelo Município.
Nesse contexto, destaca-se a fundamental importância da escola, dos projetos,
das ações, das práticas, dos órgãos e instituições envolvidas ao longo desses
vinte anos, que produziram a necessidade da legislação.
De modo geral, em muitas escalas no campo das políticas públicas, o que
acontece normalmente, por primeiro, é a criação da lei para depois se estruturar um campo de ações. No município de Colombo evidenciou-se um processo
diferenciado – o campo das ações foi a base para criar a legislação pertinente,
correlata ao arcabouço legal nacional, estadual e regional. Nesse Município, o
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movimento foi do campo da ação para o da legislação, no sentido de dar sustentação ao que havia sido proposto e, a partir desse escopo, avançar em práticas
e ações, programas e projetos. Assim, a criação de uma política pública de Educação Ambiental veio a manter e ampliar o que já estava em ação

na práxis

educativa municipal, sob a perspectiva de uma Educação Ambiental transitória,
em termos de modelagem eclética dos modos de atuar. Esse processo no campo
da ação e da criação de legislação abriu os caminhos para a construção das Diretrizes e do Programa de Educação Ambiental Municipal.
A partir de 2005 houve avanços com novos programas e continuidade
dos já existentes. Nesse ano ocorreu a primeira capacitação docente para a
Educação Ambiental – fato de fundamental relevância na construção da Educação Ambiental municipal. Entre 2005 e 2015 – uma década – aponta-se como
avanço singular a preocupação com a capacitação docente e de outros atores,
em Colombo. Uma série de programas e de propostas, pelas Secretarias de Meio
Ambiente e de Educação, desencadearam a relação entre ação e formação de
educadores no campo da Educação Ambiental, na Educação Formal e na Educação Não Formal – com destaque para a atuação em comunidades e órgãos
públicos.
A capacitação docente, proposta em 2005 e retomada em 2007, mostra
um avanço no modo dos gestores planejarem ações e pensar a Educação Ambiental no Município, visando a suprir interrupções. Daí, a Educação Ambiental
emergiu de uma necessidade prática e caminha na direção da formação do professor no campo das práticas político-educativas, em todas as pertinentes possibilidades de atuação.
Nesse tempo, explicitou-se a necessidade de formação do docente, como
agente principal no trabalho de Educação Ambiental no Município. Não se tratou
apenas de adequar a formação discente quanto às questões socioambientais,
mas de como o professor poderia organizar os projetos de ensino e de aprendizagem, integrando a Educação Ambiental. Assim, o recorte histórico que marca
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a formação docente em relação à Educação Ambiental no município de Colombo,
ocorre na primeira década antecedente à criação da Politica Pública de Educação
Ambiental.
As mostras de Educação Ambiental – a primeira ocorrida em 2006, a
segunda em 2007, correlacionadas às duas edições da Ecogincana, em 2015 e
2016, nas Semanas do Meio Ambiente (I e II SEMACO) – demarcam o avanço da
Educação Ambiental em Colombo em termos de perspectiva, ou seja, passa-se
da ideia de Mostra Pedagógica para a Semana do Meio Ambiente, com uma reestruturação que denota aprimoramento teórico-conceitual e técnico-científico, no
sentido da projeção e divulgação dos fazeres e saberes em Educação Ambiental.
A primeira preocupação de Colombo, com as mostras e parcerias firmadas,
era dar vasão ao que ocorria nas escolas e no Município, no campo da Educação
Ambiental. No entanto, o avanço da Mostra Pedagógica para Semana do Meio
Ambiente compreende outros direcionamentos que ampliam o campo de ação.
Nesse espaço de dez anos, o que se constatou foi que o Município caminhou no
rumo de uma estrutura político-pedagógica na Educação Ambiental, definindo
sua identidade e seu modo de operacionalizar essa demanda formativa.
Constata-se, assim, uma dinâmica de projeção e organização da Educação
Ambiental no Município – na década de 2006 a 2016 – partindo de um sentido
prático e avançando para uma fundamentação teórico-conceitual e, desse ponto, configurando o planejamento da Educação Ambiental, que teve culminância
nas semanas do meio ambiente. Tal encaminhamento não se limitou ao trabalho
escolar ou aos projetos desenvolvidos pelos docentes, mas envolveu outras instâncias municipais, em termos de dar a conhecer o que se fazia e ampliação das
ações nesse campo educacional.
A Educação Ambiental em Colombo apresentou momentos lacunares, de
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paradas e interrupções3, mas ainda assim continuaram os programas e projetos.
Essas interrupções permitem pensar o período anterior ao atual, ou seja, não
havia uma política pública que sustentasse um processo contínuo – o que atualmente é uma realidade.
Ao longo das duas décadas de 1995 a 2015, foram vários os programas
e projetos, práticas e outras ações que marcaram a presença da Educação Ambiental no Município, como consta do quadro a seguir.

3 2008: criação do Núcleo de Formação de Professores; em 2009 houve uma interrupção da parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SEMMA) – o que levou esta Secretaria a outras direções, além das escolas,
começando outros programas. Há momentos em que a parceria entre as duas Secretarias ficava forte e em outros se fragmentava. Esses recortes ocorriam no fim de uma gestão política e
início de outra. Em 2008, criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), passou-se
a uma estrutura político-legal específica, diferente da estrutura político-legal geral anterior. Esse
movimento de legalização deu força a um processo contínuo de superação de oscilações e interrupções, no sentido de práticas que demandavam uma politica pública para continuidade de
ações. O Comitê Gestor de Educação Ambiental - COMGEA passa a órgão de definições legais,
permitindo avanços com as Secretarias. Amplia-se a linha de atores que gerenciam os processos
político-educativos de Educação Ambiental.
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QUADRO 01: PROJETOS, PROGRAMAS, PRÁTICAS/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR
RESPONSÁVEIS
PROGRAMAS
SEMMA/SEMED

Programa de Reaproveitamento de Alimentos

SEMMA

Programa Cidade das Árvores

SEMMA/SEMED

Programa Vida e Saúde

SEMMA/SEMED

Programa Horta Escolar

SEMMA

Programa de Conscientização da População

SEMMA/SEMED

Programa Óleo Ecológico

SEMMA

Programa de coleta de Lixo Eletrônico

SEMMA/SEMED/SEMAA

Programa/Projeto semeando o futuro

SEMMA/SEMED/SEMAA

Programa Escolas Rurais

RESPONSÁVEIS

ATIVIDADES/PRÁTICAS

SEMMA/SEMED

Concurso de Poesia

SEMMA

Semana da Árvore

SEMMA/SEMED

Ecogincana

SEMMA/SEMED

Visitas às escolas

SEMMA/SEMED

Trilhas ecológicas

RESPONSÁVEIS

PROJETOS

SEMMA

Projeto Energia Positiva

SEMMA/SEMED

Projeto Cidadão Ambiental Mirim

SEMMA

Projeto Fiscal Mirim

SEMMA/SEMED

Educando para a sustentabilidade

SEMMA/DEP.TUR.

Turismo nas escolas

RESPONSÁVEIS

CAPACITAÇÃO

SEMMA/SEMED

Capacitação Docente

SEMMA/SEMED

Núcleo de Formação em Educação Ambiental

SEMMA/SEMED

Capacitação de Servidores Públicos

SEMMA/SEMED

Encontro com educadores do meio rural

SEMMA/SEMED/SEMAA. Formação de agentes comunitários de sáude
SEMMA/SEDUC

EVENTOS

SEMMA/SEMED

Mostra de Educação Ambiental

SEMMA/SEMED

Semana do Meio Ambiente

SEMMA

Semana do agricultor

RESPONSÁVEIS

PARCERIAS

SEMED

Parque Newton Freire Maia

SEMMA
EMBRAPA, SANEPAR, EMATER, SENAR, COPEL ETC.
Fonte: Quadro elaborado a partir de dados documentais fornecidos pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SEMMA (Período compreendido entre 2000 e 2016).
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No período atual, caminha-se na direção de um Programa de Educação
Ambiental sustentado por diretrizes e por legislação própria, nesse campo. Os
vários programas, projetos e ações referidas direcionaram as bases teóricas e
da estrutura do programa de Educação Ambiental atual, em construção. Diferentemente do que ocorria nas proposições anteriores à criação da Politica Pública
Municipal de Educação Ambiental – com interrupções e descontinuidades nas
linhas de ação –, os programas e projetos em andamento poderão ser repensados, reestruturados, redimensionados; porém, não interrompidos, a menos que
as intencionalidades e as perspectivas neles apontadas não se coadunem mais
com o que se espera da Educação Ambiental, em cada tempo e contexto.
Em 2009, a Educação Ambiental desenvolvia-se no rumo da diversificação
das atividades, diferentemente das proposições atuais, no sentido de repensar e
construir diretrizes e programas com escalas mais amplas, bem como diversificadas. De uma Educação Ambiental pensada sob o ponto de vista das atividades/
ações, passa-se, com a criação da legislação, a uma perspectiva de Educação
Ambiental estruturada – em bases teórico-metodológicas e jurídico-políticas. A
legislação atual muda o foco das preocupações apontadas em 2009 – do campo
das atividades para o conceitual e metodológico. Há um foco sobre intencionalidades, finalidades e objetivos. Não que essas dimensões faltassem nas atividades que vinham sendo desenvolvidas, mas a presente linha de pensamento
ganha mais força a partir da correlação com a legislação local e nacional.
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O planejamento de
políticas ambientais para
um desenvolvimento
sustentável, baseado
no manejo integrado
dos recursos naturais,
tecnológicos e culturais de
uma sociedade, conduz à
necessidade de compreender
as inter-relações que se
estabelecem entre processos
históricos, econômicos,
ecológicos e culturais no
desenvolvimento de forças
produtivas da sociedade.
Isto obriga a pensar nas
relações de interdependência
e multicausalidade entre
os processos sociais e
ecológicos que condicionam
o potencial produtivo dos
recursos de uma formação
social, seus níveis de
produtividade e as condições
de preservação e regeneração
dos recursos.
LEFF, 2007

CAPÍTULO 03

CONCEPÇÃO E
PERSPECTIVA
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Como explicitado nas Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental de
Colombo (2017, p.149):
Ao contrário da ideologia capitalista neoliberal, a compreensão de desenvolvimento em perspectiva de sociedades sustentáveis passa por uma nova ética
e revisão dos entendimentos de meio ambiente, ciência, tecnologia e educação,
bem como de política e cultura, demandando uma visão integrada de mundo e
sociedade.
Tal entendimento ancora a perspectiva de vida e de realidade
em equilíbrio dinâmico nos âmbitos social e político, econômico,
ecológico, espacial, demográfico, cultural entre outros. Nesse
sentido, Sachs (1994) ao focar o conceito de ecodesenvolvimento
– que deu base ao conceito de desenvolvimento sustentável, em
Nosso Futuro Comum ou Relatório de Brundtland, 1987 – destaca
cinco aspectos, relevantes para este Programa Municipal de
Educação Ambiental – Colombo Sustentável:

(i) viabilidade social – distribuição mais justa de riquezas e rendas,
objetivando a diminuir a distância entre os abastados e os deserdados;
(ii) viabilidade econômica – repartição e gerenciamento mais eficiente
dos recursos naturais e fluxo de investimentos privados e públicos;
(iii) viabilidade ecológica – uso potencial dos diversos ecossistemas
com o mínimo dano; limite de uso dos combustíveis fósseis e outros em esgotamento, substituindo-os por recursos renováveis ou abundantes; redução dos
resíduos e poluição, com economia e reciclagem de energia e recursos; os ricos
limitarem o consumo; aumento de pesquisas tecnológicas para reduzir resíduos,
otimizando sua utilização; e definição de normas de proteção do meio ambiente
sob o foco jurídico e administrativo;
(iv) viabilidade espacial – equilíbrio da distribuição populacional e atividades econômicas entre cidade e campo, para redução da concentração nas
grandes metrópoles e cessar a destruição dos ecossistemas; promover métodos
de agricultura e agroflorestamento regenerativos, apoiando técnica e financeiramente os pequenos agricultores; possibilitar a industrialização descentralizada,
utilizando a biomassa e criando redes de reservas naturais na preservação da
63

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

biosfera;
(v) viabilidade cultural – as raízes endógenas como base na modernização dos sistemas agrícolas integrados, bem como nos processos de mudança
na continuidade cultural, com soluções locais para cada ecossistema, cultura e
situação.
Essas viabilidades, conforme Sachs – social, econômica, ecológica, espacial e cultural – são fundamentais na construção de sociedades sustentáveis e,
nesse sentido, também de cidades sustentáveis, na dinâmica dos processos político-educativos pela formação de sujeitos-cidadãos atuantes e comprometidos
com os espaços e ambientes de vida, pois “A educação ambiental não é neutra,
mas ideológica. É um ato político” (TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS, s./a. p.14).
Sob a luz do entendimento dessas viabilidades, torna-se possível um programa de educação ambiental no rumo de cidades sustentáveis; no entanto, segundo Sorrentino (2011, p. 23), há que se considerar inicialmente, duas grandes
tendências no campo do desenvolvimento sustentável:
A primeira volta-se para a proposição de soluções que se coadunem
com a necessidade de preservação da biodiversidade, conservação
dos recursos naturais, desenvolvimento local e diminuição das
desigualdades sociais, por meio de novas tecnologias, políticas
compensatórias, tratados internacionais de cooperação e de
compromissos multilaterais, estímulo ao ecoturismo, certificação
verde de mercados alternativos, entre outros. A segunda voltase para finalidades semelhantes, mas por intermédio da inclusão
social, da participação na tomada de decisões e da promoção de
mudanças culturais nos padrões de felicidade e desenvolvimento.

		

O autor salienta ainda, que a primeira tendência de desenvolvi-

mento sustentável é fragmentada “[...] quanto à percepção do conjunto de fatores que leva aos impasses que vivemos e limita-se a propor soluções dentro
da lógica de mercado”. Por sua vez, a segunda tendência apresenta uma perspectiva que “[...] pretende uma compreensão da totalidade das causas da não
sustentabilidade e da crise civilizatória, mas se limita à formulação de propostas
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regionais, pois a exigência de participação de todos a torna pequena e artesanal”
(Ibid., p. 23).
Na superação dessas tendências, Sorrentino (Idem) aponta um caminho
“[...] para além de um desenvolvimento sustentável, voltado para um novo ciclo
do ouro, que enriquece alguns e mantém muitos na miséria [...]”. Daí que, precisa-se construir “[...] sociedades sustentáveis que beneficiem a todos os habitantes e elementos com os quais compartilhamos este planeta [...]”. Para tanto, com
base no autor, destacam-se quatro ações relevantes no processo de construção
de sociedades sustentáveis, a saber: a) informações a todos; b) criar espaços de
locução e troca efetiva e afetiva de saberes, possibilitando a formação de opinião
sobre temas e políticas específicas; c) definir mecanismos transparentes de tomadas de decisão; d) e possibilitar condições objetivas de participação efetiva.
Essas ações para viabilidade de uma sociedade sustentável correlacionam-se aos princípios da Carta das Cidades Educadoras (BARCELONA, 1999):
Todos os habitantes de uma cidade terão o direito de desfrutar, em
condições de liberdade e igualdade, os meios e oportunidades de
formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal que ela lhes
oferece. O direito a uma cidade educadora é proposto como uma
extensão do direito fundamental de todos os indivíduos à educação.
A cidade educadora renova permanentemente o seu compromisso
em formar nos aspectos, os mais diversos, os seus habitantes ao
longo da vida. E para que isto seja possível, deverá ter em conta
todos os grupos, com suas necessidades particulares [Princípio 1º];
A cidade deverá garantir a qualidade de vida de todos os
seus habitantes. Isto significa um equilíbrio com o ambiente
natural, o direito a um ambiente sadio, além do direito ao
alojamento, ao trabalho, aos lazeres e aos transportes públicos,
entre outros. Deverá promover ativamente a educação para
a saúde e a participação de todos os seus habitantes nas boas
práticas de desenvolvimento sustentável [Princípio 11º];
O projeto educador explícito e implícito na estrutura e no governo
da cidade, os valores que esta encoraja, a qualidade de vida que
oferece, as manifestações que organiza, as campanhas e os projetos
de todos os tipos que prepara, deverão ser objeto de reflexão e de
participação, graças à utilização dos instrumentos necessários que
permitam ajudar os indivíduos a crescer pessoal e coletivamente
[Princípio 12º].
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Uma cidade sustentável, na perspectiva de sociedades sustentáveis, pode
ainda estruturar-se, como sustenta Leff (2006, p. 254-255) em relação a uma
racionalidade ambiental construída em quatro níveis articulados:
a) racionalidade material ou substantiva – estabelece o sistema de
valores que normatizam e orientam comportamentos e ações sociais “[...] para
a construção de uma racionalidade social fundada nos princípios teóricos (saber
ambiental), materiais (racionalidade ecológica) e éticos (racionalidade axiológica) da sustentabilidade [...]”;
b) racionalidade teórica – constrói conceitos que articulam “[...] valores da racionalidade substantiva com os processos materiais que a sustentam. A
teoria torna inteligível uma concepção da organização social em seu conjunto e
dessa maneira orienta a ação prática para a sua construção [...]”;
c) racionalidade técnica ou instrumental – produz os vínculos funcionais e operacionais entre objetivos sociais e bases materiais do desenvolvimento sustentável por meio de ações relacionadas aos princípios da racionalidade material e substantiva;
d) racionalidade cultural – sistema de significações de identidades
diferenciadas de culturas diversas, dando coerência e integridade às práticas
simbólicas, sociais e produtivas, estabelecendo “[...] a singularidade de racionalidades ambientais heterogêneas que não se submetem à lógica geral de uma
racionalidade formal, mas alimenta a constituição de seres culturais diversos.”
Tais racionalidades fundam a concepção de sociedades sustentáveis e,
a mais, colocam-se como pressupostos para políticas públicas e programas de
Educação Ambiental. Ainda segundo Leff (Ibid., 256-257), cabe destacar dez
princípios da racionalidade ambiental substantiva, assumidos como fundamento
do Programa Municipal de Educação Ambiental – Colombo Sustentável:
1) O direito de todos os seres humanos ao pleno desenvolvimento
de suas capacidades, a um ambiente são e produtivo e ao
desfrute da vida em harmonia com seu meio ambiente.
2) Os direitos dos povos à autogestão de seus
recursos ambientais para satisfazer suas necessidades
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e orientar suas aspirações a partir de diferentes valores
culturais, contextos ecológicos e condições econômicas.
3) A preservação da base de recursos naturais e dos equilíbrios
ecológicos do planeta como condição para um desenvolvimento
sustentável e sustentado, que satisfaça as necessidades atuais
das populações e preserve seu potencial para as gerações futuras.
4) A avaliação do patrimônio de recursos naturais e
culturais da humanidade, incluindo o valor da diversidade
biológica, a heterogeneidade cultural e a pluralidade política.
5) A abertura da globalização econômica para uma diversidade
de estilos de desenvolvimento sustentável, fundados nas condições
ecológicas e culturais de cada região e de cada localidade.
6) A eliminação da pobreza e da miséria extrema,
a satisfação das necessidades básicas e a melhora da
qualidade de vida da população, incluindo a qualidade do
ambiente, os recursos naturais e as práticas produtivas.
7) A prevenção de catástrofes ecológicas, da destruição
dos recursos naturais e da contaminação ambiental.
8) A elaboração de um pensamento complexo que
permita articular os diferentes processos que constituem a
complexidade ambiental, compreender as sinergias dos processos
socioambientais e sustentar um manejo integrado da natureza.
9) A distribuição da riqueza e do poder através da descentralização
econômica e da gestão participativa e democrática dos recursos naturais.
10) O fortalecimento da capacidade de autogestão das
comunidades e a autodeterminação tecnológicas dos povos, com a
produção de tecnologias ecologicamente adequadas e culturalmente
apropriáveis.

A esses princípios, focados por Leff, somam-se outros postos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente – PCNs (BRASIL, 1997, p. 31-32):
a) “respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos”; b) “melhorar a qualidade
da vida humana”; c) “conservar a vitalidade e a diversidade do Planeta Terra”;
d) “minimizar o esgotamento de recursos não renováveis”; e) “permanecer nos
limites de capacidade de suporte do Planeta Terra”; f) “modificar atitudes e
práticas pessoais”; g) “permitir que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente”; h) “gerar uma estrutura nacional para a integração de desenvolvimento
e conservação”; i) e “constituir uma aliança global”.
O Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, ao
pautar-se nesses pressupostos e princípios, constitui uma matriz teórico-metodológica que sustenta intencionalidades e propósitos, em vista de uma sociedade
sustentável. Portanto, o Programa volta-se ao pleno desenvolvimento dos cida67

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

dãos colombenses, segundo suas diretrizes e linhas de ação, que subsidiarão os
subprogramas, os projetos e as práticas de Educação Ambiental de Colombo, na
Educação Formal e Não Formal. Assim, o presente Programa potencializa uma
prática social transformadora, articulada às demais práticas sociais, com foco na
formação de cidadãos conscientes em atitudes e modos de intervir nas realidades de vida, em perspectiva da sustentabilidade socioambiental.
Na sequência, uma figura-síntese da estrutura do PEACS, Programa de
Educação Ambiental – Colombo Sustentável.
O PEACS compõe-se, além das linhas diretivas e de ação, de subprogra-

FIGURA 02 – ESTRUTURA DO PEACS
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mas interdependentes, articulados, formativos e contínuos: o CIDAMM (Programa Cidadão Ambiental Mirim); a ECOGINCANA (Gincana Ecológica de Colombo);
a SEMACO (Semana de Meio Ambiente de Colombo); e também um quadro de
PROJETOS E AÇÕES DIVERSIFICADAS, desenvolvidos pelas Secretarias Municipais e tendo configuração de matrizes conceituais para subsidiar trabalhos docentes nos subprogramas, projetos e ações, a serem desenvolvidos em escolas
do ensino fundamental, em perspectiva de leitura de mundo na formação cidadã
socioambiental, já desde a Educação Infantil.
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A Educação Ambiental
é uma práxis educativa e
social que tem por finalidade
a construção de valores,
conceitos, habilidades e
atitudes que possibilitem o
entendimento da realidade
de vida e a atuação lúcida e
responsável de atores sociais
individuais e coletivos no
ambiente. Nesse sentido,
contribui para a tentativa
de implementação de
um padrão civilizacional
e societário distinto do
vigente, pautado numa nova
ética da relação sociedadenatureza.
LOUREIRO, 2011

CAPÍTULO 04

PRINCÍPIOS
E
DIRETRIZES
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Nas Diretrizes de Educação Ambiental de Colombo (2017, p. 90), “[...]
afirma-se a busca de uma educação para cidadania que possibilite ao educando participar da comunidade, cujas decisões e interesses devem pautar-se pelo
bem-estar de todos”; nesse sentido, o Documento ressalta: “Por isso, a Educação
Ambiental é comprometimento com a formação da consciência cidadã pelos sujeitos – o que vai além da questão legal de direitos e deveres –, pautando-se por
uma ética de responsabilidade e solidariedade, voltada a uma cultura de sustentabilidade socioambiental, local e planetária”. Esse modo de conceber a Educação
Ambiental, orientadora da Educação Formal e Não Formal está assentado numa
linha educativa que compreenda:
a) construção de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes quanto ao
cuidado e proteção do meio natural e construído;
b) uma prática educativa dialógica, problematizadora e sociocomunitária,
sob o foco da transformação das realidades dos educandos;
c) o entendimento das múltiplas causas dos problemas socioambientais,
locais-globais;
d) a reflexão sobre a complexidade multidimensional, inter-relacional e interdependente do mundo;
e) uma auto-percepção de identidade, pertencimento ao Planeta Terra e ao
Universo, enquanto unidade e diversidade;
f) e uma prática educativa transversal, interdisciplinar e transdisciplinar
(COLOMBO, 2017, p. 91-92).
		

