
                                            

 

PRÊMIO ESCOLA CIDADÃ 2019 

Clubinho do meio ambiente: semeando ações. 

  

1) Identificação da Instituição de Ensino: 

Nome da Instituição: 

 Escola Básica Municipal André Antônio Marafon  

Endereço completo: 

 Rua Israel, 1850-D, Bairro Esplanada.  

CNPJ: 

83.021.808/0001-82 

E-mail: ebm.marafon@chapeco.sc,gov.br 

Mídias (Facebook / Site): Ebm André Marafon 

 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009250001259)  

Telefones para contato: 

 (49) 3328-1051 

  

2) Responsável pelo Projeto/Relatório para o Prêmio Escola Cidadã: 

Nome completo: 

Diana Leticia Chiodelli 

Sara de Moura 

E-mail:  

ebm.marafon@chapeco.sc,gov.br 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009250001259


dianachiodelli@unochapeco.edu.br 

Telefones:  

(49) 3328-1051 

(49) 98824-8877 

(49) 99927-4668 

Função ou disciplina:  

Gestão Escolar.  

  

3) Abrangência do Projeto:  

Público alvo (Citar as turmas/séries e nomes dos professores envolvidos e comunidade, caso houver): 

 

 Alunos de 4º ano ao  9º ano - no trabalho efetivo das ações com o Clubinho (25 integrantes).  

 Alunos de Pré I ao 9º ano - contemplados, bem como, participantes ativos das ações realizadas (cerca de 354 

alunos).  

Comunidade escolar - pais e demais moradores do bairro nas recepções de ações, bem como, na participação 

ativa das mesmas (cerca de 200 pessoas).   

Quantidade de professores envolvidos (Nº específico de professores e suas disciplinas): 

25 professores atuantes em diferentes áreas do conhecimento(Ciências, Língua Portuguesa, Pedagogos, Artes 

Visuais, Geografia, entre outras), atuando direta e indiretamente nas ações aqui descritas. 

  

4) Detalhamento do Projeto: 

Título do Projeto/Relatório (Deve ser objetivo e transparecer a ideia do mesmo): 

 Clubinho do meio ambiente: cooperando e semeando ações. 

Objetivo geral do projeto (Responder qual a intenção em realizar tais atividades): 

Promover a criação de um Clubinho de meio ambiente na escola como um programa auxiliar as ações de Educação 

Ambiental, promovido pelas disciplinas, culminando na organização e extensão de ações na escola, na 

comunidade e em toda a cidade, promovendo a consciência do cuidado coletivo com o Meio Ambiente.  

Objetivos específicos do projeto: 

- Promover o interesse pela discussão de temas que envolvem o meio ambiente; 

-Reconhecer o bairro como parte do meio ambiente e como espaço de pesquisa e de cuidado; 

- Promover a autonomia dos estudantes na elaboração de ações em prol do meio ambiente; 

- Auxiliar no desenvolvimento da Educação Ambiental como ação continuada.  



Justificativa do projeto : 

 

   A Escola Básica Municipal André Antônio Marafon atende cerca de 350 alunos de pré ao 9º ano, e está situada 

no bairro Esplanada, na cidade de Chapecó-SC. A principal função econômica oriunda deste é a reciclagem. O 

consumo e manutenção desse processo envolvem diretamente os resíduos produzidos pelos demais moradores 

desta região bem como da escola e dos bairros mais próximos, construindo assim, uma paisagem para o bairro, 

implicando diretamente da vivência do cotidiano escolar.  

 Porém, se fez necessário pensar que tais atitudes devessem ser permanentes, e que houvesse intervenções diárias 

na realidade escolar. 

   Levando em consideração o contexto local e priorizando o olhar dos estudantes sobre o lugar que ocupam que 

se entende de fundamental importância auxiliar na promoção de ideias e a construção de ações coletivas que 

sejam desencadeadas na escola, estendendo-se a toda a comunidade, promovendo assim o hábito do cuidado, e a 

percepção de responsabilidade com o lugar. 

