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QUEM SOMOS 

 

Lins, localizada nas 

proximidades dos rios Tietê e 

Dourado e a Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil, surgiu no 

cruzamento de uma trilha de 

Índios Coroados, habitantes 

originais da região. 

Pelos trilhos das 

estradas de ferro, chegavam 

migrantes de várias regiões, 

com seu destino já traçado 

pelo Marechal Rondon, rumo 

ao Mato Grosso.  

Em 16 de fevereiro de 1908, o então Presidente da República, Senhor 

Afonso Penna, acompanhado do Engenheiro Conde Paulo de Frontin, inspetor 

da estrada de Ferro Noroeste do Brasil, visitou a região para proceder à 

inauguração de um trecho contendo quatro estações da ferrovia mencionada. 

Dentre estas estações, estava a do quilômetro 152, conhecida como “Estação 

Campestre”, próxima ao córrego homônimo. 

Em 1908 esta estação passou a se chamar “Albuquerque Lins”, em 

homenagem ao Presidente da Província de São Paulo. Em 1914, criou-se nos 

arredores desta estação um distrito pelo grande fluxo de pessoas que por aqui 

passavam, este distrito levou o nome de Albuquerque Lins, e pertencia ao 

município de Pirajuí. 

Em 21 de abril de 1920, o distrito de Albuquerque Lins consegue sua 

emancipação política, passando a se chamar Lins. 

Atualmente, o município possui aproximadamente 71.432 habitantes, de 

acordo com o Censo de 2010. Possui uma taxa de Analfabetismo, de pessoas 

https://mutmacherei.files.wordpress.com/2013/02/earthhandovertoyoung.jpg 
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de até 10 anos ou mais, sendo na área urbana de 4,7% e na área rural de 

7,8%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos a taxa é de 1,6%.  

 O mesmo Censo revelou que o fornecimento de energia elétrica está 

presente em praticamente todos os domicílios. A coleta de lixo atende 98,85% 

dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o 

acesso está em 97,9% dos domicílios e 98,5% destes dispunham de esgoto 

sanitário. Estes dados fazem a Cidade de Lins ter um índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,786. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema 

Municipal de Ensino de Lins compõem um conjunto de definições, fundamentos 

e procedimentos para a Educação Básica da Rede Municipal de Lins. Para 

além da preservação do meio, tal Diretriz preconiza a defesa da vida no 

ambiente natural ao social, assim como os fatores que influenciam esses 

ambientes.  

A articulação 

de estudos que 

desenvolvam a 

conscientização 

socioambiental desde 

a mais tenra idade 

constitui parte 

fundamental deste 

documento. 

A Educação Ambiental possui características conceituais, pedagógicas e 

de universalidade que não são observadas nas Diretrizes Curriculares 

atualmente vigentes, que fazem dela uma temática a ser abordada em 

consonância com seus princípios e particularidades, aportando 

esclarecimentos para sua implementação nos níveis e modalidades de ensino. 

Leva-se em consideração que, para a Educação Básica, não se 

pretende a inclusão dessa temática transversal como “disciplina curricular” ao 

contrário, o que se pretende é fortalecer a sua característica interdisciplinar, 

para que a Educação Ambiental possa continuar perpassando e avançando 

nas modalidades educativas, respeitando a liberdade da comunidade escolar 

para construir o conteúdo pedagógico a ser desenvolvido. 

https://www.immi-canada.com/wp-content/uploads/2016/05/72_Child-1080x675.jpg 
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A Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Lins, 

preocupada com a formação 

educativa que vise transformar 

cidadãos sensibilizados e atuantes 

na realidade que os cerca, busca 

realizar a partir dos princípios 

“éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade, 

do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e 

singularidades” (Brasil, 2009, 

art.6°), o desenvolvimento de 

diferentes ações que provoquem 

reflexões e vivências para o 

desenvolvimento da mentalidade 

do cuidar humano e planetário.  

Os Projetos de Educação 

Ambiental serão desenvolvidos junto às Escolas Municipais pertencentes ao 

Sistema Municipal de Ensino, que atendem os níveis de ensino da Educação 

Infantil de 0 a 5 anos (modalidade creche e pré-escola), Ensino Fundamental – 

Ciclo I do 1º ao 5 º Ano (do Ensino Fundamental de 9 anos) e Educação de 

Jovens e Adultos, em uma perspectiva Inclusiva, recebendo em todas as 

modalidades alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais 

especiais, ofertando  Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos 

por meio do Núcleo de Apoio Integrado ao AEE. 