No sentido explicitado acima, a Política Pública de Educação Am-

biental do Município de Colombo – pela Lei n. 1402/2015, que deu base à elaboração das Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental (2017) – tem
como princípios básicos da Educação Ambiental:
I – a concepção do meio ambiente em sua totalidade e diversidade, considerando a interdependência entre as dimensões físicas, químicas, biológicas,
sociais e culturais, sob o enfoque da sustentabilidade de vida;
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II – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade;
III – a vinculação entre a ética, a educação, a saúde pública, a comunicação, o trabalho, a cultura, as práticas socioambientais e a qualidade de vida;
IV – a garantia de continuidade, permanência e articulação do processo
educativo com todos os indivíduos, grupos e segmentos sociais;
V – a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VI – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;
VII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade cultural,
de saberes, contextos locais que proporcionem a sustentabilidade;
VIII – a equidade ambiental, social e econômica;
IX – o exercício permanente do diálogo construtivista, da solidariedade,
da participação corresponsável da sociedade e da cooperação entre todos os
setores organizados da sociedade;
X – a coerência entre discurso e prática no cotidiano, para a construção
de uma sociedade justa e igualitária.
Mediante a compreensão de uma Educação Ambiental Crítica em prol da
construção de sociedades sustentáveis e da formação de sujeitos-cidadãos plenos – de acordo com os princípios da Política Pública Municipal (2015), seguem
outros princípios e diretrizes aos fazeres político-educativos do Programa de Educação Ambiental Municipal: Colombo Sustentável:
1. Princípios
a) Cuidado e respeito com todas as formas e modos de vida;
b) Garantia do direito do cidadão ao meio ambiente equilibrado e sadio;
c) Compreensão do contexto de vida local-global de modo relacional e
integrado;
d) Compromisso com a cidadania socioambiental nas comunidades de
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vida;
e) Sustentabilidade socioambiental no desenvolvimento local;
f) Visão sistêmica e complexa de mundo;
g) Prudência na gestão dos bens naturais;
h) Relação dialógica nos processos educativos;
i) Reconhecimento do valor dos ambientes de vida e do reconhecer-se
neles;
j) Desenvolvimento integral do ser humano na relação com a diversidade
social, cultural e ambiental;
k) Zelo e respeito pela biodiversidade local e global;
l) Políticas socioeconômicas sustentáveis integradoras;
m) Reflexão-ação dialógica na formação humana e na construção de paradigmas.
Tais princípios orientadores das ações e dos modos de pensar as políticas,
os programas, projetos e ações de Educação Ambiental têm relação com as diretrizes gerais do Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA (2005),
como: a) “transversalidade e interdisciplinaridade; b) descentralização espacial
e institucional; c) sustentabilidade socioambiental; d) democracia e participação social; e) aperfeiçoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio
ambiente e outros que tenham interface com a educação ambiental”. As linhas
diretivas do PRONEA orientam que:
A educação ambiental deve se pautar por uma abordagem
sistêmica, capaz de integrar os múltiplos aspectos das problemáticas
contemporâneas. Essa abordagem deve reconhecer o conjunto
das inter-relações e as múltiplas determinações dinâmicas entre
os âmbitos naturais, culturais, históricos, sociais, econômicos
e políticos. Mais até que uma abordagem sistêmica, a educação
ambiental exige a perspectiva da complexidade, que implica em
que no mundo interagem diferentes níveis da realidade (objetiva,
física, abstrata, cultural, afetiva...) e se constroem diferentes
olhares decorrentes das diferentes culturas e trajetórias individuais
e coletivas (BRASIL, 2005, p. 34).

De acordo com as premissas acima e considerando-se os princípios basi77
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lares da Educação Ambiental, já focados, seguem as diretrizes do Programa de
Educação Ambiental Municipal: Colombo Sustentável.
2. Diretrizes
a) Desenvolvimento da Educação Ambiental de modo transversal, interdisciplinar e transdisciplinar;
b) Formação da cidadania socioambiental;
c) Educação Ambiental concebida e assumida como dimensão da Educação em perspectiva crítica;
d) Valorização das práticas e projetos politico-educativos inovadores no
campo da Educação Ambiental;
e) Educação para a sustentabilidade e qualificação dos ambientes de vida;
f) Comprometimento ético e cooperação solidária e responsável entre os
setores da sociedade e da administração pública;
g) Intersetorialidade como dinâmica de gestão dos processos político-educativos na Educação Ambiental;
h) Processos de ensino e de aprendizagem voltados à sustentabilidade
socioambiental, com respeito e valorização da diversidade social, cultural e ambiental;
i) Diálogo entre sujeitos, saberes e práticas na construção do conhecimento socioambiental;
j) Qualificação sustentável dos processos de produção e consumo – estilos
de vida –, segundo programas e projetos de Educação Ambiental, em âmbitos
públicos e privados;
k) Interação da Educação Ambiental, da Ciência e da Tecnologia em políticas públicas de sustentabilidade;
l) Integração político-educativa entre as áreas de Saúde, Assistência Social, Educação, Agricultura e Abastecimento.

78

[...] a problemática ambiental
exige uma compreensão
ampla da realidade (enquanto
realidade física e social);
além desta compreensão
ampliada, a questão
ambiental nos remete à
ação com consciência. É
imprescindível inserir o
pensar e o agir como práxis
humana para avançarmos
diante da questão ambiental.
Portanto, é impossível que
esta compreensão se efetue
sem uma reflexão/ação,
dialeticamente constituída,
da condição humana de
pensar o mundo/agir no
mundo/transformar o
mundo; entendendo a
educação enquanto práxis, é
necessário compreendermos
as imbricadas relações que
se instituem dentro dos
diferentes espaços sociais,
quando se preconiza uma
Educação Ambiental.
LOUREIRO; VIÉGAS,
2008

CAPÍTULO 05

mISSÃO VISÃO E
VALORES
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1. MISSÃO
Desenvolver a Educação Ambiental com foco na valorização do município
de Colombo em toda a sua potencialidade, em compromisso com a formação da
consciência socioambiental cidadã e com a qualidade de vida, na construção de
um território sustentável.
2. VISÃO
Ser um Programa de Educação Ambiental referencial na formação integral do cidadão colombense.
3. VALORES
a) Cidadania
b) Responsabilidade
c) Justiça
d) Respeito
e) Prudência
f) Cuidado
g) Solidariedade
h) Compreensão
i) Tolerância
j) Sensibilidade
k) Cooperação
l) Colaboração
m) Honestidade
n) Transparência
o) Democracia
p) Diálogo
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Mais do que preparar as
crianças para uma dada
sociedade, o problema
será, então, fornecer-lhes
constantemente forças e
referências intelectuais que
lhes permitam compreender
o mundo que as rodeia e
comportar-se nele como
atores responsáveis e
justos. Mais do que nunca
a educação parece ter,
como papel essencial,
conferir a todos os seres
humanos a liberdade de
pensamento, discernimento,
sentimentos e imaginação
de que necessitam para
desenvolver os seus talentos
e permanecerem, tanto
quanto possível, donos do
seu próprio destino.
DELORS, 2000

CAPÍTULO 07

OBJETIVOS
GERAL E ESPECÍFICOS
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A Lei 1402/2015, que estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental, no capítulo II, aponta os seguintes objetivos:
I – desenvolver uma compreensão integrada de meio ambiente que contemple suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos de saúde, históricos, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, filosóficos, estéticos,
tecnológicos, éticos, psicológicos, legais, ecológicos e paisagísticos;
II – garantir a democratização e a transparência das informações socioambientais;
III – estimular o fortalecimento de uma consciência crítica sobre as questões ambientais e sociais;
IV – promover e incentivar o desenvolvimento e a participação individual
e coletiva, de forma permanente e responsável, como um valor inseparável do
direito e do exercício da cidadania, visando à promoção da saúde ambiental;
V – estimular a cooperação entre as diversas instituições, órgãos, conselhos estaduais, intermunicipais, regionais, câmaras técnicas, comitês de bacias,
entre outros, contemplando as várias regiões do Município de Colombo, subdivididas como unidade de planejamento ambiental em bacias hidrográficas, sendo
elas: Bacia do Capivari, Bacia do Palmital, Bacia do Atuba, Bacia do Canguiri e
Bacia do Barigui, além do manancial subterrâneo, o Aquífero Carste, com vistas
à construção integrada de sociedades sustentáveis, fundamentada nos princípios
da solidariedade, liberdade, democracia, transparência, responsabilidade, participação, mobilização e justiça social;
VI – fomentar e fortalecer a integração com a ciência, as tecnologias
apropriadas e os saberes tradicionais e inovadores, tendo como base a ética e o
respeito à vida;
VII – fortalecer a democracia, a cidadania, a emancipação dos povos e a
solidariedade como fundamentos para o futuro de todos os seres que habitam o
planeta.
VII – fortalecer a democracia, a cidadania, a emancipação dos povos e a
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solidariedade como fundamentos para o futuro de todos os seres que habitam o
planeta.
Tais objetivos, de certo modo estão presentes na Política Nacional de
Educação Ambiental, Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999, nas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE n. 2/2012; na Política de Educação
Ambiental do Estado do Paraná, Lei 17.505 de 11 de Janeiro de 2013; e nas Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental de Colombo. Assim, esses
objetivos sustentam e dialogam com os objetivos propostos para o Programa de
Educação Ambiental: Colombo Sustentável.
1. Objetivo Geral
Promover a Educação Ambiental crítica, no contexto do Município, por
meio de programas, subprogramas, projetos, ações setoriais e territoriais/comunitárias, valorizando a diversidade e a riqueza socioambiental de Colombo.
2. Objetivos Específicos
a) sensibilizar os sujeitos em processo de formação e as comunidades colombenses em relação aos cuidados com o meio ambiente, em vista da formação
da consciência socioambiental cidadã;
b) engajar a população colombense na tomada de consciência dos problemas ambientais;
c) desenvolver a compreensão integrada de meio ambiente;
d) zelar pelo patrimônio cultural e ambiental do Município;
e) integrar os diversos setores da sociedade, como redes intersetoriais de
ação;
f) reconhecer os diferentes níveis de realidade socioambiental da territorialidade colombense;
g) inserir a Educação Ambiental na formulação e execução das diversas
atividades e políticas públicas;
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h) estimular pesquisas que auxiliem a criação de políticas de sustentabilidade;
i) promover campanhas de Educação Ambiental voltadas ao consumo
consciente e gestão integrada dos resíduos sólidos;
j) organizar espaços de debate das realidades locais, para desenvolvimento de mecanismos de articulação e atuação cidadã;
k) fortalecer as práticas comunitárias sustentáveis nas diferentes realidades das áreas urbanas e do campo;
l) garantir a participação da população em todos os processos de gestão
ambiental;
m) informar a população sobre as problemáticas, projetos e programas
que envolvem a realidade socioambiental de Colombo;
n) integrar os diferentes setores da sociedade civil organizada e da economia para o desenvolvimento de ações socioambientais sustentáveis;
o) garantir à população o acesso às informações sobre a legislação ambiental;
p) prover a formação continuada dos atores sociais – educadores, comunidades e outros;
q) apoiar o desenvolvimento de práticas sustentáveis nos diversos setores
da atuação pública e privada.
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[...] somos desafiados a
reinventar o ser humano
para que possamos
participar conscientemente
dessa história cósmica
não como agentes que
deturpam a ecologia e
revertem o processo
de evolução, mas como
participantes que facilitam
o processo de libertação
pelo encorajamento e pela
promoção da comunhão,
da diversidade e da
interioridade.
BOFF; HATHAWAY, 2012

CAPÍTULO 07

ATORES SOCIAIS
E PÚBLICOS
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1. Secretarias municipais
a) Agricultura e Abastecimento
b) Obras e Viação
c) Desenvolvimento Urbano e Habitação
d) Esporte, Cultura, Lazer e Juventude
e) Saúde
f) Educação
g) Meio Ambiente
h) Assistência Social
i) Administração
j) Comunicação Social
k) Fazenda
l) Governo
m) Planejamento
n) Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho
o) Tecnologia da Informação
2. Outros Atores
a) Conselho do Meio Ambiente de Colombo
b) Associações de Pais e Mestres das Escolas Municipais
c) Associação de Moradores dos Bairros
d) Associações de Catadores
e) Embrapa
f) Artistas Regionais
g) Unidades de saúde
h) Museu Capão da Imbuia
i) Museu UFPR
j) Empreendimentos Turísticos de Colombo
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k) Empreendimentos Comerciais de Colombo
l) Grupos de Escoteiros
m) Pastorais Sociais das Igrejas
n) Centros de Convivências
o) Pró-Criandos
p) Espaço Educativo Rosana Catallini
q) Instituto Beija Flor
r) Lar Escola Luciane Mary Paris
s) Ambiental Santos
t) D&Z Ambiental
u) Sanepar
v) Copel
w) Instituto das Águas – Águas Paraná
x) Emater
y) IAP
z) Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente - Ministério Público do Paraná
aa) Coordenadoria Estadual de Educação Ambiental do Paraná
bb) Escolas Municipais, Estaduais, Federais, CMEI’s e Faculdades
cc) ONGs
dd) Legislativo e Judiciário
ee) Cooperativas
ff) Grupos em condições de vulnerabilidade social e ambiental
gg) Comunidades tradicionais – ribeirinhos, entre outras
hh) Educadores, animadores, editores, comunicadores e artistas ambientais
ii) Professores de todos os níveis e modalidades de ensino
jj) Estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino
kk) Técnicos extensionistas e agentes de desenvolvimento rural
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ll) Produtores rurais
mm) Melhor idade.
nn) Profissionais liberais
oo) Agentes comunitários de sáude
pp) Lideranças de comunidades rurais e urbanas, a exemplo de grupos
étnicos e culturais
qq) Grupos de voluntários
rr) Sindicatos, movimentos e redes sociais
ss) Comunidade científica
tt) População em geral
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Uma educação regenerada
não poderia por si só mudar
a sociedade. Mas poderia
formar adultos mais capazes
de enfrentar seus destinos,
mais aptos a expandir seu
viver, mais aptos para o
conhecimento pertinente,
mais aptos a compreender
as complexidades humanas,
históricas, sociais, planetárias,
mais aptos a reconhecer
os erros e ilusões no
conhecimento, na decisão
e na ação, mas aptos a
se compreenderem uns
aos outros, mais aptos a
enfrentar as incertezas, mais
aptos para a aventura da
vida.
MORIN, 2015

CAPÍTULO 08

LINHAS DE AÇÃO
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A Lei n. 1402/2015, no Art. 12, estabelece que “A Política Municipal de
Educação Ambiental deverá ser desenvolvida na educação formal e não formal,
por meio de linhas de atuação interrelacionadas, a serem detalhadas no Programa Municipal de Educação Ambiental, como instrumentos de políticas públicas
voltadas:
I – à formação de pessoas e profissionais de todos os segmentos da sociedade, desenvolvendo projetos socioambientais;
II – ao fomento e ao desenvolvimento de estudos, pesquisas, métodos e
técnicas;
III – à produção e divulgação de material educativo;
IV – ao acompanhamento e avaliação, com a construção participativa de
indicadores;
V – ao fomento de políticas, programas e projetos de diversas regiões do
Município de Colombo, tendo como unidade de planejamento para a Educação
Ambiental as bacias hidrográficas dos rios Capivari, Atuba, Canguiri e Barigui,
além do Aquífero Carste (RIO PALMITAL)
VI – ao estímulo à normatização da formação em Educação Ambiental;
VII – à garantia do acesso democrático à produção e à difusão da informação por meio de programas de educomunicação socioambiental e extensão;
VIII – à promoção de processo que possibilite a sinergia entre forças instituídas e instituintes de Educação Ambiental em todo o Município de Colombo;
IX – à promoção de políticas estruturantes, intersetoriais e interesferas
governamentais;
X – à promoção da Educação Ambiental em todas as Unidades de Conservação e demais áreas protegidas;
XI – à introdução da Educação Ambiental na gestão participativa nos espaços de controle social”.
Ainda, nessa direção, o parágrafo único define que: “As atividades outras
relacionadas à Educação Ambiental serão detalhadas no Programa Municipal de
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Educação Ambiental”. Assim, visando a atender a essas orientações da legislação
municipal que estabeleceu a Política Pública de Educação Ambiental, na sequencia são apresentadas as linhas de ação do Programa de Educação Ambiental:
Colombo Sustentável, tendo como base as Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental; as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais de Educação
Ambiental e o Programa Nacional de Educação Ambiental.
1. GESTÃO E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
MUNICÍPIO

Metas
1. Promover o planejamento anual das ações de Educação Ambiental,
com base na gestão integrada com as secretarias municipais (representadas no
Comitê Gestor de Educação Ambiental – COMGEA), o Conselho de Meio Ambiente e demais instituições parceiras.
2. Estabelecer interfaces entre Educação Ambiental e os diversos programas e políticas de governo, nas diferentes áreas.
3. Criar espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias
sustentáveis e garantindo a participação da população nos processos decisórios
sobre a gestão dos bens/recursos naturais.
4. Promover a Educação Ambiental integrada aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, bem como àqueles voltados à
prevenção e solução de riscos e danos socioambientais.
5. Apoiar institucionalmente as ações de Educação Ambiental, inclusive
em articulação com instituições do Ensino Superior.
6. Desenvolver subprograma de Educação Ambiental voltado aos Agentes
comunitários de Sáude, visando a subsidiar sua atuação para mitigar, prevenir e
controlar situações de riscos e agravos à saúde coletiva, nos ambientes de vida.
7. Desenvolver subprograma de EA junto aos servidores municipais, a fim
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de planejar e coordenar ações voltadas a práticas sustentáveis para redução do
desperdício de bens de consumo, de resíduos e qualidade no ambiente de trabalho – relacionadas à agenda ambiental na administração pública.
8. Criar Conselho de Educadores Ambientais, a exemplo dos coletivos
educadores, visando a fortalecer as práticas de Educação Ambiental e a formação continuada na Rede Municipal de Ensino, bem como a continuidade dos
processos educativos e sua retroalimentação, via subprogramas e outras práticas
desenvolvidas por escolas e pela educação não formal.
Estratégias
a) Elaboração de cronograma de reuniões, pelo COMGEA, articulando
ações integradas entre os diferentes setores da Prefeitura de Colombo e promovendo a transversalidade nas análises das questões socioambientais;
b) Apoio, pela administração municipal, à criação de espaços para debate
das realidades locais no desenvolvimento de mecanismos de articulação social.
c) Fortalecimento, especialmente pela SEMMA, de práticas comunitárias
sustentáveis e participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos bens/recursos naturais.
d) Estabelecimento de parcerias entre os órgãos públicos e a sociedade
civil, visando à descentralização de projetos e ações, respeitando a biodiversidade e diversidade sociocultural local.
e) Inclusão da Educação Ambiental, pela administração municipal, nos
projetos públicos e privados que causem impactos ambientais, conforme a Lei
6938/81 e as resoluções do CONAMA 001/96 e 237/97.
f) Criação, por meio de Projeto de Lei, do selo de Empresa Sustentável
para empresas locais que se responsabilizem e comprometam com a Política
Municipal de Educação Ambiental e, nesse sentido, com as linhas de ações previstas no Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável - alcançando
descontos de tributos ou isenções.
g) Incentivo e apoio, pela administração municipal, às empresas locais na
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produção de materiais didático-pedagógicos de Educação Ambiental, para práticas da Educação Não Formal e Formal – escolas dos sistemas públicos e privados
de ensino.
h) Inserção da Educação Ambiental, especialmente pela SEMMA, nas etapas de planejamento e execução de ações de gestão das bacias hidrográficas
e da defesa dos biomas, de preservação da biodiversidade e de unidades de
conservação – na relação com os aspectos éticos e de pluralidade cultural, nos
âmbitos do trabalho e consumo, da agricultura, ciência e tecnologia; e da identidade patrimonial, entre outras áreas das políticas públicas.
i) Incentivo e apoio, pela administração municipal, à criação de grupos de
trabalho multidisciplinares para o desenvolvimento de oficinas na relação entre
a saúde, ambiente e bem estar social, a serem realizadas em escolas públicas e
locais acessíveis à comunidade em geral.
j) Apoio, pelas SEMMA e SEMED, à realização periódica de eventos de
Educação Ambiental como fóruns e seminários, reunindo representantes de órgãos públicos, da sociedade civil, técnicos e especialistas, instituições de Ensino
Superior, entre outros.
k) Destinação de recursos, pela administração municipal, aos projetos de
Educação Ambiental na produção de materiais didáticos e realização de cursos
e oficinas.
2. FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCADORAS AMBIENTAIS