    Através da concepção de que, a Educação Ambiental precisa ser entendida como conteúdo que perpassa todas 

as disciplinas e que faz parte do saber coletivo na comunidade onde vivemos,  e a partir dos diagnósticos sobre a 

realidade local, e tendo por destaque a necessidade de se trabalhar questões ambientais que envolvesse 

diretamente o contexto local dos alunos, que, este projeto visa relatar o processo de instituição de um “Clubinho 

do Meio Ambiente”, desde o ano de 2018.. 

   Envolvendo alunos de 4º ao 9º ano, os encontros iniciaram no contra turno ao dia letivo, em dois dias da semana, 

nas dependências da escola, porém, se expandindo por todo o território escolar. No início do processo, os alunos, 

junto à professora coordenadora, estudaram quais eram as necessidades de se trabalhar com os temas da Educação 

Ambiental em nossa escola, partindo da conscientização da realidade local, para posteriormente falar em âmbito 

de país e porque não, de mundo. Compreenderam que, quando se fala de meio ambiente, a consciência precisa 

partir do micro – contexto local – para então expandir-se ao macro – contexto enquanto cidade, estado e país. 

Foram, a partir destas concepções, que se realizam as ações destacadas a seguir:  

Período de realização das atividades: 

 

A partir de  2018/2 com a  pretensão de que se torne um projeto de ações permanentes na escola.   

OBS: As ações aqui destacadas têm proposições específicas que são permanentes, e outras que surgem conforme 

a necessidade encontrada nos relatórios produzidos.  

 

5) Etapas/Ações do Projeto: (Detalhar cada etapa/ação com no máximo quatro (04) fotos ilustrativas, com 

tamanho de 7,5cm por 7,5cm (as fotos não devem ser agrupadas); e mencionar a visita e a realização do Programa 

Eco Cooperação e/ou da Roda de Leitura). 

Etapa/Ação 01: Criação do Clubinho do Meio Ambiente/ Diagnósticos. 

 

   As ações iniciais do Clubinho do Meio Ambiente tiveram por objetivo, entender esse contexto a partir da 

reflexão de que, precisamos compreender por completo nosso ambiente. De que melhor forma isto poderia ser 

feito se não, visualizando-o agora com outros olhos? Muitas vezes, olhamos, mas não vemos com a criticidade 

necessária para pensar a mudança do lugar onde vivemos. Então, foi realizada uma saída fotográfica como 

diagnóstico, desenvolvendo anotações, bem como observando detalhes da paisagem do bairro, e suas 

problemáticas, e ainda, realização de entrevista com os moradores com relação aos pontos destacados nesse 

momento de saída, conhecendo lugares que desenvolvem ações sustentáveis. Posteriormente foi realizada uma 

sistematização das proposições centrais do Clubinho a partir da saída fotográfica, detectando os problemas e 

apontando soluções. Após esse momento, foi necessário pensar nas alternativas a partir de referenciais teóricos, 
para tanto, a partir da conceituação dos conceitos de Ecologia e Biologia e todas a suas possibilidades de 

problematização, vinculando as atividades à questionamentos mais intensos. Utilizaram-se também, pesquisas na 

internet, bem como, momentos de reuniões com as famílias e demais moradores da comunidade escolar. Deste 

percurso realizou-se o diagnóstico e esquemas de rizomas, partindo do pressuposto de ideias que se constituem 

no Micro (ações reais na escola) para sua expansão ao Macro (famílias, comunidade, bairro, cidade, etc.). 

 



 

 

Etapa/Ação 02: Criação de uniformes.  

 

    Para a realização de pesquisas, análises e fiscalização dos projetos construídos, bem como para a criação de um 

elemento de reconhecimento do clubinho do meio ambiente nas ações realizadas, que, a partir de uma campanha 

de doação de calças jeans que não poderia mais ser utilizada, o clubinho com apoio de familiares e professores da 

escola, criou coletes de trabalho, e também está no processo de produção de bolsas recicláveis, diminuindo o uso 

significativo das sacolas plásticas, grande poluente do meio ambiente. 