Atualmente o Sistema Municipal de Educação de Lins conta com as 

seguintes escolas: 

1 – EMEI “Gilda Junqueira Vilella” 

2– EMEI “Kitisi Iamauti” 

3 – EMEI Mãe Comerciária – “Profª Neusa Cury Jorge” – Unidade I e II 



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

9 

 

4 – EMEI “Maria Aparecida Zani Bertin” 

5 – EMEI “Maria de Lourdes Alencar Silva”  - Profª Lurdinha 

6 – EMEI “Menino Jesus” 

7 – EMEI “Nossa Senhora de Fátima” 

8 – EMEI “Prof. Irany Laraya” 

9 – EMEI “Prof. Cezário Toshio Maeda” 

10 –EMEI “Maria Aparecida da Silva Elias” 

11 – EMEI “Prof. Ismael de Castro Araujo” 

12 – EMEI “Prof. Agostinho Perazza” 

13 – EMEI “Carlos Aparecido Sanches” 

14 – EMEI “Egilda Sciamarelli Prado” 

15 – EMEI “Engº Lavoisier Monney Júnior” 

16 – EMEI “Prof. Eugênio Martins Ramon” 

17 – EMEI “Profª Alda Therezinha Perches Queiroz” 

18 – EMEI “Profª Áurea de Campos Gonçalves” 

19 – EMEF “Dom Walter Bini” 

20 – EMEF “João Alves da Costa” 

21 – EMEF “Profª Gessy Martins Beozzo” 

22 – EMEIEF “João Santos Meira” 

23 – Centro Popular de Educação de Jovens e Adultos “Paulo Freire”  

24– Núcleo de Apoio Integrado de Atendimento Educacional 

Especializado “Profª Elizabeth Guedes Chinali” 

25 – EEI “Nossa Senhora Aparecida” 

26 – EEI “São Benedito” 

27 – EEI “Dom Bosco” 

28 – EEI “São Francisco de Assis” 

29 – EEI “Projeto de Vida” 

30 – EEI “Santa Rita de Cássia” 

31 – EEI “São José” 

32 – EEI “Aurora Ariano Moura” 
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HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM LINS 

 

As vivências de 

Educação Ambiental 

na Rede Municipal 

ocorrem desde o 

inicio da criação das 

escolas infantis, na 

década dos anos 90, 

quando traz em seu 

cotidiano o trabalho 

com o meio ambiente 

fazendo parte do 

currículo. Neste momento ocorre mundialmente uma discussão acerca da 

necessidade da consciência ambiental para a preservação do planeta. No 

Brasil um grande marco é a ECO 92, uma Conferência Internacional das 

Nações Unidas e Desenvolvimento, que ocorre no Rio de Janeiro.  

Práticas como fabricação de papéis reciclados (papel machê), coleta 

seletiva de materiais recicláveis dentro das escolas, faziam parte das 

orientações dadas pela Secretaria Municipal da Educação, na época 

coordenada pela Srª Eufrásia de Souza, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais tanto da Educação Infantil, quanto do Ensino 

Fundamental e EJA.  

Nessa década nascem também materiais de apoio ao currículo que 

fortalecem a prática educativa quanto à educação ambiental dentro das 

escolas, com eixos Natureza e Sociedade para Educação Infantil, Meio 

Ambiente/Saúde e Ética (Temas Transversais) para o Ensino Fundamental. 

 Em 2002, o Secretário Municipal de Educação o Professor Doutor 

Antonio Folquito Verona, incluiu nas ações da Secretaria Municipal de 

Educação ações voltadas à Educação Ambiental tais como: a Escola de 

Viveiro, Jardinagem e Paisagismos sob a coordenação da Senhora Anna Maria 
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Beozzo Junqueira de Andrade (Mana Beozzo), tendo como parceria a UNIMEP 

e a Cultura Viva, com Projetos de Meio Ambiente. 

No período de 2004/2005 o município cadastrado no MEC, pelo 

Programa Ações Educativas Complementares, realizou em contraturno oficinas 

educativas, e entre elas Projetos de Meio Ambiente. As ações desse biênio 

resultaram na premiação “Ações Exitosas” promovidas pelo MEC, sendo o 

município reconhecido pelo seu trabalho, único na região sudeste do Brasil.  