Meta
1. Fomentar processos de formação continuada em Educação Ambiental,
formal e não formal, dando condições para a atuação dos educadores nos diversos setores da sociedade.
Estratégias
a) Construção, pelas SEMMA e SEMED, de planos de formação continuada
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junto aos docentes, gestores e equipes pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, mediante metodologias presenciais e de educação a distância.
b) Fortalecimento, pelas SEMMA e SEMED, do Programa Cidadão Ambiental Mirim junto aos professores, gestores, equipes pedagógicas, alunos e comunidades da Rede Municipal de Ensino.
c) Apoio dos órgãos do governo municipal e de entidades privadas à criação de redes de formação de educadores ambientais com a participação de instituições de Ensino Superior.
d) Promoção e apoio pela administração municipal quanto à pesquisa em
Educação Ambiental em Colombo, em parceria com os programas de pós-graduação de universidades.
e) Promoção e apoio, pela administração municipal, à produção e à disseminação de materiais didático-pedagógicos e instrucionais, no sistema educacional de Colombo, envolvendo processos de formação continuada.
3. COMUNICAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Meta
1) Promover a eficiência dos sistemas de informação para a Educação
Ambiental, em nível de otimização.
Estratégias
a) Utilização, como direito do cidadão colombense, dos meios de comunicação oficiais e outros (sites, redes sociais, informativos, impressos, outdoors e
jornais da cidade) para disseminar ações pelo Município em prol de uma gestão
socioambiental responsável.
b) Fomento, por órgãos de governo, do uso das redes sociais para a divulgação de ações e campanhas socioambientais realizadas pelas unidades de
ensino municipais.
c) Ampliação do diálogo entre escolas e comunidades com a Secretaria de
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Comunicação para a divulgação dos programas e eventos municipais, estaduais
e nacionais de Educação Ambiental.
d) Realização de campanhas educativas pelos meios de comunicação de
massa, como parceiros ativos e permanentes na disseminação de informações e
práticas educativas sobre o meio ambiente, local e global.
e) Produção e distribuição – com apoio da administração municipal e de
entidades privadas – de materiais didáticos para todos os níveis municipais de
ensino, tratando de questões socioambientais locais e regionais: Aquífero Carste;
resíduos e consumo consciente; poluição do ar e da água; agroecologia e produção orgânica; saneamento; áreas de preservação e patrimônio natural e cultural;
coexistência intercultural; entre outros.
f)

Difusão, pelas SEMMA e SEMED, da legislação ambiental, por inter-

médio de programas, projetos e ações de Educação Ambiental.
4. INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO

Metas
1. Fortalecer as práticas educativas pautadas nas Diretrizes Curriculares
Municipais de Educação Ambiental, em vista da efetiva inserção da dimensão
ambiental nos processos educativos – desde a Educação Infantil à Superior e na
Educação Não Formal.
2. Orientar, teórica e metodologicamente, a inclusão da dimensão ambiental nos Projetos Político-Pedagógicos das instituições de ensino de Colombo.
Estratégias
a) Promoção conjunta de eventos entre escolas e comunidades, incentivando a construção de metodologias participativas para o conhecimento da
realidade socioambiental local e regional (como a Ecogincana).
b) Promoção de parcerias com instituições públicas e a sociedade civil, de
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forma a possibilitar a articulação regional da Educação Ambiental, descentralizando projetos e ações, com respeito às diversidades biofísicas e socioculturais
locais.
c) Promoção e apoio pelas SEMMA e SEMED à participação das escolas e
CMEIs nas atividades de Educação Ambiental.
d) Promoção e apoio, pela administração municipal, à criação de grupos
de trabalho multidisciplinares – envolvendo especialmente arte-educadores, assistentes sociais e agentes comunitários de sáude – para desenvolver oficinas
de Educação Ambiental em escolas públicas e locais acessíveis à comunidade,
enfatizando a relação entre saúde, ambiente e bem estar social.
e) Desenvolvimento de cursos para formação continuada de docentes,
gestores e equipes pedagógicas – sob responsabilidade das SEMMA e SEMED,
sobre Educação Ambiental, tratando de questões teórico-metodológicas na relação com as problemáticas socioambientais locais e regionais – efetivando a
transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade curriculares – buscando apoio de instituições de Ensino Superior e Assessoriais Educacionais públicas e/ou privadas.
f) Inclusão da Educação Ambiental nos Projetos Políticos Pedagógicos das
escolas e, nesse sentido, no planejamento curricular da Educação Básica.
g) Desenvolvimento e fortalecimento do papel social da escola como espaço educador sustentável, em vista da transformação qualitativa dos ambientes
de vida das comunidades.
5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E
PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Meta
Avaliar políticas, programas e projetos de Educação Ambiental, segundo
critérios e instrumentos de monitoramento pertinentes.
Estratégias
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a) Produção e aplicação, pela administração municipal, de instrumentos
para avaliação contínua de ações e resultados esperados no âmbito da Política
Pública e do Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, sob critérios de coerência com suas diretrizes, princípios e objetivos – sob orientação de
especialistas e órgãos competentes.
b) Acompanhamento, pelas SEMMA e SEMED, dos desdobramentos do
Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, em coerência com suas
diretrizes, seus princípios e objetivos, na implementação de ações pelas instituições públicas responsáveis.
c) Apoio, pela administração municipal, à divulgação social dos resultados
das avaliações processuais, quanto à Política Pública e ao Programa de Educação
Ambiental: Colombo Sustentável.
d) Promoção, por órgãos municipais, da realização de diagnósticos socioambientais no Município, incluindo apoio de instituições do Ensino Superior.
e) Promoção, pelas SEMMA e SEMED, de encontros dos diferentes setores
envolvidos na Educação Ambiental para diagnóstico e avaliação dos programas
e atividades desenvolvidas.
f) Avaliação contínua do Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, pela Equipe Gestora do Programa, identificando aspectos a serem melhorados e retroalimentados e, em situações de interface, efetivar reuniões com
representantes de grupos afins, em conjunto com os públicos atendidos.

6. LINHAS DE AÇÃO ESPECÍFICAS

6.1 ÁREA RURAL E COBERTURA FLORESTAL NO CONTEXTO DE
COLOMBO

Metas
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1. Desenvolver estratégias político-educativas nas escolas do campo e
urbanas, assim como na Educação não Formal, tematizando a floresta enquanto
ecossistema fundamental para o equilíbrio e saúde dos ambientes de vida, inclusive, na geração sustentável de renda, por meio de subprodutos permitidos pela
legislação.
2. Valorizar a tradição, a cultura e os modos de vida, envolvendo comunicação e simbologias próprias do homem do campo nas diferentes modalidades
educativas.
3. Estimular práticas de educação cidadã que possibilitem aos sujeitos
compreender as relações entre o homem do campo e a terra, com foco na agroecologia – agricultura orgânica.
Estratégias
a) Atuação educativa e gestora articulada ao Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Colombo – CEDAC;
b) Apoio, pelas SEMMA, SEMED e Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento, à produção de informações e dados sobre os usos de agrotóxicos na agricultura convencional, na agroindústria e no trabalho com os produtos
orgânicos;
c) Apoio, especialmente pelas SEMMA, SEMED e Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento, à produção de materiais educativos sobre a ocupação e uso das áreas de campo e florestas;
d) Apoio, pelas SEMMA e SEMED, à produção de materiais educativos que
estimulem o reconhecimento de parques, áreas de preservação e bens naturais
em geral, enquanto pertença da comunidade colombense;
e) Difusão, pelas SEMMA e SEMED, de informações à população em geral
e estudantes sobre a importância das áreas florestais no equilíbrio ecológico, em
termos de responsabilidade pela sua preservação e conservação no Município;
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f) Estímulo, pelos órgãos governamentais e não-governamentais do Município, a práticas de interação, cooperação e aprendizagem colaborativa para
fortalecimento de vínculos comunitários e informativos nas áreas campesinas;
g) Fortalecimento, pela administração pública, das identidades cooperativas das colônias de imigrantes italianos;
h) Promoção de projetos e práticas de Educação Ambiental, pelas SEMMA, SEMED, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e órgãos nãogovernamentais, em vista da unidade cidadã colombense com a valorização do
homem do campo e sua cultura, pela superação de preconceitos linguísticos e
outros;
j) Incentivo e apoio, especialmente pelas Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho e SEMMA, à inserção da Educação Ambiental
nas práticas do turismo rural de Colombo, visando à sustentabilidade socioambiental das comunidades, pela interação dos turistas com os ecossistemas locais;
i) Orientação às ações de Educação Ambiental, formal e não-formal, para
sociedades sustentáveis em interação das comunidades rurais e urbanas no desenvolvimento de práticas sustentáveis no campo, com apoio da administração
municipal em seu todo.
6.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS E AQUÍFERO CARSTE

Metas
1. Promover e apoiar projetos e programas educativos voltados à sensibilização, mobilização e formação da consciência dos habitantes de Colombo em
relação às bacias hidrográficas, às matas ciliares e à riqueza aquífera do Município, com áreas sobre o Aquífero Carste.
2. Valorizar ações educativas com base na Agenda 21, que preconiza a
Educação Ambiental a partir das bacias hidrográficas, explicitando a relação sociedade-natureza, no complexo de bacias hidrográficas de Colombo.
3. Estimular planejamento político-educativo a partir da relação escola114
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comunidade-bacia hidrográfica, na perspectiva do conhecimento sistêmico.
Estratégias
a) Elaboração de recursos didáticos, como mapas temáticos, vídeos e
outros, que ilustrem relações entre campo, áreas urbanas e hídricas do Município
visando a subsidiar a Educação Formal e Não Formal, com iniciativa e apoio de
entidades governamentais e privadas;
b) Desenvolvimento de práticas educativas, por instituições da Educação
Formal e Não Formal, tematizando criticamente o uso e a ocupação das áreas de
bacias hidrográficas e do Aquífero Carste;
c) Fomento, por entidades governamentais e não-governamentais, à produção de materiais informativo-educativos locais, sobre saneamento básico, redes hídricas, resíduos sólidos e preservação, conservação e poluição hídricas
etc., para distribuição às escolas e comunidades;
d) Apoio, especialmente pelas SEMMA e SEMED, a práticas educativas,
projetos e programas, articulando temas locais em trabalho interdisciplinar,
transversal e transdisciplinar, quanto a bacias hidrográficas, matas ciliares, áreas
de campo, parques e APAs etc.;
e) Planejamento governamental e educacional, a partir de regionalização
do Município com base nas bacias hidrográficas e estabelecendo limites e zoneamentos de ocupação e uso;
f) Fortalecimento de práticas educativas, pelas SEMMA e SEMED, em vista
da formação da consciência socioambiental cidadã pelas crianças, a partir da relação escola-comunidade-bacia hidrográfica, como situação geográfico-histórica
nos lugares de vivência;
g) Orientação, especialmente pelas SEMMA e SEMED, aos processos de
formação de docentes, gestores e equipes pedagógicas, com foco na alfabetização socioambiental vinculada às bacias hidrográficas e ao Aquífero Carste, na
perspectiva de compreensão do lugar de vivência sob o ponto de vista históricocultural, social, ambiental, geopolítico e técnico;
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h) Incentivo, pelas SEMMA e SEMED, à produção de materiais didáticos
para a Educação Infantil sobre as riquezas hídricas e seus problemas no Município – com adaptações de conteúdos e conforme os diferentes tempos da aprendizagem;
i) Inclusão da Educação Ambiental, pelas SEMMA e SEMED, nos programas de revitalização, conservação e preservação de mananciais hídricos, matas
ciliares e do Aquífero Carste;
j) Fortalecimento à participação articulada das instituições responsáveis
pela gestão da política de recursos hídricos (Estado e Município) no planejamento de ações de Educação Ambiental, na linha do presente Programa de Educação
Ambiental: Colombo Sustentável;
k) Formação em Educação Ambiental e mobilização social de gestores
públicos que atuem na área de recursos hídricos de Colombo, pelas instituições
responsáveis com a gestão da política desses recursos;
l) Planejamento de ações, por órgãos do governo municipal, em prol da
criação da Agenda 21 local em benefício da qualidade de vida atual e futura;
m) Gestão socioambiental das águas, mediante práticas de Educação Ambiental para a conscientização da sociedade colombense com relação ao uso
sustentável das riquezas hídricas do Município, pelos órgãos municipais responsáveis em conexão aos comitês estaduais de bacias hidrográficas.
6.3 RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO

Metas
1. Fortalecer os processos de educação para o consumo consciente em
vista do desenvolvimento de ambientes saudáveis, bem cuidados e com estética
que favoreça viver com qualidade.
2. Fomentar a produção de materiais didáticos e a formação continuada
de educadores para atuação em ambientes formais e não formais de educação,
tendo como base a política nacional de resíduos sólidos e suas problemáticas
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locais nesse âmbito.
Estratégias
a) Incentivo, pelas SEMMA e SEMED, a ações educativas que correlacionem consumo e consciência cidadã, especialmente pelas práticas de reaproveitamento e recuperação dos bens de consumo em vista da qualidade dos ambientes
de vida;
b) Desenvolvimento de trabalho educativo formal e não formal, pelas
SEMMA e SEMED, na linha de reflexão transformadora articulada à realidade
colombense, quanto às questões de resíduos sólidos e saneamento, em vista da
superação do ativismo, sem sentido político-educativo;
c) Apoio a projetos de Educação Ambiental formal e não formal, pelas
SEMMA e SEMED, relacionados aos resíduos sólidos, saneamento e cuidado com
os lugares de vivência – o bairro, a comunidade, a rua, a cidade – visando ao
desenvolvimento do senso de pertencimento e construção da identidade de cidadão colombense, estética e eticamente responsável;
d) Estímulo, pela SEMMA, à criação de grupos de reflexão comunitária
nas tomadas de decisão, implementação, gestão e monitoramento de ações de
saneamento;
e) Apoio, pela administração municipal, à integração de programas de
Educação Ambiental nas áreas do saneamento, saúde e assistência social;
f) Desenvolvimento de processos permanentes de formação de educadores ambientais, no âmbito da saúde pública – focada no saneamento –, pelos
órgãos responsáveis nesse âmbito;
g) Apoio, pela SEMED, à produção e disseminação de materiais educativos
sobre saneamento e resíduos sólidos;
h) Apoio, pelas SEMMA e SEMED, a projetos e programas educativos na
comunidade e em escolas, relacionados à gestão dos resíduos sólidos e ao saneamento, visando à redução da geração de resíduos pelo consumo consciente e
cuidado com os ambientes de vida.
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6.4 PARQUES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

Metas
1. Estimular a formação político-jurídica da população sobre parques, áreas de preservação e conservação nas áreas urbanas e rurais;
2. Desenvolver projetos e programas educativos visando à conscientização cidadã sobre a necessidade da conservação ambiental do parque do Bacaetava e das áreas de proteção ambiental (APAs) e unidades de conservação;
3. Incentivar atividades educativas que desenvolvam a interação das comunidades urbanas e rurais com os parques e unidades de conservação, enfatizando a importância das mesmas para a qualidade do ar, proteção dos ecossistemas locais – em sua diversidade de flora e fauna – e do sistema cárstico.
Estratégias
a) Divulgação educativa, pela SEMMA, sobre a unidade de conservação da
Bacia Hidrográfica do Rio Bacaetava, em vista da compreensão, pela população
colombense, da importância de conservação dos recursos hídricos no contexto
regional e das cavernas, como patrimônio público;
b) Desenvolvimento, pela SEMMA, da formação continuada dos professores com temas relacionados a: patrimônio histórico-cultural e espelelógico;
preservação e conservação ambiental; fauna e flora regionais; parques, unidades
de conservação, áreas de proteção ambiental;
c) Produção e distribuição, pela SEMMA, de materiais informativos e educativos à população colombense e aos docentes, para práticas de ensino e de
aprendizagem que foquem áreas de proteção ambiental, unidades de conservação e o parque Bacaetava;
d) Valorização, pelos órgãos administrativos municipais, das culturas, dos
saberes, das diferentes linguagens, dos meios de produção e de manejo tradicional sustentável dos bens naturais;
e) Apoio e incentivo, pela SEMMA, a seminários, oficinas e encontros mu118
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nicipais para contribuições, avaliação e aprimoramento das experiências de Educação Ambiental nas unidades de conservação – UCs;
f) Manutenção e criação, pela SEMMA, de estruturas físicas adequadas às
atividades formais e não formais de Educação Ambiental nas unidades de conservação e parques;
g) Parceria da SEMMA com universidades e cursos superiores tecnológicos para pesquisas relacionadas às unidades de conservação, áreas de proteção
ambiental e parques de maneira a contribuírem com a melhoria da gestão e
conservação do Município;
h) Inserção da Educação Ambiental nas práticas de ecoturismo, pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, visando a garantir sustentabilidade social, ecológica e econômica das comunidades receptoras,
para interação adequada dos turistas com os ecossistemas locais;
i) Incentivo e apoio, pela SEMMA, ao programa de Educação Ambiental
integrante do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Gruta do Bacaetava;
j) Manutenção de uso do Parque Municipal da Uva para atividades de Educação Ambiental, pela SEMMA.
6.5 ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

Metas
1. Desenvolver a Educação Ambiental na interação escola-comunidade
para práticas de transformação social no enfrentamento e na diminuição dos
impactos socioambientais, por desastres naturais ou provocados pelo homem.
2. Efetivar processos educativos formais e não formais, mediante planejamentos político-pedagógicos centrados nos problemas das áreas de risco socioambiental, articulados à gestão local.
Estratégias
a) Incentivo, pela SEMMA, aos processos de educação não formal nas
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indústrias e em comunidades situadas em áreas de risco socioambiental, com
vistas à formação da consciência cidadã dos atores sociais;
b) Apoio, pela SEMMA, ao desenvolvimento de pesquisas e produção de
relatórios que contribuam na disseminação de informações sobre a qualidade do
ar em Colombo;
c) Fortalecimento, pelas SEMMA E SEMED, da formação continuada de
educadores e gestores, com foco na temática sobre áreas de vulnerabilidade
socioambiental, na perspectiva da Educação Ambiental Crítica;
d) Ações preventivas intersetoriais, pelos órgãos gestores do Município,
para avaliar riscos e evitar catástrofes naturais e geradas pela intervenção humana.
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Todos os produtos que
resultam da atividade do
homem, todo o conjunto
de suas obras, materiais
ou espirituais, por serem
produtos humanos que se
desprendem do homem,
voltam-se para ele e o
marcam, impondo-lhe
formas de ser e de se
comportar também culturais.
FREIRE, 2005

CAPÍTULO 09

PERSPECTIVA E
GESTÃO
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A Política Nacional de Educação Ambiental, no Artigo 7º, estatui a necessária articulação entre órgãos públicos, entidades, instituições e organizações
delineando, a perspectiva de gestão integrada:
Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua
esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, instituições educacionais
públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
organizações não-governamentais com atuação em educação
ambiental.

O Estado do Paraná assumiu essa perspectiva, segundo o Art. 6 da Política
Estadual de Educação Ambiental:
Art. 6º São instituídas a Política Estadual de Educação Ambiental
e o Sistema Estadual de Educação Ambiental como partes do
processo educativo e da gestão ambiental ampla no Estado do
Paraná, ressaltando que todos têm direitos e deveres em relação
à educação ambiental, sendo a sua realização e coordenação
de competência do Poder Público, por meio das secretarias de
estado, com a colaboração de todos os órgãos públicos, empresas
estatais, fundações, autarquias e institutos, bem como dos meios
de comunicação, organizações não governamentais, movimentos
sociais, demais organizações do terceiro setor e organizações
empresariais (PARANÁ, Lei n. 17.505/2013).

Nesse contexto, a Política Municipal de Educação Ambiental de Colombo
– Lei n. 1402/2015, ao orientar-se pelas políticas nacional e estadual, compreendendo o papel do poder público, das secretarias municipais, da colaboração
dos demais órgãos públicos e privados, das organizações não governamentais e
demais instituições comprometidas com a Educação Ambiental, destaca a relevância das ações de gestão do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONMACO, no sentido de que: “O Conselho de Meio Ambiente deverá prever e garantir
a participação da Secretaria de Educação, bem como das instituições e órgãos
afetos à questão da educação ambiental no município”.
Além de destacar o papel do CONMACO, a mesma Lei Municipal1402/2015,
no capítulo IV, cria (Art. 8º.) o Comitê Gestor de Educação Ambiental do Município – COMGEA – e outorga-lhe (Art. 9º.) a coordenação da Política Municipal de
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Educação Ambiental e do Sistema Municipal de Educação Ambiental. No contexto
dessa ação gestora, destacam-se ainda, outras ações fundamentais e que são
referenciais a este Programa Municipal de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, conforme definidas no Art. 10º parágrafos I, III, IV, VI e VII da referida
Lei, a saber:
a) I – elaborar e avaliar periodicamente o Programa Municipal de Educação Ambiental, com a participação das escolas da rede municipal de ensino e da
sociedade;
b) III – coordenar e propor planos, programas, projetos e ações na área
de Educação Ambiental, em âmbito municipal;
c) IV – articular, coordenar, supervisionar e participar no processo de financiamentos dos planos, programas, projetos e ações na área de Educação
Ambiental, em âmbito municipal;
d) VI – contribuir na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), a fim de
viabilizar o Programa Municipal de Educação Ambiental, bem como os planos,
projetos, programas e ações nessa área;
e) VII – incentivar o apoio e a cooperação técnica entre os órgãos públicos
e as empresas privadas, as organizações não governamentais, coletivos e redes,
para o desenvolvimento de programas de Educação Ambiental a serem desenvolvidos pelo Comitê Gestor.
Tais proposições na linha da gestão articulada da política pública de Educação Ambiental do Município estão sustentadas, ainda, pelo que indica o Art.
11º da Lei Municipal no sentido de que: “Fica o Conselho Municipal de Meio Ambiente autorizado a propor, apreciar e avaliar a implantação da Política Municipal
de Educação Ambiental e os programas, projetos e ações de Educação Ambiental, exercendo o controle social” (LEI 1402/2015).
Tanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONMACO) quanto o Comitê Gestor de Educação Ambiental do Município (COMGEA) apresentam pers-
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pectiva intersetorial pela forma de composição, reafirmando nesse sentido o
que consta das Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental do Município, em
sentido de dinâmicas colaborativas intersetoriais:
[...] a intersetorialidade coloca-se como estratégia e elemento
estrutural capaz de garantir o pleno desenvolvimento dos programas,
projetos e ações de Educação Ambiental nos diferentes contextos
e escalas de abrangência da municipalidade. Para tanto, ações da
comunidade municipal, institucionalmente sustentadas, ocorrem
nas dinâmicas de redes apoiadoras e estimuladoras dos processos
educativos [...] (COLOMBO, 2017, p. 169).

