PROJETO ESCOLAS SUSTENTÁVEIS
“Pensar globalmente e agir localmente”. Isso significa não só entender as questões
mundiais, mas começar a melhorar o mundo a partir da própria casa, da própria
escola.”
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
92, com a Agenda 21.
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ESCOLAS SUSTENTÁVEIS são definidas como aquelas que mantêm relação
equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento
de tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade de vida às presentes e
futuras gerações. Esses espaços têm a intencionalidade de educar pelo exemplo e
irradiar sua influência para as comunidades nas quais se situam. A transição para a
sustentabilidade nas escolas é promovida a partir de três dimensões inter-relacionadas:
espaço físico, gestão e currículo.
•

Espaço físico: utilização de materiais construtivos mais adaptados às
condições locais que garantam acessibilidade, gestão eficiente da água e da
energia, saneamento e destinação adequada de resíduos. Esses locais devem
favorecer a mobilidade sustentável e respeitar o patrimônio cultural e os
ecossistemas locais.

•

Gestão: Implantação e implementação de ações sustentáveis a serem adotadas
através de um Planejamento Participativo, buscando aprofundar o contato entre
toda a comunidade escolar, valorizando e respeitando a diversidade e a
realidade local.

•

Currículo: inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no
Projeto Político-Pedagógico das instituições de ensino e em seus cotidianos, a

partir de uma abordagem contextualizada com a realidade local e estabeleça
nexos e vínculos com a sociedade global.
A Secretaria Municipal de Educação propõe o Projeto Escolas Sustentáveis que
abrange todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Governador
Valadares.
O princípio do Projeto está organizado na sensibilização, conscientização e
mobilização de toda a Comunidade Escolar para a realização de ações sustentáveis.
Esse trabalho propõe parcerias com diversos órgãos e entidades, a fim de favorecer a
execução e continuidade das ações estabelecidas e organizadas coletivamente, de
acordo com a demanda local e definindo seu campo de ação.
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desenvolvimento do senso crítico e da consciência cidadã.Visam sensibilizar os
estudantes para as questões do desenvolvimento sustentável, capacitando-os a
realizar a mudança que o nosso mundo necessita, de uma maneira divertida, através
de ações orientadas ao aprendizado.
Nossa MISSÃO é estimular a mudança de atitudes em relação ao meio
ambiente, por meio da educação e da criação de modelos multiplicáveis, para melhorar
a qualidade de vida e preservar o meio ambiente para as futuras gerações.
Temos a VISÃO de desenvolver escolas com competências transformadoras,
capazes de gerir seus problemas socioambientais, repensando seus papeis e criando
novos paradigmas com vivências de boas práticas sustentáveis para serem
multiplicadoras da visão comum de que todos nós podemos ser transformadores do
mundo.