Neste contexto, destacam-se as ações da Profª Cynira Perazza, com o 

projeto dos Pequenos Cientistas, entre as temáticas desenvolvidas no âmbito 

da ciência, evidenciou-se a importância do Aquífero Guarani tão importante 

para nossa região. 

Em 2005, a Secretária Municipal de Educação Professora Maria 

Aparecida de Oliveira Golmia, dando continuidade aos Programas relacionados 

à Educação Ambiental, implantou novos Projetos e Programas nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino. Neste ano, teve início da implantação das hortas e 

oficinas com materiais reciclados nas escolas, sob a coordenação da 

Professora Maria Lúcia Alves até o ano de 2007.  

O Programa Municipal de Educação Ambiental de Lins traçou ações 

educativas, que colaborou com a temática ambiental, como as hortas, plantio 

de árvores e reflexão sobre a preservação e conservação dos recursos 

naturais. 

O Centro de Educação Ambiental (CEA) é inaugurado em 23 de junho 

de 2008 pela Prefeitura de Lins, no Horto Municipal que oferece um rol de 

oportunidades de pesquisa e visitação por meio da Xiloteca com mais de 40 

exemplares de madeiras, Carpoteca com mais de 100 espécies, Herbário, 

Coleção Entomológica, Trilha Ecológica, local para palestras e cursos.  

      Também, neste ano, foi implantado o Programa do Município Verde-

Azul em Lins, que tem como principal objetivo estimular e auxiliar as prefeituras 

paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas e estratégias 

para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. A Secretaria do 
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Estado do Meio Ambiente (SMA) certifica os municípios atestando a sua 

excelência nas dez Diretivas Ambientais, pontuando pelo valor do Índice de 

Avaliação Ambiental. Uma das dez diretivas é o trabalho de educação 

ambiental desenvolvido nas escolas municipais. Em 2008, Lins recebeu a 

79,46 pontos, ficando classificado em 47º lugar. 

A partir de 2009/2010, o Programa Municipal de Educação Ambiental foi 

se fortalecendo e ampliando suas ações com a parceria da Secretaria 

Municipal de Educação, Coordenadoria de Política Rural e Meio Ambiente e as 

Empresas Privadas. Neste ano, criou: o “Calendário do Meio Ambiente do 

Município de Lins”, através da Lei Nº 5.243, de 07/08/2009; o Decreto Nº 8.714, 

de 25/08/2010 que “Regulamenta a Lei Municipal” nº 5.243, de 07/08/2009; o 

Decreto nº 8.753, de 05/10/2010 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

inclusão da Educação Ambiental, nas Escolas do Município de Lins”, a Lei nº 

5.429, de 14/10/2010 que “Autoriza o executivo a instituir a Política Municipal 

de Educação Ambiental”. Neste ano o município de Lins recebeu 93,11 pontos, 

ficando classificado em 11º lugar no Programa Município Verde Azul, sendo 

premiado com R$ 250.000,00 para a compra de um caminhão para a coleta 

seletiva e em 2010, obteve 92,29 pontos, ficando em 8º lugar, sendo premiado 

com R$ 100.000,00 para compra de uma prensa, uma empacotadeira e 

picadora para a COOPERSOL. 

No ano de 2011, o Projeto Hortas nas Escolas, da Secretaria Municipal 

de Educação é lançado com a Inauguração da 1ª Horta com Estufa e apoio da 

Sabesp, na Escola Municipal de Educação Infantil “Carlos Aparecido Sanches”, 

sob a Coordenação da Professora Maria Luiza Formigoni.  

No mesmo ano, em Parceria com o Governo do Estado de São Paulo 

houve a capacitação dos educadores para o Programa Criança Ecológica com 

a utilização de cartilhas de apoio que foram exploradas pelos educadores em 

suas práticas em sala de aula. 

No dia 08/12/2011, lançou-se o Programa Pilha Legal na Rede Municipal 

de Lins que teve como objetivo colaborar com o descarte correto das pilhas e 

baterias, porque estas possuem componentes contaminantes que podem fazer 
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mal ao ser humano e ao meio ambiente quando descartados de forma irregular, 

trazendo uma série de problemas para o meio ambiente.  

No ano de 2011, o município obteve 93,05 pontos e ficou em 15° lugar 

no Programa Município Verde Azul. Em 2012, Lins recebe um Caminhão Pipa, 

por ter obtido 85,91 pontos, no Município Verde Azul e ter ficado em 78° lugar. 