Tais dinâmicas visam a articulações entre sistemas de ensino, conselhos,
entes federados, secretarias e departamentos públicos, comunidades, escolas e
universidades, setores públicos e privados. Por consequência, a gestão do Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável (PEACS) dar-se-á de forma
intersetorial, integrada, cooperativa e participativa, gerando corresponsabilidade
e comprometimento ético-político em todas as instâncias instituídas pela legislação municipal – envolvendo os sujeitos-atores das comunidades e aqueles que
respondem pelas escolas em suas diversas práticas educativas.
Nesse contexto, são instrumentos de gestão: a) avaliação, conforme próximo capítulo; b) realização de diagnósticos em diferentes escalas e com focos
diversificados – subprogramas, ações e projetos de escolas e práticas realizadas em comunidades, bairros e ruas; c) relatórios sistemáticos que apresentem
perspectivas de retroalimentação dos processos educativos desencadeados; e)
assembleias e reuniões focais pelos conselhos e comitês responsáveis pela Educação Ambiental no âmbito municipal; f) e outros recursos, como softwares e
programas que podem ser criados.
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Necessitamos, pois, de
uma educação concebida,
entendida e desenvolvida
como responsabilidade
social, que seja capaz de
responder coerentemente
aos desafios e necessidades
existenciais do tempo
que nos toca viver,
desenvolvendo, por sua
vez, todas as dimensões da
pessoa humana. Mas, ao
mesmo tempo, necessitamos
de uma educação dotada de
fundamentos ontológicos,
epistemológicos e
metodológicos mais de
acordo com nossa condição
humana, sendo capaz de
prever e afrontar os cada vez
mais incertos e irreversíveis
danos do modelo de
civilização que temos criado.
BATALLOSO, 2012

CAPÍTULO 10

ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO
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A avaliação é um dos processos fundamentais na efetivação de um programa educacional. Por meio de práticas avaliativas instituídas e com base nos
objetivos, critérios e instrumentos criados para tal finalidade, será possível conhecer os avanços, os limites e as possiblidades do Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável. Para tanto, a avaliação do Programa será processual ou contínua, de caráter diagnóstico, formativa e projetiva, em sentido de
retroalimentar demandas e reconfigurar etapas ou processos.
Ao tratar da avaliação institucional, Sobrinho (2000, p. 77) aponta limites
de perspectivas avaliativas focadas na quantificação e comparação – próprias do
modo positivista quantitativo de avaliar – sinalizando, para além dessa linha avaliativa: “A metodologia da complexidade valoriza a compreensão dos processos,
as condições de elaboração, os significados antropossociais, os consensos que
resultam da prática intersubjetiva”. É uma perspectiva de avaliação que correlaciona diferentes aspectos e abordagens e coloca sujeitos e práticas em relação,
mediante a auto-avaliação e a hetero-avaliação.
Sobrinho afirma que: “Não se trata meramente de aplicar selos de qualidade ou pregar etiquetas de classificação em produtos isolados ou atos acabados
e prontos. A avaliação deve intervir qualitativamente no desenvolvimento do processo de construção institucional [...]”. Essa prática avaliativa, em relação a uma
dada instituição, incide sobre a qualidade das ações de projetos e programas
desenvolvidos pela mesma. Assim, quanto ao Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável, a avaliação da sua potencialidade funcional será um
procedimento quali-quantitativo, envolvendo critérios e instrumentos diversos,
levantando dados objetivos e subjetivos, em termos de resultados e possibilidades de retroalimentação para aprimoramento e avanços, em perspectivas da
sustentabilidade socioambiental do Município.
A partir da concepção proposta, para que o processo avaliativo seja
significativo, deverá compor-se da definição dos focos, objetivos e instrumentos;
da identificação dos atores envolvidos no programa, em seus projetos e ações;
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da destinação dos resultados da avaliação – informações e conhecimentos gerados; e da periodicidade da avaliação. O quadro apresentado na sequência,
organiza esses indicativos da avaliação processual, contínua, participativa e diagnóstica, com foco nos resultados e na efetividade do Programa.
QUADRO 02 – PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PEACS

ORGANIZADORA
Definir o foco da avaliação

Definir os objetivos da avaliação

Definir os instrumentos de
avaliação

Identificar os atores envolvidos no
rocesso e no programa

Decidir sobre a destinação das
informações e conhecimentos

Orientar a periodicidade das
avaliações
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DESCRIÇÃO
O que avaliar. Qual a dimensão do
programa ou projeto? Exemplo:
objetivos, processos, ações,
continuidade, subprograma, de
ordem pública ou privada? etc.
Todas as etapas e momentos da
avaliação exigem que se definam
os objetivos. É necessário ter
clareza das intencionalidades da
avaliação para cada momento/
fase do programa. Por que avaliar
determinada etapa, processo ou
prática?
A avaliação se dará por meio
de entrevistas e questionários
estruturados e semiestruturados,
relatos de experiência, análise
documental etc.
Educadores, gestores, alunos,
comunidades, ONGs – lideranças
etc. Numa perspectiva participativa,
todos os atores são envolvidos na
avaliação.
Define-se o que será feito com
as informações obtidas no
processo: retorno às comunidades,
educadores, gestores etc.;
divulgação nas mídias; produção de
material didático, publicações etc.
Avaliação deverá ser desenvolvida
em diferentes momentos do
programa – antes, durante e após a
implantação.
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Destaca-se que o processo avaliativo do Programa de Educação Ambiental: Colombo Sustentável leva em consideração os contextos, tempos, espaços,
realidades e outros fatores intervenientes. Assim, a análise avaliativa implica o
exame apurado dos procedimentos adotados e das ações empreendidas, possibilitando a retroalimentação de propostas e subsídios para eventuais correções de
rumos. A análise dos resultados verificará o alcance das metas e das estratégias
presentes no Programa, em sua efetivação progressiva, por períodos e extensão
territoriais – na linha temporal de completudes. Nesse entendimento, os diagnósticos prévios podem servir de instrumentação válida para definir inícios e
retomadas de ações e projetos secundários, ou rever metas e estratégias.
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Somente o homem pode
distanciar-se do objeto para
admirá-lo. Objetivando
ou admirando – admirar
se toma aqui no sentido
filosófico – os homens
são capazes de agir
conscientemente sobre
a realidade objetivada.
É precisamente isto, a
práxis humana, a unidade
indissolúvel entre minha
ação e minha reflexão sobre
o mundo.
FREIRE, 2005b

CAPÍTULO 11

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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A execução do Programa Municipal de Educação Ambiental: Colombo Sustentável (PEACS) está a cargo do SISMEA – Sistema Municipal de Educação Ambiental, conforme define a Lei N. 1402/2015 no Art. 7º, parágrafo 1º; da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria de Educação e demais Secretarias
correlacionadas; das instituições educacionais municipais públicas e privadas dos
sistemas de ensino e dos órgãos públicos do Município, envolvendo entidades
não-governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade.
Por sua vez, a coordenação do PEACS está a cargo do Órgão Gestor, criado
com a regulamentação da Lei n. 1402, de 22 de dezembro de 2015 – COMGEA
– Comitê Gestor de Educação Ambiental. Assim, segundo a Lei n. 1402/2015, no
capítulo IV, Art. 9º, fica estabelecido que: “O Comitê Gestor de Educação Ambiental do Município de Colombo fica responsável pela coordenação das políticas
públicas no âmbito municipal referente à Educação Ambiental, no qual contempla todo o Sistema Municipal de Educação Ambiental e funcionará em forma
de pleno [...]”. Na sequência, apresenta-se a figura ilustrativa das interrelações
estabelecidas entre o órgão gestor do PEACS e outras instâncias político-jurídicas
basilares.

FIGURA 03. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PEACS

143

REFERÊNICIAS

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

ALMEIDA, Luciano de; FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. A racionalidade da
gestão técnica na agricultura familiar: aspectos ambientais da produção de
hortaliças. Campina Grande: RAIZES Vol. 26, Nºs 1 e 2, jan.–dez./2007
BATALLOSO, Juan Miguel. Educação e condição humana. In. MORAES, Maria Cândida; ALMEIDA, Maria da Conceição (Orgs.). Os sete saberes necessários à educação do
presente: por uma educação transformadora. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012 p.149184.
BONDANCIA, Leonilda; EISENBACH, Vanessa Mara; LUNARDON, Lucas Patschiki. Colônia Presidente Faria (Colombo-PR): um olhar sobre as sociabilidades entre antigos e
novos moradores (1992-2012). Ateliê de História: UEPG, vol. 1, p. 41-61, 2013.
BRAILOVSKY, Antonio E. Esta, nuestra única Tierra: Introducción a la ecologia y meio
ambiente. Buenos Aires: Larousse, 1992.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal, 1988.
_____. Lei n. 6.938/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação e, dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, 2.9.1981.
_____. Ministério da Educação. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Ministério
do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 3 ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005.
_____. Lei n. 9.394/1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 23.12.1996.
_____. MEC - Ministério da Educação; CASA da Arte de Educar. Arte de Educar para
alfabetizadores. Rio de Janeiro: MEC/Casa da Arte de Educar, 2012.
_____. Rede de saberes mais educação: pressupostos para projetos pedagógicos de educação integral: caderno para professores e diretores de escolas. 1. ed.
Brasília: Ministério da Educação, 2009.
_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: meio ambiente e saúde. Brasília: MEC/SEF, 1997.
_____, Lei n. 9.795/1999. Dispõe sobre Educação Ambiental e institui a Política Nacional
de Educação Ambiental, dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 28.4.1999.
_____. Decreto n. 4.281/2002. Regulamenta a Lei n. 9,795, de 27 de abril de 1999,
que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, 26.6.2002.
_____. Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). 3 Ed. Brasil: Minis-

147

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

tério do Meio Ambiente/Brasília, 2005.
_____. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental. Resolução CNE n. 2/2012.
_____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf Acesso em maio
de 2017.
CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: a geografia nos anos iniciais do
ensino fundamental. Campinas: Cad. Cedes, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2015.
CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS. Declaração de Barcelona. Barcelona, 1990.
CARTA DA TERRA. VALORES E PRINCÍPIOS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL. CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. SÉRIE DOCUMENTOS PLANETÁRIOS. Vol. 1. Foz do
Iguaçu/Paraná: ITAIPU BINACIONAL, s/a.
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito
ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
COLLERE, Maria Alice de Oliveira. Educação Ambiental: as contribuições dos projetos
escolares nas discussões ambientais nas escolas públicas municipais de Colombo/PR.
(Trabalho apresentado ao Programa de Pós-graduação em Geografia – Curso de Mestrado). Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2004.
COLOMBO. Caminhos para uma cidade sustentável. Prefeitura Municipal de Colombo, s./a.
________. SEMMA. Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental.
Concepção e elaboração: Valdir Nogueira. Colaboração Sônia Maria Marchiorato Carneiro. Colombo/PR, Secretaria de Meio Ambiente: SEMMA, 2017.
________. Lei N. 1402/2015. Estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental e
o Sistema de Educação Ambiental do Município de Colombo, e dá outras providências.
________. LEI N. 1403/2015. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente e
sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.
________. Diretriz Municipal da Educação: Educação Infantil e Ensino Fundamental
I – do berçário ao 5º ano. Colombo: Secretaria de Educação, 2013.
________,RELATÓRIO ECOGINCANA. Colombo: SEMMA 1 ed. 2015.
________. RELATÓRIO ECOGINCANA. Colombo: SEMMA 2 ed. 2016.
________. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dados das Matrículas no Sistema Municipal de
Ensino. Colombo: SEMED, 2017.

148

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

DELORS, Jacques. Educação, um tesouro a descobrir. Relatório da Unesco da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2000.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 2. ed. São Paulo:
Gaia, 1993.
DIAS, Dalva Simone Strapasson. Projeto Cidadão Ambiental Mirim: contribuições
para a formação da consciência socioambiental cidadã nos anos iniciais do ensino fundamental do município de Colombo/PR. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal
do Paraná, Curitiba, 2012.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 28 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005a; 14 ed.
1988
______. Conscientização: teoria e praticada libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Moraes, 1980; 2005b.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários para a prática educativa. 12.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999; 1996.
______; CAMPOS, Marcio D’Olone. Leitura da Palavra, leitura do mundo. Conversa.
Disponível em http://www.sulear.com.br/texto06.pdf. Acesso em 09 de maio de 2017.
FREIRE, Ana Maria Araújo. A leitura do mundo e a leitura da palavra em Paulo
Freire. Campinas: Cad. Cedes. v.35, n. 96, p. 291-298, maio-ago., 2015.
GASPARINI, Daniele Costacurta. A importância do aquífero cárstico em Almirante
Tamandaré, Paraná, como recurso estratégico na gestão urbana e regional.
(DISSERTAÇÃO DE MESTRADO). Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR.
Programa de Pós-graduação em gestão urbana. Curitiba: PUC, 2009.
GONÇALVES, Carlos Walter P. Os (des)caminhos do meio ambiente. 2. ed. São
Paulo: Contexto, 1990).
GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. 8 ed. Campinas: Papirus,
2007.
HATHAWAY, Mark; BOFF, Leonardo. O Tao da libertação: explorando a ecologia da
transformação. 2 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno Estatístico – Município de Colombo, 2017.
LAURIANO, Rafael Egino. Educação Ambiental no Aquífero Carste: a elaboração de
um material didático para escolas públicas do município de Colombo/PR. (TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO). Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2013.
LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

149

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

______. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental.
São Paulo: Cortez, 2004.
______; VIÉGAS, Aline. Diálogos entre a tradição dialética marxiana e a complexidade em Morin: contribuições para a Educação Ambiental. In. BAGGIO, André;
BARCELOS, Valdo. Educação Ambiental e Complexidade: entre pensamentos e ações.
Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008 p. 18-43.
_______. Educação Ambiental e movimentos sociais na construção da cidadania ecológica e planetária. In. LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES,
Philipe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de. (Orgs.). Educação Ambiental: repensando
o espaço da cidadania. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011 p. 73-103.
_______; LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de Castro (Orgs.).
Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5 ed. São Paulo: Cortez,
2011
MACHIOSKI, Fábio Luis. A preservação da identidade cultural em um grupo imigrante italiano Curato de Colombo, Paraná, 1888-1910. (MONOGRAFIA). Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2004.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Coordenação de Educação Ambiental. A
implantação da educação ambiental no Brasil. Brasília – DF, 1998.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2003.
_______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 5 ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
______. Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. Porto Alegre: Sulina,
2015.
PARANÁ. Lei nº 17.505/2013. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o
Sistema de Educação Ambiental, e dá outras providências.
PEREZ, Carmem Lúcia Vidal. Leituras de mundo/leituras do espaço: um diálogo
entre Paulo Freire e Milton Santos. In. GARCIA, Regina Leite (Org.). Novos olhares sobre
a alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001 p.101-122.
PONTING, Clive. Uma história verde do mundo. Trad. de Ana Zelma Campos. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 1994.
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: RAYNAUT, Claude;
ZANONI, Magda (eds.). Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Curitiba:

150

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

Editora da Universidade Federal do Paraná, n. 1, 1994, p. 47-62.
SOBRINHO, José Dias. Avaliação da Educação Superior. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
SAUVÉ, Lucie. Viver juntos em nossa terra: desafios contemporâneos da educação ambiental. Revista Contrapontos, Itajaí, v. 16, n. 2, p. 288-299, 2016.
SORRENTINO, Marcos. Desenvolvimento sustentável e participação: algumas reflexões em voz alta. In. LOUREIRO, Carlos F. Bernardo; LAYRARGUES, Philippe Pomier;
CASTRO, Ronaldo Souza de Castro (Orgs.). Educação Ambiental: repensando o espaço
da cidadania. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011 p. 19-26.
THOMAS, Keith (1988). O homem e o mundo natural. São Paulo: Ed. Schwarz, 1998.
TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS E RESPONSABILIDADE GLOBAL.. CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. SÉRIE DOCUMENTOS
PLANETÁRIOS. Vol. 2. Foz do Iguaçu/Paraná: ITAIPU BINACIONAL, s/a.
ZARPELON, Janiffer Tammy. Da solução ao problema: um estudo sobre os conflitos,
os impactos sócio-ambientais e as representações sociais envolvidas no uso e na gestão
da água do Aqüífero Karst no Município de Colombo-PR. (DISSERTAÇÃO DE MESTRADO). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2007.

151

ANEXOS

TEXTOS ORIENTADORES SUBPROGRAMAS

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

ANEXO 01 – ALFABETIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA
LEITURA DE MUNDO
ANEXO 02 – CONCEITOS E TEMAS CHAVES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DE COLOMBO
ANEXO 03 – SUBPROGRAMA CIDADAO AMBIENTAL MIRIM
ANEXO 04 – SUBPROGRAMA ECOGINCANA
ANEXO 05 – SUBPROGRAMA SEMANA DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 06 – QUADRO DE PROJETOS E AÇÕES DIVERSIFICADAS

155

ANEXO 01

ALFABETIZAÇÃO
SOCIOAMBIENAL
NA PERSPECTIVA
DA LEITURA DE
MUNDO

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

ALFABETIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA LEITURA DE
MUNDO1
É preciso não esquecer essa evidência: as crianças pequenas, bem antes de
desenharem e traçarem letras, aprendem a falar, a manipular a linguagem
oral. Por intermédio da família, leem a realidade do mundo antes de poderem
escrever. Em seguida, apenas escrevem o que já aprenderam a dizer. [...] Essa
primeira leitura do mundo leva a criança a exprimir, mediante signos e sons, o
que ela aprendeu do universo que a cerca.
Paulo Freire2

A epígrafe define um pressuposto fundamental da leitura de mundo – para
a criança falar do lugar, expressar seu entendimento das realidades de vida, suas
visões de mundo, suas relações com o lugar de vivência; emitir juízos de valor,
modos de ver-pensar sobre o que viu e o que notou na paisagem local. Os acontecimentos, as realidades vividas e percebidas tornam-se basilares no processo
de leitura de mundo, em especial, no campo da Educação Ambiental, por tratar
questões socioambientais que envolvem sujeito e mundo, em termos de fenômenos naturais, sociais, culturais etc.
A oralidade da criança é importante porque expressa compreensão da
realidade imediata, por posicionamentos e pareceres que podem ser ampliados
e ressignificados no processo educativo, a partir das experiências no lugar de
vivência, por meio da leitura e escrita de apropriação de códigos (significados) e
apreensão de símbolos (sentidos), como sustenta Freire:
A alfabetização exige que se tome [a] realidade como ponto
de partida. Deve, inclusive, articular-se com ela. Não se deve
afastar dessa fonte por preço algum. Pelo contrário, precisa
incessantemente voltar a ela, para permitir, graças ao acréscimo de
meios de conhecimento proporcionados pela leitura e a escrita, um
deciframento mais profundo, uma “releitura” do mundo tal como foi
descoberto pela primeira vez. (FREIRE, s./a., p 1).