 
 

Etapa/Ação 03: Visita do Projeto Eco Cooperação à escola.  

 

A vinda da equipe do projeto Eco Cooperação, ainda no início do ano letivo de 2019, foi muito importante, pois, 

conforme diálogo dos alunos “importante para sabermos que não estamos sozinhos na luta pela consciência 

ambiental, e que ela se dá através de muitos jeitos diferentes”. E foi subsídio para compreender a importância que 

cada um tem, no percurso de construir ações no coletivo em prol do meio ambiente, promovendo assim, maior 

número de inscrições para a participação do Clubinho, e, ainda, maior dedicação de todos nas ações.  

 



 

 
 

Etapa/Ação 04: Momentos de estudo e pesquisa – sobre os mais variados temas, envolvendo a Educação 

Ambiental:  

No que diz respeito às pesquisas – sobre os mais variados temas, envolvendo a Educação Ambiental, constitui-se 

de encontros permanentes semanais, sendo que um destina-se a prática e este aos estudos, onde, a partir de temas 

levantados pelo grupo, são pensadas ações para resoluções de problemas, levando em consideração a necessidade 

de uma mudança cultural e não apenas imediata. Dessa forma, semanalmente são apresentados possíveis 

problemáticas no âmbito de bairro e também de escola, e são utilizadas todas ferramentas possíveis e acessíveis 

na escola e fora dela, para a procura de resoluções coerentes.   

 



  

 

Etapa/Ação 04: Plantios e cuidados com a terra e o reflorestamento (dos chás às árvores - trocas com a 

comunidade):  

    Neste contexto às sequências de ações que são permanentes e outras que ocorrem por demandas, desde o início 

do ano letivo. A primeira ação deste núcleo diz respeito à pesquisa realizada que tencionava compreender como 

se institui o Bioma de nosso bairro (através da pesquisa sobre como está a vegetação dos locais disponíveis, as 

quantidades de árvores que temos nas residências, os animais próximos, entre outros olhares, cuja pesquisa se 

institui por observação nas saídas fotográficas). 

    Motivados pela ação, a professora de ciências, junto à turma do 7º ano na escola, realizou uma pesquisa sobre 

os diferentes seres vivos presentes em nosso Bioma, na escola, e, esta pesquisa é fonte de diálogos também no 

Clubinho. Para que as discussões pudessem ser ampliadas no âmbito da pesquisa científica sobre os temas, o 

Clubinho realizou um convite a um aluno da turma do 9º ano, que faz parte do grupo de pesquisas do projeto 

“Protetor Ambiental” da Polícia Ambiental, para a realização de uma conversa sobre os diferentes Biomas, 

plantas, cuidados, e demais dados de desmatamento de nossa região, bem como sua história de colonização que 

também perpassa estes temas. A próxima ação que ocorrerá ao final do mês de outubro, os alunos do Clubinho 

visitarão o Batalhão e acompanharão as atividades dos grupos. 

    Com a pesquisa inicial realizada, se fez necessário pensar ações para organizar uma área de parque próximo à 

escola, pois, percebeu-se nas pesquisas que as residências não possuem espaço externo com árvores e vegetações 

tornando aquele lugar atrativo para o lazer. Porém, com a poluição não seria possível, bem como pelo descarte 

permanente de resíduos, provocado por pessoas de outros locais que os descartam neste ambiente. Dessa forma, 

a ação construída foi a criação de 4 momentos distinto envolvendo a comunidade, que irão ocorrer até o final 

deste ano letivo, sendo que: o primeiro, se constitui de coleta dos resíduos no local; o segundo, consiste na 

separação e descarte correto, pensando nas possibilidades de reutilização; no terceiro ocorrerá o plantio e 



reflorestamento do local, com apoio dos órgãos responsáveis; e o quarto e último momento realizar o 

reconhecimento e cuidado com o local, ocupando-o com atividades atrativas, tanto para a escola quanto para a 

comunidade. 