          Em 2013, a Secretária Municipal de Educação Professora Denise Jorge 

Magnoler, em Parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 

Paulo, lança o Programa Horta Educativa que tem como objetivo fortalecer o 

trabalho educacional voltado a valores sociais, culturais e alimentares 

compatíveis com a preservação da cultura do país, do meio ambiente e da 

promoção de hábitos alimentares saudáveis. Participaram as escolas de 

Educação Infantil – modalidade pré-escola e Ensino Fundamental. O Programa 

da Horta Educativa é inserido dentro do Projeto Horta nas Escolas.  Neste ano, 

foi oferecida uma formação de Educação Ambiental com os professores Elisete 

Peixoto e Airton Salazar que culminou com uma aula passeio na Agro Fazenda 

em Lupércio. No Programa “Verde Azul”, Lins ficou em 47º lugar com 84,00 

pontos, recebeu assim um Ecoponto para o Bairro Bom Viver. 

Em 2014, 

houve 

capacitação dos 

educadores da 

rede municipal 

com os seguintes 

temas: “Horta 

Educativa” – 

parceria com o 

Fundo Social de 

Solidariedade do 

Estado de São Paulo, na cidade de Campinas.  

2014/2015 teve a Capacitação: “1º Curso de Multiplicadores em 

Educação Ambiental” – parceria com a “Ambiens – Soluções Ambientais: Via 
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Rondon Concessionária 

de Rodovia S/A.” O 

curso teve como 

objetivo promover a 

Educação Ambiental 

como ferramenta de 

Sensibilização dentro 

das escolas, auxiliando 

na implantação da 

preservação ambiental como complemento às atividades escolares, agregando 

novos valores ambientais e conhecimento ecológicos adequados a realidade 

local.  Culminou com a construção de 04 livros de apoio ao trabalho do 

professor com planos e ações elaboradas pelos próprios professores, sendo 

eles: “Boas Práticas Ambientais”, “Biomas Brasileiros: Mata Atlântica e 

Cerrada”, “Rodovia X Homem X Meio Ambiente” e “Ferramentas participativas 

em Educação Ambiental”.  A partir deste acervo de atividades ambientais, a 

Secretaria de Educação lança o Projeto: “Formação e Conscientização de uma 

Alimentação Saudável e a Preservação do Meio Ambiente”.  

Outras ações foram realizadas em 2014: a palestra – “Meio Ambiente e 

Escolas – projetos ambientais”, em parceria com o município de Guaiçara bem 

como palestras do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) nas unidades 

escolares para os educadores da rede municipal.  

A partir das ações realizadas neste ano, obteve o 12º lugar, com 94,32 

pontos e recebeu R$ 280.000,00 para compra de um Caminhão Poliguindaste 

e 30 caçambas, no Município Verde Azul. 

 Em 2015 e 2016, sob a supervisão da Professora Adriana Tomikawa 

Queiroz Mirandola, houve a continuidade das ações educativas ambientais. 

Neste período, o projeto “Horta nas Escolas” intensificou-se atingindo 21 

escolas com construções de hortas e estufas para a produção de mudas e 

plantio de hortaliças para as vivências de valorização da importância da terra, 

produção de verduras e legumes e alimentação saudável. Dentre 21 escolas, 
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11 unidades pertencem ao Programa Horta Educativa, recebendo um kit para o 

manuseio e plantio com instrumentos diversos (sementeiras, regador, carriola, 

enxada, sementes etc.) sob a coordenação da Professora Márcia Aparecida 

Marin. Houve a Capacitação na cidade de Jaboticabal/SP para os educadores 

e cuidadores das hortas em parceria com a CATI – Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integrada.  

Em novembro de 2016, foi realizada a capacitação para os educadores 

da Rede Municipal de Ensino em parceria com a CATI - Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral de Lins, o Curso: “Plantas não-convencionais” que 

teve como objetivo informar e reconhecer diferentes tipos de plantas chamadas 

“daninhas” (ruderais) ou “plantas do mato” (silvestres) que podem ser fontes 

complementares de alimentos. 

Concomitante ao Projeto das 

Hortas, foi lançado o projeto “Jardins nas 

Escolas”, desenvolvido na EME “Engº 

Lavoisier Monney Júnior”, como projeto 

piloto ampliando para a EMEF “João 

Alves da Costa” e EMEI “Prof. Ismael 

Castro de Araujo”. O Projeto Jardim nas 

escolas é desenvolvido em parceria com 

o Horto Municipal com o Paisagista Marco 

Antônio Campeiro Ferreira. 