Esse “deciframento mais profundo” ganha sentido, por exemplo, quando
a criança, imersa numa dada cultura – italiana, alemã, japonesa ou campesina,
1 Texto elaborado pelo Prof. Dr. Valdir Nogueira.
2 Conversa de Paulo Freire com Marcio D’Olone Campos: Leitura da palavra, leitura
do mundo. Disponível em http://www.sulear.com.br/texto06.pdf. Acesso em 09 de maio de 2017.
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quilombola, indígena, pesqueira etc, passa a produzir significados diferenciados
pelas simbologias, pelas relações produzidas nos lugares onde vivenciam suas
experiências3 cotidianas. A produção cultural imprime determinada marca nos
modos de vida, de ser e pertencer dos habitantes de um lugar, de uma comunidade, possibilitando conjuntos inter-relacionados de saberes4 próprios na sua
leitura de mundo, a partir das formas de habitá-lo e de interagir com os ambientes, na diversidade de experiências pessoais e coletivas.
Quais códigos e simbologias expressam essas compreensões singulares,
impregnadas de sentidos e significados ao homem do campo, por exemplo; ou
ainda, em outros grupos da sociedade, como aqueles que vivem como catadores
de lixo, os que vivem às margens de rios – populações ribeirinhas, povos das
florestas; os que vivem nas comunidades marginalizadas, nas favelas, nos morros, nos guetos etc. Há, portanto, uma infinidade de elementos contextualizados
pelas características geográficas e histórico-culturais singulares, favorecedores
de leituras híbridas de mundo. Há, com efeito, produções de simbologias que são
específicas e que traduzem diferentes possibilidades para os alunos construírem
suas interpretações, seus posicionamentos, suas representações do mundo.
Qual mundo se lê? De onde se lê? Com quem se lê? Com o que se lê, para
quem e para quê se lê? As realidades a que remetem essas perguntas trazem
contextos culturais e ambientais com múltiplas leituras prévias e conjuntos de
informações e saberes, significativos a um posicionamento no e sobre o mundo,
pois como afirma Campos: “Não se pode pedir a uma criança que, enquanto
3 Cabe destacar para a compreensão de experiência nas relações sujeito-mundoconhecimento, o que aponta Carvalho (2004, p. 83): “Podemos dizer que o conhecimento do
sujeito intérprete é experiencial, desde que entendamos a noção de experiência em seu sentido
forte, isto é, como fruto do encontro fundamental do sujeito humano com o mundo, encontro que
constitui os sentidos da existência e modifica a ambo”.
4 Os conjuntos de saberes dão quadros temáticos, oriundos do chão da vida das
crianças, nas relações com a rua, o bairro, a comunidade, o entorno escolar, a bacia hidrográfica onde está situado o bairro, os problemas vivenciadas no cotidiano – violências de todo tipo,
problemas de saúde pública, de tráfico e usos de entorpecentes; de trabalho infantil, de exploração da mão de obra etc; os resíduos sólidos, as pichações, a poluição visual e sonora –, entre
outras questões emergentes dessas vivências e que constituem um quadro ou mapa de saberes
a serem reconstruídos, ressignificados e ampliados pelas relações com os saberes escolares e
científicos.
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aprende a ler e a escrever, permaneça isolada como numa redoma de vidro e
somente depois comece a ler o mundo!” (s./a., p. 02). O cotidiano, as realidades,
os lugares, as localidades e comunidades – a vida pensada, estudada e compreendida a partir dos movimentos pelas ações do sujeito, com suas ideias, seus
sentimentos, suas formas de pensar e agir, gera pontos de partida, mas também
de chegada ao processo de alfabetização. Da leitura de mundo, que parte de
um olhar espontâneo, avança-se para um posicionamento situado, referenciado
política e propositivamente, uma vez que “[...] a compreensão não é efeito da
imposição de sentidos, mas resulta da fusão dos universos compreensivos dos
sujeitos que se encontram” (CARVALHO, 2004, p. 84).
Freire (s./a., p. 02) reforça: “O educador deve considerar [a] “leitura do
mundo” inicial que o aluno traz consigo, ou melhor, em si. Ele forjou-a no contexto de seu lar, de seu bairro, de sua cidade, marcando-a fortemente com sua
origem social.” Freire continua (Ibid., p. 03):
Acontece que quase sempre a escola tende a desvalorizar esse
saber prévio. Sempre me surpreende o desprezo com que a escola
- salvo raras exceções, é verdade - trata tudo o que constitui a
experiência perceptiva, existencial, a vivência da criança fora de
seus muros. Dir-se-ia que a escola deseja apagar da memória e do
corpo da criança essa outra linguagem que é sua maneira de ser,
sua sensibilidade, sua primeira visão do mundo.

Há que se considerar a necessária articulação entre saberes prévios –
próprios da criança – com os saberes escolares, os científicos e demais saberes
que subsidiam as leituras dos lugares, objetiva e subjetivamente mapeados nas
vivências dos sujeitos-leitores. A conexão de saberes é característica fundante
de uma prática educativa transformadora, que não nega as experiências, as relações que se tem com o mundo, mas amplia-as em outros sentidos, em outras
possibilidades de releituras, de análises. Como sustenta Perez (2001, p. 105):
Aprender a ler, a escrever é, antes de mais nada, aprender a ler o
mundo; compreender seu contexto, localizar-se no espaço social
mais amplo, a partir da relação linguagem-realidade. O processo
de alfabetização se realiza no movimento dinâmico entre palavra
e mundo: a palavra dita flui do mundo carregada de significação
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existencial: “palavramundo” – a mais perfeita tradução do acontecer
humano.

Nesse sentido, destaca-se o trabalho em torno das problemáticas socioambientais locais, o que está próximo e precisa, de algum modo, ser enxergado,
olhado, analisado, compreendido de outros modos, em outras direções – leituras
interpretativas que permitam visualizar os poderes de classes, as lutas de classes, a força do capital, as consequências do consumismo e produtivismo, as degradações da realidade ambiente etc. Tais compreensões, com efeito, tornam-se
substanciais e efetivas quando correlacionadas aos contextos existenciais, enfim,
às experiências do cotidiano de cada sujeito.
Ao tratar da concepção de leitura de mundo por Paulo Freire, Ana Maria
Freire afirma:
A Ética da vida e do respeito que ele criou, nega a ética do mercado
e a ética formal, do discurso, que ajuízam as pessoas sobre o
mundo pelo dinheiro acumulado e pelo consumismo sem freios, ou
pelos padrões moralistas milenarmente tradicionais e mantidos pela
negação da história e da verdadeira identidade e natureza humana.
A ética do mercado e a ética do discurso negam o verdadeiro destino
humano, enquanto a Ética da vida abriga o verdadeiro endereço
ontológico da existência humana (2015, p. 293-94).

No conjunto de uma classe de aula, com um grupo de alunos pode-se
construir mapas e quadros temáticos de problemáticas socioambientais, de diferentes realidades sociais, culturais, econômicas e ecológicos – dado que nem
todos os alunos são oriundos da mesma realidade de rua, de bairro, de comunidade; e esses mapeamentos das realidades podem dialogar com mapas mais
amplos do contexto municipal, do sítio urbano, da área campesina, das micro
e macrorregiões de organização geográfica de uma realidade territorial. O importante é estabelecer relações entre saberes – o saber prévio, saber do chão
da vida, com o saber escolarizado no sentido de se construir posicionamentos
conceituais e teóricos mais efetivos, para formação de uma cidadania cognitiva
ativa, conhecedora da sua realidade. Como enfatiza Perez (2001, p. 107): “A
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localidade do educando é, segundo Freire (1993), o ponto de partida para a
construção do conhecimento de mundo [...]”. Nessa linha, Perez entende que
se alfabetizar no conteúdo do mundo é ler o mundo, ler o espaço, apreender a
linguagem do mundo, traduzindo-o e representando-o.
Nessa linha, como argumenta Freire (s./a., p. 3-4): “Desejamos que
aprendam a saber melhor o que já sabiam antes, para que se transformem, por
sua vez, nos criadores de um saber que ainda está por surgir.” Para tanto, o diálogo entre sujeitos-mundo e sujeitos-sujeitos é condição sine qua para a leitura
de mundo efetiva, engajada e eficiente – produtora de sentidos, de significados
e transformadora, uma vez que:
Na perspectiva freireana, a experiência do mundo não é transparente,
isto é, não é igual para todos, pois o real não se impõe como algo
já dado, mas resulta das relações que cada grupo ou indivíduo
estabelecem em seus contextos sociais e culturais. A aprendizagem
é sempre um ato criador, mediante o qual se produzem novos
sentidos culturais e a autocompreensão do sujeito (CARVALHO,
2004, p. 78).

Partilhar a cultura da criança em sala de aula, partindo da relação dela
com o lugar de vivência – com os modos de vida, as formas de conviver e de
compartilhar o lugar que lhe é singular como morada, como território conhecido
e localidade geradora de sua identidade –,possibilita-lhe, enquanto sujeito em
processo de leitura de mundo, construir explicações plausíveis, coerentes e significativas ao longo do processo educativo-formativo. Um sujeito é colombense
porque está numa parcela desse território – seu bairro, sua rua, sua comunidade, que por sua vez está em conexão com outro lugar – o município, a cidade
etc. Por isso, de acordo com Callai (2005, p. 228), fazer a leitura do mundo: “É
fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito
da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos)”.
Nesse contexto, as crianças estão impregnadas das suas interpretações
da realidade, das suas posturas, de seus posicionamentos nas formas de falar
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de suas territorialidades; dos projetos, sonhos, imaginários, percepções e posicionamentos dessas e de outras realidades das quais depende e com as quais
interage. Por isso, valorizar a cultura da criança é valorizar seu potencial de saber mais a partir de um saber que lhe é próprio – o seu conhecimento de mundo
tornando-se consciência de si no mundo e consciência das relações consigo e
com os outros, humanos e não humanos.
Uma consciência de mundo que, ao fazer a leitura desse mundo imediato e correlaciona-lo a outro, leva à consciência do sentido de estar e pertencer a uma dada realidade – ponto de partida a uma consciência crítica. Assim,
o desafio que se coloca aos educadores, para desencadear múltiplas leituras
de mundo, é compreender o “eu” no mundo, considerando a sua complexidade
atual. Pois, como sustenta Callai (2005, p. 233):
Ao chegar à escola, ela [a criança] vai aprender a ler as palavras,
mas qual o significado destas, se não forem para compreender mais
e melhor o próprio mundo? A par do prazer de saber ler a palavra e
saber escrevê-la, podemos acrescentar o desafio de ter prazer em
compreender o significado social da palavra – o que significa ler para
além da palavra em si, percebendo o conteúdo social que ela traz,
e, mais ainda, aprender a produzir o próprio pensamento que será
expresso por meio da escrita. E se, quando se lê a palavra, lendo
o mundo, está-se lendo o espaço, é possível produzir o próprio
pensamento, fazendo a representação do espaço em que se vive.

Nisso reside o valor das práticas educativas interdisciplinares, transversais, transdisciplinares; e a mais, o valor do professor que atua nos anos iniciais
com o processo de alfabetização, na relação com os diferentes campos-áreas
do conhecimento, vivenciando com os alunos diálogos em torno de problemas
socioambientais, presentes em suas realidades. O diálogo requerido nesse processo ultrapassa a visão e práticas lineares, fragmentadas, justapostas de disciplinas e de campos do conhecimento. Como enfoca Morin (2001, p. 25):
Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-ações entre
cada fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade todo/
partes: como uma modificação local repercute sobre o todo e como
uma modificação do todo repercute sobre as partes. Trata-se, ao
mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso
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dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana
em meio às diversidades individuais e culturais, as diversidades
individuais e culturais em meio à unidade humana.

Tal movimento intenciona uma prática transformadora que produza consciência do ser-agir, do estado de inacabamento de si e dos outros, da construção
de si e dos outros em processo permanente. Ler o mundo, nessa perspectiva,
exige do educador postura crítica e aberta, atenta e em constante movimento.
Exige, ainda, que os educadores apreendam as relações de saberes, como mosaicos de conhecimentos construídos pelos diferentes mapeamentos das realidades
que se fazem em aulas. Tais correlações entre os saberes, entre as áreas, entre
os campos de conhecimentos contribuirão para que o sujeito-leitor compreenda
determinada realidade local-global, estude determinada problemática socioambiental, analise determinado objeto de estudo em perspectiva multidimensional,
entre forças que agem e retroagem sobre o mundo e nele produzam diferentes
possiblidades de mundo. Nesse rumo, Callai (2005, p. 236) esclarece:
Compreender o lugar em que se vive encaminha-nos a conhecer a
história do lugar e, assim, a procurar entender o que ali acontece.
Nenhum lugar é neutro, pelo contrário, os lugares são repletos de
história e situam-se concretamente em um tempo e em um espaço
fisicamente delimitado. As pessoas que vivem em um lugar estão
historicamente situadas e contextualizadas no mundo. Assim, o
lugar não pode ser considerado/entendido isoladamente. O espaço
em que vivemos é o resultado da história de nossas vidas. Ao mesmo
tempo em que ele é o palco onde se sucedem os fenômenos, ele
é também ator/autor, uma vez que oferece condições, põe limites,
cria possibilidades.

Assim, a leitura de mundo, leitura do espaço, dos ambientes de vida, pode-se efetivar considerando-se algumas dimensões pedagógico-metodológicas,
a saber:
a) estudo do lugar como categoria de leitura e análise do espaço, das territorialidades próximas e imediatas ao sujeito;
b) alfabetização como leitura do mundo da vida – enquanto processo de descodificação-recodificação dos espaços-lugares de vivência do sujeito-aluno;
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c) olhar espacial enquanto estudo sistematizado de determinada realidade socioambiental;
d) leitura da paisagem como elemento que revela as compreensões, as visões
e as percepções primárias dos sujeitos-alunos;
e) escalas de análise como recortes espaciais – o lugar, a rua, a comunidade,
a escola, o bairro, a vila, o município, a cidade etc., em relação multidimensional;
f) interligações dos vários níveis de análise em diferentes escalas geográficas,
da local à global, em relação às dimensões social, econômica, ambiental,
natural, cultural, política, histórica etc.;
g) leituras de mundos sob critérios dos diferentes e das diferenças, da biodiversidade, sociodiversidade e multiculturalidade;
h) e valorização da especificidade humana pela singularidade de cada um,
cada sujeito em cada lugar onde vive; valorização da diversidade natural e
das riquezas de cada lugar.
O processo escolar de alfabetização socioambiental demanda dos educadores a ampliação dos horizontes cognitivos da criança, possibilitando-lhe, em
sentido individual e coletivo desenvolver valores, a partir dos princípios da Carta
da Terra (s./a., p. 12-17):
a) respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade; b) cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor; c) contribuir na construção de sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis
e pacíficas; d) preservar os bens e a beleza da Terra para as atuais e as futuras
gerações; e) proteger e recuperar a integridade dos sistemas ecológicos, com
especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que
sustentam a vida; f) prevenir o dano ao ambiente e quando o conhecimento for
limitado, tomar o caminho da prudência; g) adotar padrões de produção, con166
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sumo e reprodução que preservem as capacidades regenerativas da Terra, os
direitos humanos e o bem-estar comunitário; h) defender, sem discriminação, os
direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual; i) aprender
ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um
modo de vida sustentável; j) tratar todos os seres vivos com respeito e consideração; k) e promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.
Tais princípios, basilares na formação da cidadania socioambiental, constituem referenciais também aos processos de leitura de mundo ao longo da trajetória escolar das crianças, no sentido de sua formação cidadã. Servem como
indicadores e critérios na construção de valores e atitudes; a mais, na construção
da consciência de vida interdependente e equilibrada, qualificada e sustentável.
Por isso, alfabetizar-se por meio da leitura de mundo é ler a si mesmo nas relações com ele; é ler os ambientes de vida a partir das vivências socioculturais
singulares, como história de vida cidadã.
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CONCEITOS E
TEMAS CHAVE
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO CONTEXTO DE
COLOMBO
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CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO

A organização de conteúdos, sob o foco de conceitos e temas-chave para
a Educação Ambiental – presentes neste Programa de Educação Ambiental:
Colombo Sustentável – alicerça-se sobre os pressupostos da formação de
uma consciência socioambiental cidadã, política e cognitivamente referenciada
na linha da Educação Ambiental crítica.
Esses conteúdos – conceitos, temas-chave – organizados em quadros, emergiram das análises dos relatórios das duas edições da Ecogincana
(2015/2016), do Programa Cidadão Ambiental Mirim (2017), do Livro Colombo:
caminhos para uma cidade sustentável (s./a.), dos blocos temáticos presentes
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente (1997) e da Base Nacional Comum Curricular (2017) – áreas das ciências naturais e ciências humanas.
Tais quadros conceituais e de temas não são estanques e suficientes,
em si mesmos, para o desenvolvimento do trabalho de Educação Ambiental nas
escolas do município de Colombo. O que se objetiva – a partir das Diretrizes
Curriculares Municipais de Educação Ambiental (2017), em relação às Diretrizes
Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (2012) e políticas públicas do Município (2015), do Estado do Paraná (2013) e do Brasil (1999) – é que se possa
desenvolver um trabalho político-educativo na direção da transversalidade e da
interdisciplinaridade, avançando-se para a práxis transdisciplinar.
As Diretrizes Curriculares Municipais de Colombo (2017, p.117-135) apresentam um conjunto de conceitos estruturantes que, em sentido amplo, dão
base e sustentação às correlações entre os conteúdos – conceitos, temas-chave
– apresentados neste Programa. Assim, os conceitos de transversalidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, sustentabilidade socioambiental, compreensão sistêmico-complexa de mundo, consciência local-global e estudo da
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realidade de vida, cidadania socioambiental e formação crítica, são referenciais
ao trabalho dos educadores ambientais sobre os conteúdos e, a mais, sustentam
a organização de projetos, práticas educativas e outras ações no campo da Educação Ambiental no Município. Como sustenta Guimarães (2007, p. 43):
O conteúdo escolar é a apreensão sistematizada (conhecimento)
de uma realidade. Se em uma aula o educador deter-se apenas ao
conteúdo pelo conteúdo, não o relacionando à realidade, estará
descontextualizando esse conhecimento, afastando-o da realidade
concreta, tirando seu significado e alienando-o. Dessa forma,
minimiza-se o conhecimento como um instrumento para uma
prática (práxis).

Dessa maneira, conforme explicitado por Guimarães, o que se quer é que
os conteúdos, em termos de conceitos e temas-chave, contribuam significativamente para que alunos e professores olhem a realidade de forma diferenciada;
leiam essa realidade, ou realidades, na linha de uma leitura de mundo capaz de
estabelecer relações entre saberes prévios – conhecimentos da realidade imediata das crianças – com os saberes escolarizados, ou seja, conteúdos da cultura escolar em relação aos científicos e de outras fontes, como os saberes tradicionais.
Pois como sustenta Leff (2007, p. 169): “O saber ambiental propõe a questão da
diversidade cultural no conhecimento da realidade, mas também o problema da
apropriação de conhecimentos e saberes dentro de diferentes ordens culturais e
identidades étnicas”.
Na sequência, são apresentados os quadros conceituais/temáticos na seguinte organização:
a) quadro de conceitos e temas-chave organizado a partir das duas edições da Ecogincana (215/2016). Nesse quadro estão conceitos e temáticas gerais extraídas das análises dos relatórios dos projetos educativos, produzidos
pelos educadores nas edições da Ecogincana e, também, os temas específicos,
caracterizando preocupações e/ou problemas socioambientais locais;
b) quadro de conceitos e temas do subprograma Cidadão Ambiental Mirim, apresentando uma relação de temas e conceitos gerais, bem como temáti-
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cas específicas, que caracterizam também preocupação com problemas socioambientais locais a serem trabalhados e compreendidos, por alunos e educadores;
c) quadro de conceitos e temas do Livro Colombo: caminhos para uma cidade sustentável, organizados em conceitos e temas gerais e específicos, abrangendo aspectos importantes sobre a realidade de Colombo;
d) quadro de conceitos e temas-chave, organizados a partir dos blocos de
conteúdos presentes nos PCNs Meio Ambiente – parâmetros de validade atual
como contribuição conceitual e metodológica para a Educação Ambiental; os blocos/eixos de conteúdos dos PCNs, na relação com conceitos e temas, tornam-se
significativos se trabalhados de modo articulado com os conceitos e temas-chave
apresentados nos quadros anteriores e aos que seguem, a partir da BNCC;
e) e por fim, apresentam-se os quadros de conceitos e temas da BNCC,
conexos com as áreas das ciências naturais e ciências humanas; foram selecionadas algumas unidades temáticas e, a partir delas, os conteúdos e habilidades
mais correlatos à Educação Ambiental. Essa organização não impede ao professor ir à BNCC e levantar outros conceitos e temas para o seu trabalho. Salientase também que essa organização não está dividida por ano, mas está organizada
em bloco do 1º ao 5º ano.
Destaca-se, nessa organização, o valor do trabalho do docente enquanto
educador ambiental, desenvolver planejamento e práticas pedagógicas articuladas à transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade curricular, em
conexão à realidade de vida dos alunos – dando significado e sentido ao trabalho
escolar; observa-se que a utilização desses quadros possibilita ao educador pensar outros conteúdos, conceitos e temas na interface com as questões socioambientais do município de Colombo.
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QUADRO 3 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO SÍNTESE DO MAPEAMENTO DAS ECOGINCANAS – 1ª
2ª EDIÇÕES (2015/2016)
FONTE

ECOGINCANAS:
1ª e 2ª Edições
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CONCEITOS E TEMAS GERAIS
1. Agricultura orgânica/agrotóxicos
2. Agroecologia
3. Agroindústria
4. Alimentação saudável
5. Ambiente urbano/rural
6. Ar/ruídos
7. Biodegradável
8. Biodiversidade
9. Biomassa/poluição
10. Ciclo da água.
11. Cidadania
12. Conservação
13. Consumo/consumismo/consumo responsável
14. Cultura/povo
15. Ecologia
16. Efeito estufa
17. Epidemia/doença/patologia
18. Equilíbrio ecológico
19. Assoreamento
20. Erosão
21. Esgoto/saneamento básico
22. Espaço público
23. Flora/fauna
24. Florestas
25. Fotossíntese
26. Gás carbônico
27. Habitat
28. Impacto ambiental
29. Inclusão social
30. Infraestrutura urbana
31. Irrigação
32. Lugar/espaço
33.Mata ciliar
34. Meio ambiente
35. Micro bacia
36. Natureza
37. Paisagem
38. Patrimônio público
39. Preservação
40. Qualidade de vida
41. Reciclagem
42. Recursos naturais/ bens naturais
43. Reflorestamento
44. Resíduos sólidos/lixo
45. Reutilização
46. Revitalização
47. Rio/recursos hídricos
48. Seres vivos
49. Solo
50. Sustentabilidade

TEMAS ESPECÍFICOS

1. Aquífero Karst;
2. Praças, parques, ruas e bairros de
Colombo;
3. Ocupação urbana desordenada no
município.
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QUADRO 4 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS DO SUBPROGRAMA CIDADÃO AMBIENTAL MIRIM (2017)
FONTE

CONCEITOS E TEMAS GERAIS

1. Biodiversidade:
1.1 Proteção e conservação;
1.2 Prevenção de danos aos ecossistemas.

SUBPROGRAMA CIDADÃO AMBIENTAL
MIRIM

2. Resíduos sólidos e consumo sustentável
2.1 Princípios de gestão dos resíduos sólidos: coleta e
destinação final;
2.2 Saneamento básico;
2.3 Lixo;
2.4 Vetores – Dengue.
3. Sustentabilidade socioambiental e Qualidade
de Vida
4. Meio Ambiente e Cidadania Socioambiental
4.1 Estudo do ECA;
4.2 Estudos da Legislação Ambiental.