    Através dos cuidados com a horta da escola, o Clubinho está realizando uma campanha de cultivo de chás, 

saladas e demais alimentos, para uso na instituição, e também para trocas com a comunidade, através da pesquisa 

dos saberes ancestrais sobre o cultivo da medicina natural, muito presente nesta região.  Até o mês de dezembro 

o Clubinho realizará o Caderno de Chás - onde se constitui de plantas e suas funções medicinais.  

 

 

Etapa/Ação 05: Água - Cuidado com as nascentes - pesquisa e proteção/ catalogação. 

  

   Para contextualizar a importância da água para todo o ciclo de vida na terra, foi necessário que os estudantes 

compreendessem, através de pesquisa, os contextos nacionais e internacionais e a partir deste, realizou-se a 

proposição de uma experiência visual de medição das quantidades de água em nosso planeta. Foi possível perceber 

o choque dos alunos ao deparar-se com a situação, onde fica aparente que a porcentagem de água doce é muito 

reduzida perante a totalidade da mesma. 

   Na sequência, iniciou-se a pesquisa para possibilitar mapear as nascentes de rio em nosso bairro, e com isso, 

criar um catálogo de preservação das nascentes - para estudos de alunos de nossa escola, mas também das demais 

que ocupam esta região. Dessa forma já se realizou a primeira visita, a uma das nascentes mais próximas da 

escola, e para a surpresa dos alunos, ela está sendo tubulada para a construção de  residências, e, dessa forma, 

acabou se tornando recipiente de depósito para resíduos, e por consequência, de poluição, pontuando questões em 

questionário produzido com base, nas necessidades de cuidado e proteção das mesmas, como estratégias para o 

trabalho coletivo. Na sequência, realizou-se coleta de água deste local, para realizar a análise de sua qualidade. 



Os resultados serão computados no material e serão ainda, realizadas visitas e coletas nas demais nascentes 

presentes nesta localidade, para que ao final do ano, o material esteja completo e o trabalho seja de manutenção 

de analise periódica destes espaços.  

 

  

  
 

Etapa/Ação 06: Gestão de resíduos - Recicláveis, orgânicos e rejeitos.  

   Compreende-se que o município de Chapecó, no início do ano de 2019, está engajada em uma postura Lixo 

Zero – que tem por objetivo reduzir a produção de rejeitos que não podem ser reutilizados e nem reciclados, cujos 

números assustam. 

    O clubinho então optou por engajar-se nesta pesquisa de teoria e ação, procurando desenvolver uma Escola 

Lixo Zero, instituindo diversas mudanças na escola: a retirada completa de todas as lixeiras das salas de aula, de 

gestão e de professores, e dos corredores também. Todos estes foram substituídos por recipientes para o papel 

rasgado (matéria prima para produção de papel), lápis (rejeito por conta o metal presente na pigmentação) e 

rascunhos (para utilizar novamente). E as dos corredores foram levadas até um espaço interno para divisão de 

recicláveis produzidos (papel, plástico, metal, vidro, eletrônicos e rejeitos). E ainda, todo o processo de 

alimentação vai para a compostagem, e retorna como alimento.   

 



 

  
 

Etapa/Ação 07: Organização das coletas - Compostagem, reciclagem/cooperativas e rejeitos - Aterro 

Sanitário e criação da compostagem:  

 

A partir de todo o resíduo organizado e acima citado, tem-se a necessidade de pensar sua destinação, e a partir de 

então, nos dias específicos de coleta, o que é levado na lixeira externa é apenas o rejeito, pois, todos os recicláveis 

vão para a cooperativa de recicladores do bairro, próxima da escola. E os alimentos vão para as compostagens em 

três destinações: a primeira corresponde às folhas secas, e outros elementos da jardinagem; a segunda chama-se 

Composteira de Lages (onde consiste no plantio a partir de um tempo de espera - diretamente sob a compostagem 

- onde possuímos alface e cebola já plantadas) – nesta vão os resíduos do alimento que os alunos desperdiçaram, 

e a terceira dizem respeito à vermicompostagem e neste local vão somente os resíduos do 

Preparo do alimento. Como o processo de conscientização pelo clubinho tem sido grande, os resíduos de alimento 

são muito pequenos, e por conta disso instaurou-se a Composteira Comunitária, onde em dia específico da semana, 

as famílias podem trazer seus resíduos organizados em baldes específicos para que o Clubinho realize a 

compostagem corretamente.    