Ressalta-se ainda, que neste 

período ocorreram várias palestras sobre 

o Meio Ambiente para os educadores da Rede Municipal de Ensino em 

parceria com a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade com a Bióloga Carolina Rocha de Carvalho.  

  



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

16 

 

Em 2015, o Município recebeu do Programa “Verde Azul”, 80,90 pontos 

ficando em 98° lugar. Embora haja oscilações de pontuações nesse Programa, 

a ação cabida a Secretaria Municipal de Educação sempre foi realizada, 

motivada pela crença que é na infância que se inicia a construção de valores 

de cuidados e preservação do meio, com vivências e sensibilizações que 

garantam a reflexão sobre a responsabilidade e pertencimento ao meio em que 

se vive.  

Em 2017, a Secretária de Educação Denise Jorge Magnoler nomeia a 

Coordenadora de Educação Ambiental Profª Simone Vieira da Silva Marques 

para acompanhar o Programa de Educação Ambiental sob a Supervisão da 

Profª Adriana Tomikawa Queiroz Mirandola. 

Este ano é realizado o Lançamento do Projeto “Óleo Amigo” na EMEI 

“Prof. Eugênio Martins Ramon”, EMEI Egilda Sciamareli Prado, EMEI “Carlos 

Aparecido Sanches” e EMEF “Dom Walter Bini”. O Projeto tem como principal 

objetivo a conscientização da forma correta do descarte do óleo usado de 

cozinha evitando assim a poluição meio ambiente, pois cada litro de óleo polui 

cerca de 20.000 litros de água. Tendo como parceira a JBS – Ambiental, o óleo 

usado de cozinha é recolhido, reciclado e se transformará em Biodiesel. 
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Neste mesmo ano, a EMEF “João Alves da Costa” e a EMEI “Prof. 

Agostinho Perazza” se destacaram na apresentação do projeto: “Formação e 

Conscientização de uma Alimentação Saudável e a Preservação do Meio 

Ambiente” – parceria Via Rondon Concessionária de Rodovia S/A, envolvendo 

toda comunidade escolar e extraescolar no evento de Culminância deste. 

Ainda em 2017, houve a Capacitação da Horta Educativa para os 

educadores e cuidadores das hortas, na cidade de Campinas. O Projeto Horta 

nas Escolas apresenta este ano com 23 escolas com o Projeto Horta nas 

Escolas e destas, 13 incluídas no Projeto Horta Educativa em parceria com o 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, sendo contempladas 

com Kits de horta, livros de alunos, famílias e educadores, além de insumos 

para o plantio. 

Além das ações citadas, anualmente são realizados três grandes 

eventos relacionados aos temas: “Dia Mundial da Água”, “Dia Mundial do Meio 

Ambiente” e o “Dia da Árvore e do Rio Tietê”, em parceria com a SABESP, 

empresas privadas e o envolvimento de toda a rede Municipal e Estadual de 

Lins. 
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DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS 

 

As Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema 

Municipal de Ensino de Lins, assim como a RESOLUÇÃO Nº 2 de 15 de junho 

de 2012 que Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental devem contribuir com a formação humana de sujeitos concretos que 

vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com 

suas condições físicas, emocionais, intelectuais e culturais, além de estimular a 

reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 

formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos 

das escolas, para que a concepção de Educação Ambiental como integrante do 

currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. 

Deste modo, as 

Diretrizes Curriculares 

de Educação 

Ambiental para o 

Sistema Municipal de 

Ensino de Lins, estará 

inserida na dimensão 

ambiental, nos 

currículos e no Projeto 

Político Pedagógico da 

escola. Esta inserção requer principalmente da comunidade escolar a 

reformulação ética de sua linguagem e de suas atitudes em uma abordagem 

crítica, contextualizada, histórica, política, científica, geográfica, econômica e 

cultural da questão ambiental.  

A Educação Ambiental vai dialogar com as diferentes áreas de 

conhecimentos que são chamadas a compreender o homem e suas relações 

com o meio, e a complexidade da crise ambiental que atinge essa existência 

humana e do planeta, degradando a qualidade de vida e os relacionamentos 

sociais. 
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Assim, as Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental para o Sistema 

Municipal de Ensino de Lins têm como objetivo estimular a reflexão crítica e 

propositiva da inserção da Educação Ambiental na formulação, execução e 

avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, 

para que a concepção de Educação Ambiental como integrante do currículo 

supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. 