TEMAS ESPECÍFICOS
1. Conhecendo Colombo
1.1 Características
socioambientais (urbano
e rural).
2. Aquífero Karst
2.1 Uso e conservação
do solo e dos recursos
hídricos na região;
2.2 Impactos socioambientais;
2.3 Poluição hídrica e
atmosférica;
2.4 Agricultura convencional e agroecologia;
2.5 Alimentação saudável
e Saúde: aproveitamento
integral do alimento e
combate ao desperdício
alimentar.

QUADRO 5 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO SÍNTESE DO MAPEAMENTO DO LIVRO COLOMBO CAMINHOS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL (s./a.)
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FONTE

CONCEITOS E TEMAS GERAIS

51. Clima:
a) Mudanças climáticas e efeito estufa;
b) Queimadas e derrubada de florestas;
c) Emissão de CO2;
d) Utilização de combustíveis fosseis;
e) Processos industriais;
f) Revolução industrial e meio ambiente.
52. Solo:

LIVRO COLOMBO
CAMINHOS PARA UMA
CIDADE SUSTENTÁVEL

a) Tipos de solo;
b) Solo e agricultura;
c) Processos erosivos;
d) Degradação dos recursos hídricos;
e) Solo e biodiversidade.
53. Hidrografia
a) Bacia hidrográfica;
b) Usos da agua;
54. Flora, Fauna e Biodiversidade:
a) Tipos de florestas;
b) Floresta com araucária;
c) Benefícios da floresta;
d) Mata ciliar;
e) Áreas de preservação permanente (APP).

TEMAS ESPECÍFICOS
4. O Município de Colombo no
contexto histórico-cultural e
ambiental:
a) Qualidade do ar;
b) Qualidade e disponibilidade da
água;
c) Qualidade da alimentação;
d) Níveis de ruído e meios de transporte;
e) Densidade populacional;
f) Saúde, segurança e bem-estar;
g) Espaços públicos, natureza e lazer;
h) Cultura e tradição.
5. Bacia hidrográfica colombense:
a) As Bacias hidrográficas que drenam o município;
b) Os principais rios de Colombo;
c) A qualidade da agua dos rios de
Colombo;
d) Riquezas hídricas municiais:
abundância e escassez.
6. Aquífero Karst:
a) Relevo cársico e o Aquífero Karst;
b) A exploração do Aquífero Karst;
c) Os impactos ambientais na área
de abrangência do Aquífero;
d) O planejamento e a gestão das
águas de Colombo;
e) A ocupação desordenada e a
riqueza do Aquífero;
f) Sustentabilidade e o Aquífero
Karst.

55. Resíduos sólidos urbanos e consumo 7. Desenvolvimento rural e
consciente
agrícola em Colombo:
a) Relação urbano-rural na compoa) Lixo e tipologias;
sição municipal;
b) Responsáveis e classificação;
b) Área de desenvolvimento rural e
c) Lixo e contaminação do lençol freático;
problemas socioambientais;
d) Saneamento ambiental;
c) Agricultura convencional, hidroe) Modos de redução dos resíduos sólidos;
pônica e alternativa;
f) Compostagem;
d) Colonização, zona rural e cultura
g) Reciclagem;
colombense;
h) Energia positiva;
e) Perspectivas para o desenvolvii) Materiais e destinação.
mento rural e agrícola em Colombo;
f) Meio ambiente e agricultura;
g) Práticas agrícolas de conservação
do solo e da água;
h) Atividades agrícolas no Aquífero
Karst;
i) Usos de fertilizantes, agrotóxicos
e sustentabilidade.
8. Fauna, Flora e Biodiversidade
local
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QUADRO 6 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE MEIO
AMBIENTE (1997)
FONTE

BLOCOS

CONTEÚDOS
1.1 Os ciclos da água, seus múltiplos usos e sua
importância para a vida, para a história dos povos;
1.2 Os ciclos da matéria orgânica e sua importância
para o saneamento;

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:
MEIO AMBIENTE

1. BLOCO OS CICLOS DA NATUREZA

1.3 As teias e cadeias alimentares, sua importância
e o risco de transmissão de substâncias tóxicas que
possam estar presentes na água, no solo e no ar;
1.4 O estabelecimento de relações e correlações
entre elementos de um mesmo sistema;
1.5 A observação de elementos que evidenciem ciclos e fluxos na natureza, no espaço e no tempo.
2.1 A diversidade cultural e a diversidade ambiental;
2.2 Os limites da ação humana em termos quantitativos e qualitativos;
2.3 As principais características do ambiente e/ou
paisagem da região em que se vive;

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:
MEIO AMBIENTE

2. BLOCO SOCIEDADE E MEIO
AMBIENTE

2.4 As relações pessoais e culturais dos alunos e
de sua comunidade com os elementos dessa paisagem;
2.5 As diferenças entre ambientes preservados e
degradados, causas e consequências para a qualidade de vida das comunidades, desde o entorno
imediato até de outros povos que habitam a região
e o planeta, bem como das gerações futuras;
2.6 A interdependência ambiental entre as áreas
urbana e rural.
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FONTE

BLOCOS

CONTEÚDOS
3.1 O manejo e a conservação da água: noções
sobre captação, tratamento e distribuição para o
consumo; os hábitos de utilização da água em casa
e na escola adequados às condições locais;
3.2 A necessidade e formas de tratamento dos detritos humanos: coleta, destino e tratamento do esgoto; procedimentos possíveis adequados às condições locais (sistema de esgoto, fossa e outros);
3.3 A necessidade e as formas de coleta e destino
do lixo; reciclagem; os comportamentos responsáveis de “produção” e “destino” do lixo em casa, na
escola e nos espaços de uso comum;
3.4 As formas perceptíveis e imperceptíveis de poluição do ar, da água, do solo e poluição sonora;
principais atividades locais que provocam poluição
(indústrias, mineração, postos de gasolina, curtumes, matadouros, criações, atividades agropecuárias, em especial as de uso intensivo de adubos
químicos e agrotóxicos etc.);

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:
MEIO AMBIENTE

3. BLOCO MANEJO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

3.5 Noções de manejo e conservação do solo: erosão e suas causas nas áreas rurais e urbanas; necessidade e formas de uso de insumos agrícolas;
cuidados com a saúde;
3.6 Noções sobre procedimentos adequados com
plantas e animais; cuidados com a saúde;
3.7 A necessidade e as principais formas de preservação, conservação, recuperação e reabilitação
ambientais, de acordo com a realidade local;
3.8 Alguns processos simples de reciclagem e reaproveitamento de materiais;
3.9 Os cuidados necessários para o desenvolvimento das plantas e dos animais;
3.10 Os procedimentos corretos com dejetos humanos nos banheiros e em lugares onde não haja
instalações sanitárias;
3.11 As práticas que evitam desperdícios no uso
cotidiano de recursos como água, energia e alimentos;
3.12 A valorização de formas conservativas de extração, transformação e uso dos recursos naturais.
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FONTE

BLOCOS

CONTEÚDOS
0.1 As formas de estar atento e crítico com relação
ao consumismo;
0.2 A valorização e a proteção das diferentes formas de vida;
0.3 A valorização e o cultivo de atitudes de proteção e conservação dos ambientes e da diversidade
biológica e sociocultural;

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:
MEIO AMBIENTE

4. BLOCO COMUM A TODOS OS
EIXOS

0.4 O zelo pelos direitos próprios e alheios a um
ambiente cuidado, limpo e saudável na escola, em
casa e na comunidade;
0.5 O cumprimento das responsabilidades de cidadão, com relação ao meio ambiente;
0.6 O repúdio ao desperdício em suas diferentes
formas;
0.7 A apreciação dos aspectos estéticos da natureza, incluindo os produtos da cultura humana;
0.8 A participação em atividades relacionadas à
melhoria das condições ambientais da escola e da
comunidade local.
a) Desenvolvimento das capacidades ligadas à participação, à corresponsabilidade e à solidariedade;

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:
MEIO AMBIENTE

a) Desenvolvimento do espírito crítico às induções ao consumismo;

b) Formas de manutenção da limpeza do ambiente
escolar (jogar lixo nos cestos, cuidar das plantas da
escola, manter o banheiro limpo);

b) Senso de responsabilidade e soli- c) Formas de evitar o desperdício;
dariedade no uso dos bens comuns
e recursos naturais;
d) Elaboração e participação de uma campanha ou
saber dispor dos serviços existentes relacionados
c) Respeito ao ambiente e às pesso- com as questões ambientais (por exemplo, os óras da comunidade;
gãos ligados à prefeitura ou as organizações nãogovernamentais que desenvolvem trabalhos, exposições, oferecem serviços à população, possuem
material e informações de interesse da escola e dos
alunos etc.).

179

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL

QUADRO 7 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – CIÊNCIAS
NATURAIS (2017) – 1º ao 5º ANO

CIÊNCIAS
NATURAIS
COMPETÊNCIAS

UNIDADES
TEMÁTICAS

a) Sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais;
b) Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural,
tecnológico e social;
c) Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia e
propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo;
d) Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito
a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza;
e) Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar;
f) Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente
a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
Objetos de conhecimento

Habilidades

Características dos materiais

EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano.

Propriedades e usos dos materiais

EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos
que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado.

Saúde auditiva e visual

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para
a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em
termos de som e luz.

Matéria e energia

Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre
as mudanças de estado físico da água para
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração
de energia, no provimento de água potável e
no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou
locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo
da água, a preservação dos solos, dos cursos
de água e da qualidade do ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da
água e de outros materiais nas atividades
cotidianas e discutir os possíveis problemas
decorrentes desses usos.
(EF05CI05) Construir propostas coletivas
para um consumo mais consciente, descarte
adequado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos
na escola e/ou na vida cotidiana.
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Objetos de conhecimento

UNIDADES
TEMÁTICAS

Habilidades

Respeito à diversidade

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos,
nariz e orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, de modo a constatar a diversidade de características, reconhecendo a
importância da valorização, do acolhimento e
do respeito a essas diferenças.

Seres vivos no ambiente
Plantas

EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da
vida, local onde se desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana.

Microrganismos

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o
papel do Sol como fonte primária de energia
na produção de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o
fluxo de energia entre os componentes vivos
e não vivos de um ecossistema.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental
desse processo.
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros.

Vida e evolução

Hábitos alimentares

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas,
idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como a obesidade) entre
crianças e jovens, a partir da análise de seus
hábitos (tipos de alimento ingerido, prática
de atividade física etc.).
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Objetos de conhecimento

Características da Terra

UNIDADES
TEMÁTICAS

Terra e Universo

Usos do solo

Habilidades
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de
água, solo etc.), com base na observação,
manipulação e comparação de diferentes
formas de representação do planeta (mapas,
globos, fotografias etc.).

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de
solo do entorno da escola com base em algumas características (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.).
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do
solo (plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades), reconhecendo a
importância do solo para a vida.

QUADRO 8 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – CIÊNCIAS
HUMANAS – GEOGRAFIA (2017) – 1º ao 5º ANO

CIÊNCIAS HUMANAS
COMPETÊNCIAS

GEOGRAFIA COMPETÊNCIAS
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a) Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito
à diferença em uma sociedade plural.
b) Compreender eventos cotidianos e suas variações de significado no tempo e no espaço.
c) Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade,
propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural.
d) Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos
outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências
Humanas.
e) Comparar eventos ocorridos, simultaneamente, no mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.
a) Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
b) Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico e entre distintas áreas do currículo escolar, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a
compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao
longo da história.
c) Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
d) Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias
e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e respeito à
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual,
idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo.
e) Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base
em princípios éticos democráticos, sustentáveis e solidários.
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UNIDADES
CAS

TEMÁTI- O sujeito e
seu lugar
no mundo

Objetos de conhecimento

Habilidades

O modo de vida das crianças em diferentes lugares

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares
de vivência (moradia, escola etc.)
e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.

Situações de convívio em diferentes
lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de
usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes
manifestações.

Convivência e interações entre pessoas na Comunidade

(EF02GE01) Descrever a história
das migrações no bairro ou comunidade em que vive.
(EF02GE02) Comparar costumes
e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo
a importância do respeito às diferenças.

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação

(EF02GE03) Comparar diferentes
meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na
conexão entre lugares, e discutir
os riscos para a vida e para o meio
ambiente e os cuidados em seu
uso.

A cidade e o campo: aproximações e
diferenças

(EF03GE01) Identificar e comparar
aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência,
seja na cidade, seja no campo.
(EF03GE02) Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica
de grupos de diferentes origens.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais em distintos
lugares.

Território e diversidade cultural

(EF04GE01) Selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas histórias familiares, componentes de
culturas afro-brasileiras, indígenas,
mestiças e migrantes.

Dinâmica populacional

(EF05GE01) Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.

Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais

(EF05GE02) Identificar diferenças
étnico-culturais e desigualdades
sociais entre grupos em diferentes
territórios.
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Objetos de conhecimento

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Experiências da comunidade no tempo
e no Espaço

UNIDADES
CAS
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TEMÁTI-

Habilidades
(EF01GE05) Observar e descrever
ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e umidade etc.)
em diferentes escalas espaciais e
temporais, comparando a sua realidade com outras.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos,
nas relações com a natureza e no
modo de viver de pessoas em diferentes lugares.

Mudanças e permanências

(EF02GE05) Analisar mudanças e
permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos.

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam
na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos
seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares.

Relação campo e cidade

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos,
de informações, de ideias e de pessoas.

Território e diversidade cultural

(EF04GE01) Selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas histórias familiares, componentes de
culturas afro-brasileiras, indígenas,
mestiças e migrantes.

Territórios étnico-culturais

(EF04GE06) Identificar e descrever
territórios étnico culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e quilombolas.

Território, redes e urbanização

(EF05GE03) Identificar as formas
e funções das cidades e analisar
as mudanças sociais, econômicas
e ambientais provocadas pelo seu
crescimento.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo
e entre cidades na rede urbana.

Conexões
e escalas
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UNIDADES
CAS

TEMÁTI- Mundo do
Trabalho

Objetos de conhecimento

Habilidades

Tipos de trabalho em lugares e tempos
diferentes

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes
lugares.

Matéria-prima e indústria

(EF03GE05) Identificar alimentos,
minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho
em diferentes lugares.

Trabalho no campo e na cidade

(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na
cidade.

Produção, circulação e consumo

(EF04GE08) Descrever e discutir o
processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação
e consumo de diferentes produtos.

Trabalho e inovação tecnológica

(EF05GE05) Identificar e comparar
as mudanças dos tipos de trabalho
e desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizadas
na produção industrial, agrícola e
extrativa e no cotidiano das populações.
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UNIDADES TEMÁTICAS
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Objetos de conhecimento

Habilidades

Condições de vida nos lugares de vivência

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência
relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de
vestuário e hábitos alimentares em
sua comunidade ao longo do ano,
decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.

Os usos dos recursos naturais: solo e
água no campo e na cidade

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a
vida, identificando seus diferentes
usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades)
e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.

Produção, circulação e consumo

(EF03GE08) Relacionar a produção
de lixo doméstico ou da escola aos
problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas
para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de
redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em
casa, na escola e/ou no entorno.

Impactos das atividades humanas

(EF03GE09) Investigar os usos dos
recursos naturais, com destaque
para os usos da água em atividades
cotidianas (alimentação, higiene,
cultivo de plantas etc.), e discutir os
problemas ambientais provocados
por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da
água na agricultura e na geração de
energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água
potável.
(EF03GE11) Comparar impactos
das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico
natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e
máquinas.

Preservação e degradação da natureza

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e
antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que
vive, bem como a ação humana na
preservação ou degradação dessas
áreas.

Qualidade ambiental

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental
e algumas formas de poluição dos
cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes industriais, marés
negras etc.).

Natureza,
ambientes
e qualidade de vida
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UNIDADES TEMÁTICAS

Natureza,
ambientes
e qualidade de vida

Objetos de conhecimento

Habilidades

Diferentes tipos de poluição

(EF05GE11) Identificar e descrever
problemas ambientais que ocorrem
no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes,
destruição do patrimônio histórico
etc.).

Gestão pública da qualidade de vida

(EF05GE12) Identificar órgãos do
poder público e canais de participação social responsáveis por buscar
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio
ambiente, mobilidade, moradia e
direito à cidade), e discutir as propostas implementadas por esses
órgãos que afetam a comunidade
em que vive.

QUADRO 9 – CONCEITOS E TEMAS-CHAVE PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DE COLOMBO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – CIÊNCIAS
HUMANAS – HISTÓRIA (2017) – 1º ao 5º ANO

HISTÓRIA
COMPETÊNCIAS

UNIDADES TEMÁTICAS

a) Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da realidade,
estejam eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em tempos e espaços diferentes.
b) Selecionar e descrever registros de memória produzidos em diferentes tempos e espaços, bem como diferentes linguagens, reconhecendo e valorizando seus significados em
suas culturas de origem.
c) Estabelecer relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, e seus significados em
diferentes contextos, sociedades e épocas.
d) Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em
princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
e) Descrever, comparar e analisar processos históricos e mecanismos de ruptura e transformação social, política, econômica e cultural.
f) Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com
as diferentes populações.

Mundo
pessoal:
meu
lugar
no
mundo

Objetos de conhecimento

Habilidades

As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro)

(EF01HI01) Identificar aspectos do
seu crescimento, por meio do registro
das lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua
família.

Os vínculos pessoais: as diferentes
formas de organização familiar e as
relações de amizade

(EF01HI03) Descrever e distinguir
os seus papéis e responsabilidades
relacionados à família e à escola.

A escola e a diversidade do grupo
social envolvido

(EF01HI04) Identificar as diferenças entre o ambiente doméstico e
o ambiente escolar, reconhecendo
as especificidades dos hábitos e das
regras que os regem.
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A
comunidade
e seus
registros

O
trabalho e a
sustentabilidade da
comunidade

UNIDADES TEMÁTICAS

As
pessoas e os
grupos
que
compõem
a cidade e o
município

Objetos de conhecimento

Habilidades

A noção do Eu e do Outro: comunidade, convivências e interações entre
pessoas

(EF02HI01) Reconhecer espaços de
sociabilidade e identificar os motivos
que aproximam e separam as pessoas
em diferentes grupos.
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de
mudança, pertencimento e memória.

Objetos de conhecimento

Habilidades

A sobrevivência e a relação com a
natureza

(EF02HI10) Identificar diferentes
formas de trabalho existentes na
comunidade em que vive, suas especificidades e importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no
meio ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho existentes
na comunidade em que vive.

Objetos de conhecimento

Habilidades

O eu, o Outro e os diferentes grupos
sociais e étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais, culturais e
ambientais da cidade em que se vive

(EF03HI01) Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade e
o município, as relações estabelecidas
entre eles e os eventos que marcam a
formação da cidade, como fenômenos
migratórios (vida rural, vida urbana),
desmatamentos, estabelecimento de
grandes empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio
da consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na
cidade em que vive.
(EF03HI03) Identificar e comparar
pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial
destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.

Os patrimônios históricos e culturais
da cidade em que se vive
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(EF03HI04) Identificar os patrimônios
históricos e culturais de sua cidade
e discutir as razões culturais, sociais
e políticas para que assim sejam
considerados.
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UNIDADES TEMÁTICAS

O lugar em
que se
vive

Transformações e
permanências
nas
trajetórias
dos
grupos
humanos

Circulação
de
pessoas,
produtos e
culturas

As
questões
históricas
relativas às
migrações

Objetos de conhecimento

Habilidades

A produção dos marcos da memória:
os lugares de memória (ruas, praças,
escolas, monumentos, museus etc.)

(EF03HI05) Identificar os marcos
históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
(EF03HI06) Identificar os registros de
memória na cidade (nomes de ruas,
monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha
desses nomes.

A produção dos marcos da memória:
formação cultural da população

(EF03HI07) Identificar semelhanças e
diferenças existentes entre comunidades de sua cidade, e descrever o
papel dos diferentes grupos sociais
que as formam.

A produção dos marcos da memória:
a cidade e o campo, aproximações e
diferenças

(EF03HI08) Identificar modos de vida
na cidade e no campo no presente,
comparando-os com os do passado.

Objetos de conhecimento

Habilidades

O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações sociais e culturais

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do
tempo e discutir suas interferências
nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida
o presente.

Objetos de conhecimento

Habilidades

A circulação de pessoas e as transformações no meio natural

(EF04HI04) Identificar as relações
entre os indivíduos e a natureza e
discutir o significado do nomadismo e
da fixação das primeiras comunidades
humanas.
(EF04HI05) Relacionar os processos
de ocupação do campo a intervenções
na natureza, avaliando os resultados
dessas intervenções.

Objetos de conhecimento

Habilidades

As dinâmicas internas de migração no
Brasil, a partir dos anos 1960

(EF04HI12) Analisar, na sociedade
em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).
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UNIDADES TEMÁTICAS

Povos
e culturas:
meu
lugar
no
mundo
e meu
grupo
social

Registros da
história:
linguagens e
culturas
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Objetos de conhecimento

Habilidades

O que forma um povo? Da sedentarização aos primeiros povos

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos
povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.

Cidadania, diversidade cultural e
respeito às diferenças sociais, culturais
e históricas

(EF05HI04) Associar a noção de
cidadania com os princípios de
respeito à diversidade e à pluralidade.
(EF05HI05) Associar o conceito de
cidadania à conquista de direitos dos
povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.

Objetos de conhecimento

Habilidades

Os patrimônios materiais e imateriais
da humanidade

(EF05HI09) Comparar pontos de vista
sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por
meio do acesso a diferentes fontes,
incluindo orais.
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade e analisar mudanças e
permanências desses patrimônios ao
longo do tempo.

ANEXO 03

SUBPROGRAMA
CIDADÃO
AMBIENTAL MIRIM
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL
SUBPROGRAMA CIDADADÃO AMBIENTAL MIRIM
É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em
seus métodos – adaptada ao fim, que se persegue: permitir ao homem chegar a
ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os
outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história... (FREIRE,
1980).

1.