  

   
 

Etapa/Ação 07: Cuidados com o desperdício - Pesquisa e análise semanal.  

No que diz respeito ao núcleo Cuidados com os desperdícios – pesquisa e análise semanal através de pesagem 

por elaboração de planilhas e criação de gráficos (dos resíduos produzidos na escola), tem o objetivo de fiscalizar 

a organização dos resíduos, e para isso, em ações diárias, semanais e mensais, os integrantes do clubinho realizam 

pesagem dos resíduos e rejeito para calcular e manter as taxas de desperdício na escola, bem como, as funcionárias 

que realizam a limpeza das salas também tabulam o nível de organização, e dessa forma também, a funcionária 

da cozinha.   

Para isso, a consciência na escola precisa ser coletiva. O clubinho então realizou conversa com a equipe da 

limpeza, e organizou tabelas online, onde para cada sala ou espaço da escola a ser limpo, as servidoras fazer uma 

analise na tabela, e esta mensalmente gera um gráfico de limpeza e cuidado, permitindo uma analise minuciosa 

das dificuldades em cada sala de aula em relação ao cuidado, organização e limpeza sustentável.  

Da mesma forma a cozinha, no que tange o peso individual do que se utiliza na produção do alimento, e 

posteriormente o que se tem enquanto desperdício de alimento por parte dos alunos. A análise destes gráficos é 

mantida semanalmente para que seja possível realizar, se necessário, intervenções por parte do clubinho, em 

relação à alimentação saudável e sem desperdícios.   

 

 



   

Etapa/Ação 08: Coletas permanentes.   

No que diz respeito ao núcleo Coletas específica – Tampinhas, caixas Tetra Pak (de leite), lacres, pilhas e óleo de 

cozinha, que, nasce da necessidade de repensar a produção de resíduos em nossa sociedade. Diversos projetos 

existem e, a partir de pesquisa o Clubinho decidiu acompanhar de perto e tornar-se também um ponto de coleta 

para auxiliar nesse processo. Junto ao projeto Chapecó sem Frestas, o Clubinho arrecada, junto a comunidade 

caixas de leite, que antes eram descartadas e que atualmente passam a auxiliar pessoas de baixa renda na 

reorganização das paredes. No mês de setembro o Clubinho irá acompanhar o trabalho em uma das casas da 

comunidade, através do que está sendo coletado na escola. O projeto com as tampinhas plásticas é encaminhado 

ao projeto Tampets que reverte a venda deste plástico para boas ações aos animais de rua em situação de 

vulnerabilidade. 

Bem como o projeto Lacre solidário, que reverte a coleta de lacres de alumínio para a aquisição de cadeiras de 

rodas. E por fim, a coleta de óleo de cozinha, semanalmente, e armazenado em recipientes específico para 

utilização do Clubinho. Atualmente tem-se cerca de 150 litros de óleo coletados, e esse número ao aumenta, com 

estes resíduos produz-se o sabão em barras em diferentes receitas.  

 

  
 

 

 



Etapa/Ação 09: Criação de aplicativos.  

O núcleo que corresponde a Criação de aplicativos – Parceria com entidades para a criação de aplicativos de 

coleta de resíduos, tornando a escola ponto de coleta destes, está próximo a este núcleo pois, a criação de aplicativo 

diz respeito a um projeto em parceria com as Universidades, para a criação de um aplicativo para a 

escola onde, esta se torne um ponto oficial de coleta de resíduos, prevenindo que estes passem a ocupar o meio 

ambiente, degradando-o.   

Etapa/Ação 10: Produção sustentável.   