As especificidades da Educação Ambiental acumulam numerosas 

experiências e está  amparada por marcos legais como a Constituição Federal 

de 1988 (C.F., art. 225 § 1º inciso VI); a Lei nº 9.795/99, de 27.04.99, que 

estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281, de 25.06.2002 e pela Lei nº 6.938/81 que determina que a 

Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal; a LDB 

9.394/96 em seus artigos 26 e 32; os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs, Resolução n°5 de 17 de Dezembro de 2009 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e os compromissos internacionais 

assumidos, dentre estes: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), resultando entre outros documentos a 

Agenda 211 e paralelamente o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

Ressalta-se a reflexão da Agenda 21, que é um documento composto 

por 40 capítulos resultante do encontro conhecido como ECO-92, realizado no 

Rio de Janeiro que em seu Capítulo 28 apresenta iniciativas das Autoridades 

Locais em Apoio à Agenda 21, item 28.1: 

28.1. Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 

têm suas raízes nas atividades locais, a participação e cooperação 

das autoridades locais será um fator determinante na realização de 

seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e mantêm a 

                                                           
1
 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência ECO-92 ou RIO-92, ocorrida no Rio de 

Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se 

comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações 

não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os 

problemas socioambientais. 
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infraestrutura econômica, social e ambiental, supervisionam os 

processos de planejamento, estabelecem as políticas e 

regulamentações ambientais locais e contribuem para a 

implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. 

Como nível de governo mais próximo do povo, desempenham um 

papel essencial na educação, mobilização e resposta ao público, em 

favor de um desenvolvimento sustentável. 

 

Assim como no item 36.3, do Capítulo 36, que diz sobre a Promoção do 

Ensino, da Conscientização e do Treinamento, também da Agenda 21: 

 36.3. O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência 

pública e o treinamento devem ser reconhecidos como um processo 

pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver 

plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental 

importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para 

aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio 

ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino básico sirva de 

fundamento para o ensino em matéria de ambiente e 

desenvolvimento, este último deve ser incorporado como parte 

essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o informal são 

indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas 

tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento 

sustentável e abordá-los. O ensino é também fundamental para 

conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e 

comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável 

e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de 

decisões. Para ser eficaz, o ensino sobre meio ambiente e 

desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do 

meio físico/biológico e do socioeconômico e do desenvolvimento 

humano (que pode incluir o espiritual), deve integrar-se em todas as 

disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos 

de comunicação. 



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

21 

 

Dois pontos destas citações são importantes destacar. Primeiro 

referente ao espaço geográfico e a atuação do governo local; o segundo ponto, 

é sobre o papel do ensino, tanto formal como não-formal, como indispensável 

para modificar as atitudes das pessoas, propiciador da capacidade de avaliar 

os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. 

No município de Lins, a Educação Ambiental está amparada com Lei nº 

5.243, de 07 de agosto de 2009 – “Cria o Calendário do Meio Ambiente do 

Município de Lins e dá outras providências”; o Decreto nº 8.714, de 25 de 

agosto de 2010 – “Regulamenta a Lei Municipal nº 5.243/ 2009, que dispõe 

sobre o calendário do Meio Ambiente do Município”; o Decreto nº 8.753 de 05 

de outubro de 2010 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 

Educação Ambiental, nas Escolas do Município de Lins e dá outras 

providências”; Lei nº 5.429, de 14 de outubro de 2010 – “Autoriza o Executivo a 

instituir a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências”; 
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a Resolução Nº 13, de 26 de setembro de 2016 “Estabelece Diretrizes 

Pedagógicas Municipais da Educação Ambiental para todos os níveis e 

modalidades da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Lins”. 

Estes documentos  tem com base subsidiar a formulação da Diretriz 

Curricular da Educação Ambiental para o Sistema Municipal de Ensino, 

possibilitando que, para todos os níveis da Educação Básica (Educação Infantil 

e Ensino Fundamental) e modalidades (Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Especial), haja orientações pedagógicas que permitam a diferentes 

grupos o reconhecimento e valorização das diferenças étnicas, culturais e a 

constituição da cidadania ambiental, promovendo transformações de valores 

que culminam em relações mais solidárias. 
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As Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental propostas para o 

Sistema de Ensino do Município de Lins são:   

 

 

1. Estímulo à visão complexa da questão ambiental, a partir das interações 

dinâmicas entre ambiente, cultura e sociedade, situando a questão 

ambiental no tempo e no espaço, considerando as influências políticas na 

relação humana com o ambiente, bem como o estudo da diversidade 

biológica e seus processos ecológicos vitais. 