APRESENTAÇÃO
O Programa Cidadão Ambiental Mirim tem por finalidade a formação

da consciência socioambiental cidadã dos estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino de Colombo. Será desenvolvido por meio da ação integrada das
Secretarias municipais de Educação (SEMED) e Meio Ambiente (SEMA).
O Programa está embasado no Projeto Cidadão Ambiental Mirim, um projeto-piloto realizado durante os anos de 2010 a 2012, pela Secretaria de Meio
Ambiente de Colombo e executado em parceria com 03 escolas municipais, tendo como intenção principal contribuir para o desenvolvimento da conscientização
dos estudantes das escolas municipais e da comunidade colombense, quanto ao
cuidado e respeito ao meio ambiente, sob o foco da cidadania. Foi constituído
um grupo com professores e estudantes do 4º e do 5º ano, que tiveram a oportunidade de ampliar o conhecimento sobre aspectos da realidade socioambiental
do município de Colombo. Por meio de diálogos, palestras, materiais informativos e práticas educativas, puderam refletir sobre os problemas socioambientais
relacionados à realidade do município, suas causas e consequências e, desta
maneira, pensar em possíveis alternativas de soluções para prevenir e superar
os problemas.
A análise desse Projeto, via pesquisa de Mestrado1, revelou sua potencialidade educativa, na medida em que seus resultados foram significativos: com
efeito, os educadores ambientais mirins posicionaram-se como engajados

1 DIAS, Dalva S.S. Projeto Cidadão Ambiental Mirim: contribuições para a formação da consciência ambiental cidadã nos anos iniciais do Ensino Fundamental no município de Colombo - PR. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2012.
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na defesa de um ambiente de vida saudável. Em vista dessa potencialidade, o
Programa Cidadão Ambiental Mirim constitui um importante instrumento pedagógico para trabalhar a Educação Ambiental, sob o foco da cidadania
e da sustentabilidade socioambiental, nos CMEI’s e escolas da Rede Municipal de Ensino, por meio da formação de professores educadores-ambientais e
de estudantes “Cidadãos Ambientais Mirins”.
Uma pessoa educada para ser cidadã é a que pensa, reflete, recebe e
transmite informações e aprende a se pôr em ação, juntamente com os outros
e, com eles, se organizar para alcançar o bem comum. Neste contexto, ao compreender os estudantes como “educadores ambientais mirins”, entendemos
que a partir da formação e do aprendizado de ser “cidadão ambiental” em seus
espaços de vida, eles terão condições de compreender a influência de suas atitudes e comportamentos sobre os outros, entre os quais os adultos de sua convivência, para uma mudança de postura em relação ao ambiente.
A figura a seguir, constituída a partir da Metodologia Mandalas dos Saberes2, demonstra que a formação da consciência socioambiental do estudante
acontece por meio do desenvolvimento de atitudes e hábitos na construção de
conhecimentos aliados aos valores, necessários à conquista do exercício da cidadania, ajudando-o a criar opiniões e participar ativamente da gestão dos bens
comunitários.
Para que os estudantes possam desenvolver as competências necessárias para atuarem de modo propositivo e compromissado com a vida cotidiana,
capazes de decidir e agir em prol de um ambiente saudável, é necessário que a
escola promova espaços permanentes de reflexões e ações voltadas à cidadania.
Este desafio pressupõe professores ativos, que assumam o papel de mediadores
do processo educativo, dando sentido aos conteúdos que a escola oferece, promovendo as conexões com o mundo externo, de modo que os estudantes sejam
2 A Metodologia Mandala dos Saberes é utilizada nas escolas participantes do Programa Mais Educação (Educação-Integral). A Mandala dos saberes busca ampliar a relação entre
as escolas e as comunidades, tendo como objetivo a qualificação das práticas escolares através
de aproximações com experiências locais.
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Figura 04 – Mandala de Formação dos Cidadãos Ambientais Mirins.

capazes de compreender, processar as informações recebidas, interpretá-las e
atuar de modo consciente na sociedade onde vivem. Neste contexto, para que
os professores tenham condições de contribuir com a formação do sujeito-aluno
cidadão, é primordial que tenham conhecimentos acerca da dimensão ambiental
da educação, do ponto de vista teórico-metodológico.
De acordo com Carvalho (2004), educador-ambiental é quem trabalha pedagogicamente com a temática socioambiental. O educador-ambiental é mediador das relações que os grupos estabelecem com o ambiente,
atuando como intérprete dessas relações, ou seja, um coordenador das ações
grupais ou individuais, que busca proporcionar novas experiências de aprendizagem e novas atitudes em face do ambiente natural e social. Assim, para que o
professor possa ser considerado um educador-ambiental, é preciso que ele assuma um compromisso efetivo com a formação socioambiental dos educandos.
Neste sentido, a formação de professores para a Educação Ambiental
compreende um processo de desenvolvimento contínuo, que inclui tanto a di-
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mensão pessoal, como profissional, requerendo atitudes favoráveis e de envolvimento, nessa perspectiva educacional. Com base neste foco, é que o Programa
será desenvolvido.
A figura n.º 2 apresenta a Mandala de Formação de Educadores-Ambientais. A formação dos professores será realizada ao longo do ano-letivo,
com base na pedagogia dialógico-problematizadora de Paulo Freire. Prevê momentos de estudo das Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental,
aliados ao conhecimento da realidade socioambiental local, articulando teoria
e prática ao longo de todo o processo; incentivo ao diálogo e valorização das
experiências entre docentes de diferentes regiões do município; planejamento
de ações conjuntas, incluindo estudantes e professores, na decisão dos temas,
projetos e dinâmicas educativas, que serão desenvolvidas continuamente, tendo
a ECOGINCANA como prática integradora.

Figura 05 – Mandala de Formação de Professores Educadores-Ambientais
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2. JUSTIFICATIVA
A Educação Ambiental, na educação contemporânea, deve ser compreendida como um processo educativo permanente e necessário à formação cidadã, enquanto dimensão fundamental que tem por finalidade apoiar o aluno
enquanto cidadão em formação, para que desenvolva uma nova mentalidade de
interação com o meio ambiente. Sob este foco, uma educação para a cidadania
relacionada ao meio ambiente, implica o desenvolvimento dos sujeitos-alunos
para refletirem e agirem em defesa da qualidade de vida, comprometendo-se
pela conquista de direitos e pela responsabilização dos deveres para assegurar
um ambiente sadio e sustentável. Nesta direção, também se evidencia a importância do envolvimento da comunidade escolar com a realidade local, em vista
da formação de cidadãos engajados na transformação das relações da sociedade
com o ambiente de vida, sob o foco da sustentabilidade socioambiental.
A formação do professor educador-ambiental da Educação Básica, como
processo continuado, envolve conhecimentos acerca do campo teórico-metodológico da Educação Ambiental, bem como ações pedagógicas que articulem tais
conhecimentos ao currículo escolar e à realidade de vida dos educandos. É de
fundamental importância que a comunidade escolar (gestores, coordenadores e
professores e demais profissionais da educação) tenha clareza sobre a importância da Educação Ambiental na formação dos educadores e educandos e a compreensão acerca dos conceitos de cidadania e sustentabilidade socioambiental,
para poder trabalhar com os alunos na perspectiva da Educação Ambiental crítica
e transformadora, já que a escola é um dos principais espaços de formação da
consciência cidadã.
É preciso, pois, que a escola crie condições para o desenvolvimento de
uma prática educativa dialógica e democrática e do exercício da cidadania local,
desde a infância, para ir preparando os “educadores ambientais mirins”.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral
O Programa Cidadão Ambiental Mirim, como instrumento de desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas e CMEIs e suporte teórico-metodológico aos professores, visa à formação da consciência socioambiental cidadã dos
estudantes.

3.2. Objetivos Específicos
a) Orientar e apoiar os estudantes colombenses a desenvolverem valores, atitudes, conhecimentos e habilidades que os capacitem a se assumirem
como responsáveis quanto aos direitos e deveres, na perspectiva de “educadores ambientais mirins”.
b) Desenvolver ações, diferentes experiências educativas e vivências que
possibilitem aos estudantes, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, o
contato direto com o meio ambiente, favorecendo a compreensão das questões
relacionadas à sustentabilidade socioambiental.
c) Promover a formação dos professores, sob o foco da educação socioambiental cidadã, para o desenvolvimento contínuo do Programa nas escolas e
CMEIs, na perspectiva de um trabalho transversal, interdisciplinar e transdisciplinar.
d) Organizar práticas educativas correlacionadas à sensibilização, a vivências desafiadoras, à descoberta, ao estímulo do desafio, à curiosidade, à
criatividade e ao desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental.
e) Produzir materiais didáticos e informativos que auxiliem educadores e
estudantes na construção do pensamento socioambiental, em perspectiva sus-
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tentável.
f) Instrumentar os educadores-ambientais mirins para atuar como multiplicadores em seus espaços de vida – na casa, rua, no bairro, na cidade e no
município.
g) Fundamentar os estudantes na análise e compreensão crítica das situações-problemas encontradas no dia-a-dia das comunidades, visando à formação de atitudes propositivas.
4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
O Programa tem seus pilares constituídos a partir dos seguintes princípios,
referenciados nas Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Ambiental
de Colombo:
a) Transversalidade, Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
b) A formação da cidadania socioambiental.
c) A sustentabilidade socioambiental concebida como um modo de pensar e viver, uma visão de mundo, nos vários saberes e conteúdos.
d) Compreensão sistêmico-complexa de mundo, sob a perspectiva localglobal.
e) Formação escolar crítica de sensibilização e conscientização sobre
meio ambiente.
f) Estudo e conhecimento da realidade de vida dos estudantes, articulando saberes científicos e tradicionais.
g) Projetos socioeducativos.
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5. METODOLOGIA
Os projetos proporcionam situações de aprendizagem reais e diversificadas, permitindo que os alunos e professores dialoguem e interpretem as
situações-problema, de forma contextualizada, utilizando para isso os conhecimentos das disciplinas e outros saberes de sua vivência. A partir das orientações
do Programa Cidadão Ambiental Mirim, as escolas organizarão seus projetos,
correlacionados ao planejamento escolar, quanto a temas geradores, objetivos,
conteúdos, atividades e avaliação.
O planejamento conjunto entre professores, alunos e coordenadores
é uma recomendação importante, pois o projeto terá como ponto de partida
o conhecimento dos problemas socioambientais presentes no entorno de cada
escola e/ou no município de Colombo, suas causas, o impacto causado na vida
das pessoas do bairro e o que precisaria ser feito na perspectiva do exercício
de direitos e deveres, em prol do bem comum. Os estudantes devem participar
de todo o processo, do início ao final, para que possam exercitar a liberdade de
pensar e agir de modo prudente e responsável.
6. DESENVOLVIMENTO
A apresentação do Programa Cidadão Ambiental Mirim ocorrerá no início
do ano letivo, aos diretores e coordenadores das escolas, em conjunto com a
entrega das Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental.
As escolas que quiserem participar farão a adesão ao Programa. Poderão
se inscrever professores, coordenadores e diretores que tiverem interesse em
desenvolver projetos de Educação Ambiental nas escolas e também participar da
ECOGINCANA.
A participação na ECOGINCANA não será obrigatória e ocorrerá de modo
independente da metodologia de formação do educador ambiental. Entretanto,
ao participar da ECOGINCANA, as escolas ampliam o leque de atividades a serem
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realizadas conjuntamente com instituições parceiras.
A ECOGINCANA proporciona a integração entre as escolas, em prol de
ambientes saudáveis nas realidades de vida dos estudantes e cidadãos colombenses. Em sua 3ª edição (2017), tem como objetivo destacar o trabalho proativo das escolas que se comprometem com a realidade dos ambientes, atuando
com compromisso e criatividade para a solução e prevenção dos problemas socioambientais.
Outro aspecto importante em relação à ECOGINCANA, é que ela possibilita a troca de experiências e amplia a aprendizagem no campo da Educação
Ambiental, estabelecendo diálogos, cooperação e partilha, em prol da qualidade
de vida, além de valorizar o trabalho docente, orientar as ações e enriquecer as
experiências educativas junto aos estudantes.
6.1 A FORMAÇÃO DOCENTE
Os participantes farão parte de um processo de formação para a Educação
Ambiental, embasada nas Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação
Ambiental, ao longo do ano letivo, sendo que uma parte da carga horária contará como formação continuada, ofertada pela SEMED. Além das oficinas pedagógicas, a formação será feita por meio de grupos de estudo com as escolas (por
proximidade ou realidade semelhante); assessoramentos com a equipe técnica
e pedagógica (SEMED-SEMA) na escola e materiais disponibilizados pelas Secretarias.
Atividades

Descrição

1. Apresentação do Programa e sensibilização

- Evento de lançamento da Entrega das Diretrizes

Calendário

2. Formação continuada – Oficina de Educação
Ambiental
Módulo EAD: 12 horas
Leitura dos materiais; elaboração das atividades do projeto em sala, na escola.
Módulo presencial: 12 horas

- Estudos da Diretrizes Curriculares para a
Educação Ambiental
- Metodologias: transversalidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade.
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3. Oficina de editoração de imagem (foto e
vídeo); produção textual – relatos de experiência relatório e editoração

Orientação para a elaboração dos materiais solicitados na ECOGINCANA; criação de vídeos.

4. Estudos do meio - Conhecendo Colombo

Visitas orientadas em diferentes locais do
município

5. Acompanhamento e orientação pedagógica; avaliação dos projetos

- Criação de grupos de estudo, discussão dos
projetos e orientação

7. Seminário de finalização dos projetos anuais

Apresentação dos projetos desenvolvidos, com
entrega do relatório final.

A partir das orientações iniciais sobre a elaboração do projeto de Educação Ambiental, com base nos princípios orientadores do Programa, os professores participantes elaboram os projetos da escola e encaminham à coordenação
do Programa.
A tabela a seguir apresenta os eixos ou temas norteadores para os projetos, bem como as atividades que poderão ser desenvolvidas ao longo do período letivo previsto para o desenvolvimento dos projetos.
Eixos ou temas norteadores
1 Conhecendo Colombo: Características socioambientais (urbano e rural)
2. Aquífero Karst:
- Uso e conservação do solo e dos recursos hídricos na região.
-Impactos socioambientais;
-Poluição hídrica e atmosférica;
- Agricultura convencional e agroecologia;
- Alimentação saudável e Saúde: aproveitamento integral do alimento e combate ao desperdício alimentar.
3. Biodiversidade
Proteção e conservação
Prevenção de danos aos ecossistemas
4. Resíduos sólidos e consumo sustentável
Princípios de gestão dos resíduos sólidos: coleta e destinação final;
saneamento básico; lixo – vetores – Dengue
5. Sustentabilidade socioambiental e Qualidade de Vida
6. Meio Ambiente e Cidadania Socioambiental
- Estudo do ECA; Estudos da Legislação Ambiental
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PROPOSIÇÕES PRÁTICAS
• Adoção dos 5 Rs: Refletir, Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar.
• Agendamento da Vam de Eficiência Energética/Copel – Segurança
• Campanhas de sensibilização para conservação das áreas verdes do entorno.
• Campanhas educativas, envolvendo as turmas, sob a forma de tarefas relacionadas ao problema socioambiental,
no âmbito escolar, das famílias e do bairro.
• Campanhas sobre a diminuição da produção de resíduos, correta destinação e coleta seletiva
• Criação de espaços que integrem o plantio de hortaliças, flores e ambientes para leitura, contação de histórias,
convivência de professores, alunos, pais e comunidade.
• Criação de jogos; dramatizações; simulações; oficinas, histórias em quadrinhos, ilustrações.
• Cultivo de hortas e jardins escolares - Agroecologia
• Desenvolver pesquisas sobre ideais de sustentabilidade em níveis locais e regionais;
• Oficina de aproveitamento integral de alimentos;
• Palestras com a Sec. Saúde - Vigilância Sanitária
• Práticas educativas em áreas naturais (hortas, parques e praças), fortalecendo a percepção sobre os impactos
socioambientais, a importância da conservação da biodiversidade e das vivências na natureza.
• Trabalhos de campo nos entornos escolares, favorecendo o desenvolvimento das habilidades de pesquisa voltadas às questões de meio ambiente;
• Valorização de projetos que fortalecem iniciativas locais;
• Visita ao Parque de Ciências; Visitas ao Museu de História Natural;
• Visitas às associações de catadores; entre outras.
• Visitas às nascentes e rios de Colombo; aos Parques da Uva e Grutas do Bacaetava.

6.2 CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
a. Ter relevância socioambiental para a comunidade escolar.
b. Construção participativa: mobilização e engajamento com comunidade escolar.
c. Desenvolvimento de metodologias transversais e interdisciplinares;
d. Correlação aos objetivos e princípios orientadores do Programa
Cidadão Ambiental Mirim e das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Ambiental.
e. Prever momentos de troca de experiências (escolas e comunidade).
f. Aspectos inovadores: prever ideias e práticas inovadoras, soluções
criativas com potencial de transformação para a comunidade.
6.3 AGENDA AMBIENTAL
As professoras participantes do Programa Cidadão Ambiental Mirim participarão das atividades oferecidas ao longo do ano letivo pela Secretaria de Meio
Ambiente, departamentos e demais instituições, que realizarem atividades educativas e culturais relacionadas à Educação Ambiental (palestras, apresentações
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teatrais, agendamento de oficinas com a Sanepar, Copel, entre outras).
6.4 REGISTRO DAS ATIVIDADES
É necessário que as docentes em formação organizem registro das atividades realizadas por meio dos projetos. Os registros serão feitos por meio de
relatórios, abrangendo atividades artísticas (músicas, poemas, desenhos), fotografias, filmagens, sequências didáticas, trabalhos dos alunos, entre outros. Na
finalização do projeto anual, o professor encaminhará um relato de experiências
para a coordenação do Programa, em data a ser definida posteriormente.
6.5 SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Ao final do ano letivo, por ocasião do encerramento das atividades anuais
do Programa, os professores poderão socializar suas experiências no 1º Seminário de Educação Ambiental de Colombo.
7. AVALIAÇÃO
A avaliação dos projetos tem como finalidade redirecionar as ações e deverá acontecer ao longo do ano letivo, de modo permanente, sendo realizada,
sempre que possível, de maneira participativa.
Serão considerados para efeito de avaliação: os registros dos projetos; as
metodologias transversais e interdisciplinares; o cumprimento das ações educativas relacionadas aos princípios da Educação Ambiental; aceitação das atividades
previstas; o número de escolas e educadores envolvidos com a formação continuada em EA, bem como o envolvimento dos participantes na realização das
atividades coletivas.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL
SUBPROGRAMA GINCANA ECOLÓGICA – ECOGINCANA
1.

APRESENTAÇÃO
A ECOGINCANA é um Programa Educativo que correlaciona Escola-Comu-

nidade, idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Educação, com a proposta de valorizar o desenvolvimento de práticas
educativas voltadas à Educação Ambiental sob o foco da cidadania e da sustentabilidade socioambiental, junto à população colombense.
A ECOGINCANA surgiu com a ideia de realizar uma competição saudável
envolvendo questões relacionadas ao meio ambiente, entre as escolas municipais. O nome foi uma idealização do Secretário de Meio Ambiente, Sr. Evandro L.
Busato. Primeiramente, foi denominada de Gincana Ecológica de Colombo, num
segundo momento, abreviou-se para ECOGINCANA, termo utilizado nas edições
posteriores à primeira edição.
O termo ECO está relacionado à ideia de ecologia que, por sua vez, correlaciona-se aos pressupostos da sustentabilidade socioambiental. Nesse contexto,
destaca-se o conceito de Meio Ambiente, fundamental às práticas educativas
que possibilitam reflexões e ações em torno das problemáticas ambientais nas
relações homem-natureza.
A correlação com a terminologia GINCANA está associada ao significado
dessa prática – competição saudável ou percurso a ser vencido pela comunidade
escolar, com o objetivo de valorizar os trabalhos dos professores e escolas municipais. Visa ainda, nessa direção, estimular valores, práticas sociais e as boas
relações humanas no meio em que vivem por meio de atividades lúdicas. Com
isso, pretende-se caminhar no sentido de alicerçar a participação social do cidadão na realidade onde vive e para além dela.
A proposta inicial do programa foi direcionada a comunidade escolar da
Rede Municipal de Ensino, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.
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Com o decorrer das edições, percebeu-se que seria necessária a inclusão dos
CMEIs – Centros Municipais de Educação Infantil pelo trabalho que esses centros
desenvolvem e por entender-se que as práticas de Educação Ambiental precisam
atender a todas as realidades educativas do município.
A perspectiva educacional da Ecogincana está voltada a uma proposta de
aprendizagem que se dá por meio da competição saudável voltada a contribuir
para a qualidade de vida da população colombense, a partir da visão sistêmica e
da correlação de forças no sentido do desenvolvimento de um município sustentável, e do sentimento de pertencimento ao ambiente onde se vive e habita.
O Programa vem trilhando novas expectativas que visam a abranger, de
forma integrada, instituições locais e outros parceiros no sentido de implementar
ações de enfrentamento aos problemas socioambientais locais. A instituição que
atendemos - a escola - nos obriga a olhar além do pátio, na direção de ver o
entorno, as famílias, as diferentes situações sociais, culturais e ambientais com
vistas a intervir de forma consciente e continuada, estimulando os educandos
e toda a comunidade na manutenção de um Meio ambiente equilibrado e sadio
para todos.
Nessa linha, o Programa ECOGINCANA, é uma ação articulada, interdependente e contínua, uma vez que está associada a outros programas e interdepende deles em suas práticas e ações educativas socioambientais, bem como,
exige desenvolvimento contínuo pelos objetivos a que se propõe e pelos atores
envolvidos nos diferentes contextos e realidades de Colombo.
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2.