No que diz respeito ao núcleo Produção sustentável - de sabão, repelente de insetos natural e papel reciclado, está 

atrelado aos processos de produção que ocorrem na escola como o sabão, tendo como base o óleo de cozinha 

usado nos mais variados tipos de receitas, ensinados e orientados por diversos moradores da comunidade, (onde 

possuímos mais de 200 litros de óleos impedidos de serem disparados no meio ambiente - número que tem 

aumentado gradativamente; O repelente de insetos com a planta Citronela, plantada pelo clubinho em diversas 

mudas pela escola; E o papel reciclado com os resíduos das salas de aula, para transformar em papel novamente 

e este retorna para a sala de aula em agendas e cadernos. Os itens citados acima são comercializados para gerar a 

renda do Clubinho para que ele se torne autossustentável. A partir do mês de outubro, ocorrerão, oficinas de 

criação de Incensos naturais, através de atividades com pessoas especializadas para a produção e venda pelo 

Clubinho do Meio Ambiente.  

 

  
 



Etapa/Ação 11: Expandindo ideias, ampliando conhecimento.   

No que diz respeito ao Expandindo ideias, ampliando conhecimento: palestras, cursos e oficinas para colegas, 

professores e comunidade; faz referência às propostas de ação criada pelo Clubinho a partir da Turminha da 

Reciclagem, onde, cada personagem será interpretado por um integrante do Clubinho e fará referência direta ao 

que correspondem às indicações de personalidade e atitudes apresentados nos materiais da Fundação Aury 

Bodanese. Porém, se fez necessário refletir sobre a situação de nosso bairro, e percebeu-se que, apesar de que os 

personagens estão próximos a realidade de todos, se houvesse a criação de um personagem do bairro esplanada, 

aproxima também os alunos do tema. Dessa forma criou-se a Sofia, que mora no bairro Esplanada e ajuda seus 

pais na Cooperativa de reciclagem, e na escola faz parte do Clubinho e é responsável pela compostagem. Dessa 

forma, no enredo criado como um teatro, todos criaram as máscaras e vestimentas dos personagens, e irão 

desenvolver atividades para alunos de pré ao 9º ano em nossa escola e também na comunidade. Neste percurso 

serão identificadas questões sobre os cuidados com o meio ambiente, através de visitas ao bairro e também 

conhecendo a importância das diversas ações do meio. As ações serão iniciadas no mês de novembro, e terão por 

base os materiais entregues pela Equipe do Projeto Eco Cooperação (jogos da memória, revistas de histórias em 

quadrinho e vídeos).  

Com base nestas questões há também a parceria com a cooperativa comunitária da região do bairro Esplanada 

onde serão realizadas visitas, acompanhamentos e conversas com os trabalhadores da reciclagem e sobre o 

processo de reciclagem que ocorre no bairro, bem como, a possibilidade de que as turmas possam perceber a 

dificuldade de manutenção dos resíduos que quando surge tornam-se rejeitos sem poder ser reutilizados no meio 

ambiente causando o maior impacto nos processos de cuidado e de preservação. 

Bem como o acesso a cooperativa de reciclagem, ocorre a parceria como os espaços de permacultura que se auto 

gerem e produzem na região do Esplanada. Esse contato permitirá que os estudantes junto as oficinas 

desenvolvidas pelo clubinho acessem esses espaços e percebemos os outros processos de cuidado com o meio 

ambiente que ocorrem no século 21. 

 

Etapa/Ação 12: Criação e organização sustentáveis para produtos cotidianos: 

Através das saídas fotográficas e de análises, foi possível perceber que havia muitos rejeitos dispostos pelo chão, 

e que antes poderiam servir de matéria prima para a reciclagem. Porém, ainda no processo de diagnóstico, o grupo 

percebeu que, parte dessa cultura de acúmulo de rejeitos era reforçada pela falta de lixeiras coletivas na 

comunidade. Dessa forma, vem arrecadando materiais cuja maleabilidade pode se tornar lixeiras para fazer a 

entrega à comunidade, conforme orientação prévia.  

Além disso, para a produção de papéis reciclável acima citado, os valores arrecadados mensalmente com as 

diversas vendas, não permitia a compra de telas especiais para a produção do papel, dessa forma, foram 

arrecadados materiais, e, com estes, construindo telas para o uso nesses procedimentos.  

As composteiras, bem como os canteiros criados em nossa escola tiveram por base, tijolos e descartáveis que 

antes, teriam como destino o depósito incorreto, e que agora, fazem parte da divisão, organização e ornamentação 

ne nossos espaço de pesquisa e trabalho.  

Para os materiais das salas de aula, foram arrecadadas bombonas de resíduos de construção civil, caixas de papelão 

de compras de sapato, e litros descartáveis de bebidas.  

Importante ressaltar que é necessário que se retome a cultura da reconstrução e não se mantenha a cultura do 

descarte, essa prejudica o meio e o transforma insustentável para a vida de todos os seres.  



  

   

Etapa/Ação 12: Responsabilidade social - Indicação Cidadã de Chapecó/ Carta ao Prefeito.    

Realizou-se um momento de premiação de grupos e ações que faziam a diferença para o meio ambiente, e, nessa 

ocasião então, o Clubinho foi premiado como única escola do município que trabalha com o meio ambiente.  

Carta ao Prefeito – Solicitações,, ideias e transformações possíveis, em pesquisa, no livro de Volume III, 

especificamente na página 83, há uma sugestão de realização de carta ao prefeito, procurando promover 

intercâmbio de ideias e que estas tenham o embasamento necessário para que então, se cumpra a legalidade a cada 

órgão disponível. Dessa forma então, realizou-se, coletivamente uma Carta Ao prefeito, a partir dos 

questionamentos pontuados e encontrados nas pesquisas realizadas. Na carta, os integrantes do clubinho elogiam 

o trabalho sustentável e questionam diversas questões, e entre elas, o motivo pelo armazenamento dos rejeitos no 

Aterro Sanitário de outro município que não o nosso. A partir de então, o grupo trás como propostas uma ida até 

o Aterro realizando um registro documental sobre a saída do resíduo da escola, até o seu destino final, pois, 

acreditam que temos responsabilidades para cumprir com o resíduo que produzimos. Em resposta, o Prefeito 

agendou visita para conversar com o grupo em relação aos questionamentos e agradecimentos.   



   
 

6) Avaliação dos resultados após aplicação do projeto (Avaliar se os objetivos e expectativas foram e/ou estão 

sendo cumpridos): 

 Nesse percurso o Clubinho também compreende que, se a natureza faz parte de nós com toda a diversidade que 

este comporta, a partir de estudos, analise e demais proposições, é fator importante que tenhamos consciência 

sobre como está sendo o nosso desenvolvimento, e por completo, nossa vida nesta sociedade. Pensando nisso 

que os alunos participantes do Clubinho, criaram uma frase de uso permanente, para promover as conscientizações 

coletivas, e através dela, diversas ações: “Se somos eternamente responsáveis pelos resíduos que produzimos, é 

necessário que tenhamos consciência do lugar de onde este vem, e para onde ele vai, até final do processo de 

decomposição”.   

Promover espaços de pesquisa para que os estudantes pudessem organizar seus próprios diagnósticos sobre os 

locais de convivência, permitiu pensar ações com as quais todos possam contribuir, e ainda, que não se esgotam 

em si mesmas. 

Os materiais e formações de Instituições e Fundações como Aury Bodanese tem sido referência no crescimento 

do Clubinho do Meio Ambiente, enquanto possibilidades de pensar teoricamente os temas vivenciados na prática. 

Por isso, desenvolver o olhar crítico, a troca de experiências e vivências, em espaços diferentes, permitiu a 

compreensão de que a responsabilidade é coletiva, e cada atividade precisa ser ampliada e renovada 

constantemente, afinal, ambiente limpo não é aquele em que estamos constantemente limpando, mas sim, aquele 

em que aprendemos a “sujar” cada vez menos. 