OBJETIVOS

2.1

GERAL
Contribuir para o conhecimento do meio ambiente colombense e, nesse

contexto, os problemas socioambientais que afetam essa realidade, incentivando
as escolas municipais a desenvolver práticas educativas de cuidado com o meio
natural e ações de cidadania em prol da qualidade de vida dos munícipes.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Compartilhar experiências positivas em relação aos cuidados com o

meio ambiente;
b) Estabelecer diálogos intra e interescolares em torno das problemáticas
socioambientais de Colombo com foco na proposição de soluções criativas;
c) Proporcionar o entrosamento, a socialização e a colaboração entre as
escolas e comunidades e ampliar a aprendizagem do campo socioambiental.
3.

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA: ETAPAS
A organização geral da ECOGINCANA é de responsabilidade da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), por meio da Comissão Organizadora constituída pelos servidores municipais que atuam nessas secretarias. Assim, a partir da constituição dessa comissão que operacionaliza o desenvolvimento da proposta, foram estabelecidas
as seguintes etapas de desenvolvimento, a saber.
3.1 Etapa de Inscrições
As inscrições definem quem pode participar da ECOGINCANA. Nesse ponto, o processo é aberto à todas as escolas da Rede Municipal de Ensino e a mesma deverá se organizar de modo que:
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a) apresente um (a) professor-coordenador (a), que será responsável pela
organização e relato das atividades da gincana.
b) encaminhe a ficha de inscrição no período proposto para as devidas
inscrições.
c) inscreva um projeto individual, executado por um professor regente
junto à sua turma, ou um projeto coletivo, desenvolvido com todas as turmas.
d) envie o projeto conforme orientações metodológicas presentes no regulamento da ECOGINCANA.
3.2 Etapa das Atividades
O Regulamento da ECOGINCANA aponta alguns aspectos importantes em
relação às atividades que serão desenvolvidas no processo do programa. Nesse
sentido, são destacados, dentre eles:
a) o levantamento diagnóstico que a escola deverá fazer da realidade da
comunidade onde está inserida a escola correlacionando escola e comunidade;
b) a escolha da situação problema a ser estudada e que orientará os trabalhos que serão propostos no contexto do projeto que a escola/professores irão
desenvolver. Além do diagnóstico e da escolha da situação problema, aponta-se
ainda,
c) a elaboração de um plano de ação pela equipe participante da gincana ecológica. Esse plano de ação deverá conter diferentes atividades articuladas com a comunidade escolar (direção, coordenação, professores, estudantes
e pais) e demais parceiros que poderão contribuir com a resolução do problema
diagnosticado e estudado. Outro aspecto importante nas etapas de desenvolvimento das atividades está direcionado ao registro das ações.
d) o registro das ações destaca-se pelo valor dessa prática na produção
de conhecimentos e saberes pelos alunos e professores/comunidade. Assim, todas as ações desenvolvidas no contexto do plano de ação, ao serem registradas,
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possibilitam construir com elas, diferentes modos de ver-olhar para as realidades
ou realidade focada no projeto oriundo da problemática diagnosticada.
As ações articuladas à construção de saberes pelos estudantes e professores ampliam o entendimento/compreensão do meio ambiente local/regional e,
também, do que é e de como se dá o desenvolvimento da Educação Ambiental
no processo escolar e comunitário.
3.3 Etapa de Participação na SEMACO
As escolas inscritas na ECOGINCANA pelo processo desencadeado de
aprendizagens, registros, escritas e descobertas, se envolverão com a Semana
do Meio Ambiente de Colombo - SEMACO, que tem regulamento e organização
próprios e se apresenta articulada à ECOGINCANA. Durante a semana do meio
ambiente, acontece uma Mostra de Trabalho Culturais-Ambientais, com temática
específica que, de certo modo, orientou o fazer das práticas educativas na ECOGINCANA. Durante a mostra, as escolas podem participar com atividades como:
poesias, desenhos, pinturas, apresentações etc.
Na proposta da ECOGINCANA articulada à SEMACO, a escola poderá inscrever um trabalho por modalidade, de modo que, se houver necessidade, a
escola fará a seleção interna do melhor trabalho por modalidade, cabendo a
mesma estabelecer critérios e quadros avaliativos próprios para essa indicação.
3.4 Etapa da Premiação
Escolas e Projetos desenvolvidos de acordo com os objetivos do Programa e, nesse contexto, de acordo com as metas da Educação Ambiental no município, serão premiados ao término da edição anual. A premiação tem finalidade
de estimular, incentivar escolas, professores e comunidade a continuar contribuindo com o desenvolvimento da Educação Ambiental no contexto municipal
e, a mais, a estabelecer as relações entre qualificação da vida dos munícipes e
cuidado com o meio ambiente local.
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3.5 Etapa da participação no Seminário Municipal de Educação
Ambiental
Como apresentado na perspectiva, a ECOGINCANA é um programa articulado aos demais subprogramas do Programa Colombo Sustentável, que visa
à integração escola-comunidade por meio das ações/práticas de Educação Ambiental promovidas pelas unidades escolares.
Assim, ao estar integrado à SEMACO, ambos se integram ao Seminário
Municipal, ação que visa socializar e divulgar cientificamente, os resultados das
políticas e práticas de educação ambiental no contexto municipal e para além
dele, envolvendo outras escalas de abrangência – da regional, estadual à nacional.
Nesse seminário, o professor da escola envolvida com a ECOGINCANA e
com a SEMACO terá espaço para apresentar, divulgar, socializar os resultados do
trabalho que desenvolveu ou está desenvolvendo na unidade escolar em conexão
com a comunidade. Para participar desse seminário, como realizado nas demais
ações/fases, haverá programa e regimento interno orientando os participantes.
4. AVALIAÇÃO
A avaliação dos trabalhos/projetos que participarão da ECOGINCANA
se dará por meio de uma comissão avaliadora que será composta por membros convidados do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONMACO), Comitê
Gestor de Educação Ambiental (COMGEA) e demais instituições ambientais com
atuação no município de Colombo.
Para que os projetos sejam avaliados de modo coerente e com foco no
que se espera da Educação Ambiental no contexto municipal, a avaliação está organizada em etapas, a saber: a) escrita do projeto; b) participação na SEMACO;
c) realização das atividades previstas no projeto educativo; d) escrita e entrega
de relatório final; e) participação no Seminário de Educação Ambiental Municipal.
Por se dar em perspectiva processual e criteriosa, a avaliação ocorrerá
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ao longo do desenvolvimento da ECOGINCANA em suas distintas fases. Nesse
sentido, para que os projetos escolares e demais atividades do programa possam
ser avaliados com significado, foram estabelecidos critérios como:
a) relevância Socioambiental para a comunidade escolar e vizinhança;
b) construção participativa - mobilização e engajamento com a comunidade escolar;
c) a integração de ações voltadas à cidadania e sustentabilidade socioambiental;
d) troca de experiências com outras instituições de ensino e com a comunidade;
e) aspectos inovadores - ideias e práticas inovadoras, soluções criativas
com potencial de transformação para a comunidade escolar;
f) quanto aos documentos apresentados: alcance dos objetivos, estética
do documento, organização, clareza e coerência.
5. RESULTADOS ESPERADOS
A ECOGINCANA visa melhorias ao meio ambiente e à população local,
através do diálogo, aprendizado e cooperação permanente de toda a comunidade escolar, além de valorizar o trabalho dos docentes e tornar o processo de
aprendizagem dos alunos mais lúdico e interessante. Visa ainda, contribuir na
construção de um município sustentável nas dimensões social, politica, economia, cultural e ambiental. Para tanto, sua principal linha de ação está direcionada
à contribuir no desenvolvimento de outra consciência de mundo, de realidade e
de vida cidadã pelos educandos e por seus educadores.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COLOMBO SUSTENTÁVEL
SUBPROGRAMA SEMACO – SEMANA DE MEIO AMBIENTE
1. CONTEXTO HISTÓRICO: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
SEMACO
A Prefeitura Municipal de Colombo tem ciência da quantidade de problemas socioambientais presentes na realidade colombense, reflexos da grave crise
ambiental da atualidade, presente em nível local e global. Nesta perspectiva, por
meio dos programas de Educação Ambiental, o município de Colombo objetiva a
formar pessoas sensibilizadas e conscientizadas – agentes de transformação da
realidade, por meio das ações educativas.
Estas ações podem ser desencadeadas a partir do Calendário Ambiental,
aproveitando a influência dos meios de comunicação, que focalizam suas pautas
em torno de diferentes atividades, reportagens e campanhas que discutem a necessidade de mudanças nos estilos de vida. Neste sentido, o Dia Mundial do Meio
Ambiente – 05 de junho é uma data destaque nas agendas municipais.
Assim, a Primeira Semana do Meio Ambiente – SEMACO - foi realizada em
período integral entre os dias 08 a 12 de Junho de 2015, no Pavilhão de Eventos
Altair da Silva Leme, localizado no Parque da Uva, em Colombo. Foi desenvolvida
por meio das seguintes temáticas:
a) resíduos sólidos: realização de palestra sobre destinação adequada dos
resíduos sólidos e barracas temáticas contendo as informações sobre a destinação correta dos mesmos;
b) água: realização de palestras e atividades lúdicas com os alunos das
escolas municipais, em conjunto com a Sanepar;
c) agricultura: realização de palestra pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, sobre o Projeto Agricultura na Escola e prática de plantio de mudas
de hortaliças produzidas na região;
d) guarda responsável de animais: realização de palestras para os estu-
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dantes;
e) ecoturismo: visitação de alunos nas Grutas do Bacaetava e a Trilha
Ecológica no Bosque da Uva, entre outros roteiros, com estagiários monitores.
Os eventos foram realizados pela Secretaria de Meio Ambiente com a
parceria das Secretarias de Educação; Agricultura e Abastecimento; Saúde; Ação
Social; Esporte, Cultura Lazer e Juventude; Indústria, Comércio e Turismo; e Comunicação, além da SANEPAR e COPEL, caracterizando uma prática intersetorial
pela forma de cooperação estabelecida entre os órgãos envolvidos. O público
alvo da SEMACO direcionou-se aos professores e estudantes da rede municipal
de ensino de Colombo.
A 2ª SEMACO foi realizada em período integral, entre os dias 06 a 10 de
Junho de 2016, no mesmo local. O objetivo foi apresentar as ações da Educação
Ambiental realizadas durante a Ecogincana 2016, intercaladas com espetáculos
teatrais e palestras com a temática ambiental para a comunidade educativa. A
2ª SEMACO foi realizada com a presença das autoridades e dos professores que
participaram da Ecogincana. Durante o cerimonial, foram entregues os certificados dos participantes do Programa e as premiações dos vencedores. As escolas
que se destacaram durante a Ecogincana apresentaram as músicas coreografadas com a temática ambiental.
Ao longo da SEMACO houve a exposição das atividades e projetos realizados durante a Ecogincana 2016 e apresentação do espetáculo teatral “Os
Incríveis Cientistas na trilha das Águas”, proposta que sensibiliza estudantes e
educadores de modo lúdico sobre a importância das áreas de preservação e nascentes do município. Houve, ainda, palestra de capacitação aos Professores da
Rede Municipal de Ensino referente à Educação Ambiental.
Dentre os aspectos a destacar na realização da SEMACO estão as parcerias com demais instituições de ensino para alavancar e intensificar as ações
previstas, bem como, fortalecer o desenvolvimento desta prática integradora
ao longo dos anos, tendo em vista a importância da mesma na sensibilização e
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conscientização ambiental por meio de práticas lúdicas.
2. JUSTIFICATIVA
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho. A data
foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo,
na Suécia. Essa data, que foi escolhida para coincidir com a data de realização da
Conferência, tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas
da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação
dos recursos naturais. Atualmente, os órgãos ambientais e as secretarias de Meio
Ambiente, em nível estadual e municipal, utilizam-se das datas alusivas ao Calendário Ambiental para evidenciar ações de conservação e preservação, aliadas
à gestão ambiental.
A Educação Ambiental tem o objetivo de estimular o espírito criativo, valorizar o exercício da democracia e do trabalho cooperativo. É necessário que os
projetos relacionados ao Meio Ambiente articulem a prática escolar com as questões da comunidade, buscando o conhecimento, a reflexão e a ação concreta
sobre o ambiente em que se vive.
A escola, por sua vez, no sentido de espaço educativo, é um dos locais
para o desenvolvimento desta consciência. No entanto, é fundamental que este
trabalho seja realizado também por outras esferas da sociedade. A cooperação
das diferentes instituições junto às escolas complementa o processo educativo
quanto à Educação Ambiental, favorecendo um trabalho interdisciplinar e contextualizado. Neste sentido, o apoio dos órgãos públicos ambientais às instituições
educativas para a concretização de ações voltadas à realidade local, representa a
possibilidade de resultados mais efetivos na conscientização da sociedade; além
do que, a interação das escolas com os profissionais técnicos cria vínculos de
pertencimento na linha de um trabalho comum, viabilizando a tomada de decisões compartilhadas e o exercício coletivo de reflexão na ação.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos Gerais
a) Promover as práticas de Educação Ambiental realizadas durante a Ecogincana;
b) Articular população e Poder Público no desenvolvimento de atitudes
socioambientalmente corretas, com vistas a qualificar a vida na Cidade de Colombo;
c) Integrar a comunidade escolar e equipes participantes, por meio de
atividades socioambientais e culturais, visando à socialização, colaboração e cooperação em prol do ambiente de vida saudável e equilibrado.

3.2 Objetivos Específicos:
• Organizar e desenvolver exposições das atividades realizadas nas edições da Gincana Ecológica de Colombo;
• Promover espetáculos culturais relacionados à temática ambiental para
os estudantes que participam dos programas e projetos de Educação Ambiental,
e demais atores envolvidos no processo educativo da SEMACO e da ECOGINCANA;
• Promover palestras aos professores com as temáticas socioambientais,
visando capacitá-los e atualizá-los em relação aos conhecimentos relacionados
ao município e outros, próprios da Educação Ambiental;
• Diagnosticar aspectos relevantes e de melhoria nas edições da Ecogincana, com vistas à qualificação dessa prática educativa.
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4. ETAPAS DA SEMACO:
A SEMACO e a ECOGINCANA são planejadas de modo integrado e simultaneamente, no início do ano letivo, pela Secretaria de Meio Ambiente, com a
colaboração da Secretaria de Educação. Tendo em vista a inscrição das escolas
na Ecogincana e os temas geradores dos projetos a serem desenvolvidos, são
levantadas as possibilidades de palestras, shows temáticos ou apresentações de
grupos teatrais contratados para a mesma.
As escolas participantes da Ecogincana são convidadas para a exposição
de trabalhos dos estudantes. A exposição é organizada anualmente pela equipe
da SEMMA, que define as modalidades de trabalhos e organiza a logística da
mesma. As escolas podem expor diferentes atividades educativas, jogos, fotos
e materiais construídos ao longo do processo de desenvolvimento dos projetos,
em espaços igualmente distribuídos entre os participantes. Essa etapa de exposição pode se dar por meio da proposta de Mostra Cultural Ambiental, onde são
apresentados os trabalhos dos estudantes nas categorias de desenho, pintura,
poema, teatro ou musica coreografada.
A atividade central da SEMACO é organizada em dois momentos, a saber:
a. no primeiro momento é feita a abertura oficial da SEMACO, com a fala
das autoridades, seguida de uma atividade cultural/motivacional. O evento é
aberto ao público em geral e conta com a presença das autoridades políticas,
membros do Conselho de Meio Ambiente, representantes das secretarias municipais; docentes e estudantes das escolas participantes da Ecogincana, sendo
que a participação das escolas é limitada ao número de estudantes que podem
ser transportados por meio do transporte escolar;
b. o segundo momento é distribuído entre o público escolar, ao longo
da semana, nos períodos da manhã e tarde. Nessa fase, as escolas fazem suas
apresentações culturais e assistem ao show artístico, contratado para todos os
dias.
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Por ser um evento direcionado a um grande número de participantes,
requer uma estrutura especial: sonorização e luzes; cadeiras, transporte escolar,
equipe de apoio; materiais de divulgação; filmagens e fotos. Esses serviços são
realizados em parceria com outras secretarias municipais e/ ou locados. A dotação orçamentária para o evento é oriunda do Fundo Municipal de Meio Ambiente,
sendo que o recurso deve ser aprovado pelo Conselho De Meio Ambiente.

5. AÇÕES DA SEMACO
5.1 Intersetorialidade
De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Ambiental de Colombo (2017, p. 169), a articulação e a integração entre as escolas e
setores da sociedade civil organizada são essenciais para o alcance das finalidades e dos objetivos da Educação Ambiental. Nesse sentido, é importante buscar
o apoio das instituições parceiras para contribuírem com a SEMACO, subsidiando
e incentivando as práticas políticas-educativas formadoras da cidadania socioambiental. Além das Secretarias de Educação e Comunicação, outros departamentos podem ser articulados, como o Departamento de Cultura, o Departamento
de Turismo e Departamento de Esportes, no sentido de ampliar a oferta de atividades culturais, jogos cooperativos e esportivos, voltadas à qualidade de vida,
valorização da cultura local e contato com o meio natural.
5.2 Organização de temáticas
A orientação das temáticas pode ser proposta anualmente, em reuniões
preparatórias conjuntas ao CONMACO, o CONGEA e educadores (as) participantes da Ecogincana. A decisão coletiva estimula a participação, distribui as responsabilidades e oportuniza maior integração entre as parcerias.
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5.3 Exposição de atividades e projetos desenvolvidos pelas escolas
A exposição de projetos/atividades é regulamentada anualmente, a partir
do planejamento (item 4), sendo necessário o repasse das informações por meio
de reunião com representantes das escolas participantes. Os trabalhos inscritos
para a SEMACO serão avaliados por uma comissão avaliadora instituída para essa
finalidade; os quesitos de avaliação deverão ser previstos no regulamento da
Mostra. Os trabalhos selecionados são publicados nos veículos de comunicação
da imprensa municipal.

6. RESULTADOS ESPERADOS
A SEMACO intenciona promover a sensibilização dos estudantes e professores a respeito das temáticas socioambientais e, com isso, prevê como resultados esperados:
a. incentivo à criatividade na resolução dos problemas socioambientais;
b. contribuir para a percepção ambiental em relação ao município, fragilidades e potencialidades socioambientais;
c. provocar reflexões em torno das situações-problemas locais e globais;
d. despertar atitudes responsáveis em níveis individuais e coletivos em
relação ao meio ambiente e à vida com qualidade no contexto sociocultural de
Colombo;
e. promover o engajamento dos estudantes e dos professores nas ações
educativas ambientais;
f. valorizar o envolvimento da comunidade nas ações propostas pelos órgãos ambientais locais;
g. enfim, alcançar a população colombense, por meio das escolas, para o
cuidado com os bens naturais e culturais orientando as comunidades no rumo da
sustentabilidade socioambiental.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE PROJETOS E AÇÕES
DIVERSIFICADAS
QUADRO 10 – PROJETOS E AÇÕES DIVERSIFICADAS
PROJETO/
AÇÃO

OBJETIVOS

Sala Verde

a) Promover a Educação Ambiental em todo
o território colombense, como instrumento
de conscientização na gestão dos bens
naturais;
b) Oferecer suporte teórico-prático para
o desenvolvimento de ações e projetos
socioeducativos, em âmbito formal e não
formal contextualizados à realidade local
(contextos históricos, culturais, sociais,
ambientais, econômicos e políticos);
c) Envolver de forma democrática e
participativa a população, em prol da
qualificação do ambiente de vida e da
ampliação da consciência socioambiental
cidadã;
d) Incentivo à implantação de espaços
socioambientais para atuarem como
potenciais Centros de informação e
Formação ambiental.

Trilha
Ecológica

a) Despertar a consciência, nos alunos,
sobre a importância do meio ambiente em
suas vidas;
b) Refletir sobre os problemas ambientais
causados pelos comportamentos cotidianos;
c) Utilizar a trilha como ferramenta de
conscientização para os alunos do Ensino
Infantil e Fundamental das escolas
municipais, estaduais e particulares e grupos
de Educação Não Formal do Município de
Colombo;
d) Refletir sobre as boas maneiras, praticas
de sustentabilidade e mudanças de hábito
no dia a dia.

ENCAMINHAMENTOS

ATORES PÚBLICOS

a) Disponibilização e
democratização da
informação ambiental;
b) Distribuição de materiais
informativos e outros;

a) DEA/MMA;
b) SEMMA.

c) Acesso à informação e
práticas de reflexão sobre
questões ambientais.

a) Vivências com vistas a
desenvolver o sentido do
pertencimento ao meio
natural;
b) Reflexão temática
como: sustentabilidade,
meio ambiente, hábitos
e valores; problemáticas
socioambientais;
c) Percurso orientado pelas
trilhas nas dependências do
Parque Municipal da Uva

a) PARQUE DA UVA;
b) SEMMA;
c) SEMED;
d) Escolas Estaduais;
e) Escolas Privadas.
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a) Desenvolver processo de educação para a
posse responsável;
Programa
Guarda
Responsável
de Animais

b) Auxiliar na demanda da guarda
responsável de animais;
c) Fornecer à população conhecimento a
respeito da guarda responsável, castração e
importância da adoção;
Informar a população a respeito da
legislação, cuidado e castração dos animais.

a) Distribuição de folders
contendo informações
a respeito da guarda
responsável;
b) Ações de conscientização
da população;
c) Apoio técnico com
relação a guarda
responsável à população,
escolas e empresas que
possuem problemas nesse
sentido.

a) SEMMA;
b) Comunidades;
c) Grupo de proteção
aos animais

d) Feiras de adoção (quatro
edições anuais);
e) Fiscalização de maus
tratos.
a) Distribuição de mudas no
viveiro municipal;

Projeto
Preservando
o Verde

Incentivo ao cultivo de áreas verdes, tanto
na zona rural quanto na urbana, visando
mobilizar a população em relação ao
equilíbrio ecológico no meio ambiente.

b) Distribuição de mudas
em eventos;
c) Plantio de mudas;
d) Visitas ao viveiro
municipal;
e) Oficinas de plantio
(CMEIS).
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a) Viveiro Municipal;
b) SEMMA;
c) SEMED.

Elaborado com recursos do

Fundo
Municipal de
Meio
Ambiente