  

7) Considerações Finais e Perspectivas de continuidade do projeto (Descrever como o Projeto contribuiu ou 

continuará contribuindo com a escola e/ou comunidade. Citar quais ações terão continuidade e de que forma será): 



O projeto tem contribuindo para o reconhecimento e pertencimento dos estudantes e também das famílias e da 

comunidade, ao local em que moram, preocupados no desenvolvimento de atividades que estimulem a mudança, 

tornando a comunidade sustentável, numa perspectiva ambiental. 

Permitindo dessa forma o desenvolvimento da autonomia quando os estudantes percebem a importância de suas 

ações para a comunidade e para o meio em que se vive. Percebem ainda, o quanto suas ações e suas atitudes 

mudam a paisagem do bairro diariamente, mudam a conscientização das pessoas na medida em que passam a 

perceber que, é nosso dever modificar hábitos, ideias e situações comum a todos mas realizada com consciência 

por poucos. Dessa forma os estudantes engajaram-se muito mais por aquilo que percebem se relacionam, enfim, 

o que eles causa noção de pertencimento. E se somos convidados a viver neste planeta e, se o meio ambiente é 

tudo o que nos cerca, inclusive o que somos, só nos resta pensar em quais atitudes devemos tomar para mantê-los 

vivos.  

As ações do clubinho do meio ambiente promovem uma ideia de que constituir-se auto-sustentável para quê seja 

possível desenvolver ações permanentes. Neste caso, a produção e a venda de repelentes para insetos, a coleta, 

produção e venda de sabão tendo como matéria o óleo de cozinha e sua retirada do meio ambiente e transformação 

para a utilização nas cozinhas, a produção de incensos, o cuidado da manutenção a coleta de materiais recicláveis 

pela separação do que se produz na escola e entrega desses mesmos na cooperativa. São vivências que permitiram 

que, até então o clubinho pudesse desenvolver-se de forma auto-sustentável gerenciando seus lucros para 

compensar as despesas, sem a necessidade de ocupar-se das rendas mantidas pela Escola.  

Dessa forma ainda, se a premiação ocorrer para este projeto, o valor final, assim como a poesia e toda execução e 

montagem do projeto e das ações, ocorrerá de forma cooperativa, sendo, em sua totalidade, destinado para a 

construção de um espaço alternativo e ecológico a partir da Construção Biosustentável- no espaço externo da 

escola (Bosque) para estruturar-se como ponto de encontro do Clubinho para reuniões e atividades de 

Planejamento, bem como para armazenamento de ferramentas e demais itens de trabalho, porém, também será 

usado como espaço formativo para a realização de oficinas e contação de histórias para os demais estudantes da 

escola.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÃO PRECISA AVALIAR A POESIA 

 
8) Anexo 

8.1 Prêmio Literário – POESIA: “Como eu coopero com o meio ambiente”. 

  

TÍTULO: TEMPO RASO, CUIDADO ESCASSO 

(Produzido pelo Clubinho do Meio Ambiente em ação cooperativa)  

 

Estamos correndo contra o tempo 

enquanto o mundo padece, lento.  

Florestas queimam sem parar,  

Poluição chega ao mar, e atinge o ar.   

 

Na ganância de ocupar para expandir e produzir  

esquecemos que assim, nossos recursos vão reduzir.  

Porque, desse mundo, não somos donos 

com o objetivo de conviver e compartilhar, convidados fomos.  

 

Poluição, desmatamento e queimadas.  

Tudo isso no meio ambiente, de forma desenfreada.  

Ninguém percebe,  

mas a natureza recebe.  

 

Indústrias, empresas, agrotóxicos, juntos, nesse cenário de poluição. 

Plástico, papel, embalagem, e muito lixo no chão.  

Se juntos somos capazes de tanto destruir,  

juntos também podemos cooperar para isso reduzir.  

 

Somos o Clubinho do Meio Ambiente,  

Sabemos que o mundo é nosso, e cooperando, estamos conscientes. 

Porém, é triste pensar que se esse mundo acabar,  

Haverá quem acredite que há, um novo lugar para morar.  

 

Acreditamos que somos responsáveis por tudo o que produzimos,  

E se podemos plantar um mundo de belezas, por que ficamos com os espinhos? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