 

2. Ênfase a natureza como fonte de vida e relacionar o meio ambiente 

com outras dimensões como a pluralidade étnico-racial, enfrentamento do 

racismo ambiental, justiça social e ambiental, saúde, gênero, trabalho, 

consumo, direitos humanos, dentre outras. 

 

3. Abordagem crítica dos aspectos constituintes e determinantes da 

dinâmica da hidrosfera, atmosfera, biosfera, sociosfera e tecnosfera, 

contextualizando os conhecimentos a partir da dinâmica da paisagem, da bacia 

hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações 

antrópicas e suas interações, analisando os diferentes recortes territoriais, 
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cujas riquezas e potencialidades, os usos e os problemas devem ser 

identificados e valorados. 

 

4. Incentivo à pesquisa e a apropriação de instrumentos técnicos e 

metodológicos que aprimorem a cidadania ambiental, com a participação ativa 

nas tomadas de decisões, com responsabilidade individual e coletiva (pública e 

privada) em relação ao meio ambiente local, regional e global. 

 

5. Valorização da diversidade sob a ótica da Educação Ambiental, 

trazendo os múltiplos saberes e olhares científicos, de povos originários e 

tradicionais sobre o meio ambiente, captando os vários sentidos que os grupos 

sociais lhes atribuem numa perspectiva transdisciplinar. 

 

6. Promoção de espaços estruturantes nas escolas e comunidades 

(baseados no conceito de “círculos de cultura” propostos por Paulo Freire), que 

incentivem a participação da comunidade escolar no planejamento e gestão de 

projetos de conservação, preservação e recuperação ambientais voltados para 

a melhoria da qualidade de vida, combatendo práticas relacionadas ao 

desperdício, degradação e consumismo. 

 

7.  Promoção de observação, percepção, levantamento de hipótese e 

registro da realidade ambiental, para a construção do conhecimento na escola 

a partir das experiências tradicionais e dos saberes multidisciplinares como 

ciências, artes, educomunicação entre outros. 

 

8. Incentivo a uma visão de mundo humanista e interpretativa, 

contextualizada historicamente e baseada no reconhecimento e respeito às 

diferenças, e na cooperação, democracia, justiça social, liberdade e 

sustentabilidade. 

 

9. Propiciar uma postura crítica e transformadora dos valores de 

consumo, de forma a reorientar atitudes e ações em prol da construção de 
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sociedades sustentáveis, reconhecendo o protagonismo social e atribuindo ao 

próprio aluno, como agente da gestão sustentável e beneficiário da repartição o 

uso responsável dos recursos do meio ambiente. 

 

10. Inserção da Educação Ambiental no Projeta Político Pedagógico dos 

estabelecimentos de ensino de forma interdisciplinar, como um plano coletivo 

da comunidade acadêmica. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

A Educação Ambiental apresenta-se como um processo educativo que 

requer a participação das pessoas na construção de uma melhor qualidade de 

vida, podendo ser um agente dos processos de transformação social, 

promovendo a resolução dos problemas ligados ao ambiente e vinculando-os a 

uma visão global. 

Além das prerrogativas legais já contempladas ao longo deste 

documento é importante levar em consideração que a educação ambiental está 

intrinsecamente relacionada com as condições de vida das pessoas: 

infraestrutura, lazer, educação, saúde e hábitos de consumo. Dessa forma 

propõe-se uma prática que envolva esta concepção e busque uma melhor 

qualidade de vida para a sociedade atual e futura.  

          Considerando que as propostas pedagógicas voltadas para a educação 

ambiental – Educação Básica, nos seus níveis e modalidades de ensino, 

devam promover: 
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a) Educação Infantil e Ensino Fundamental 

a.1) Emprego de recursos pedagógicos que promovam a percepção da 

interação humana com a natureza e cultura, evidenciando aspectos estéticos, 

éticos, sensoriais e cognitivos em suas múltiplas relações. 

a.2) Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que valorizem a dimensão 

positiva da relação dos seres humanos com a natureza, valorizando ainda a 

diversidade dos seres vivos, das diferentes culturas locais, da tradição oral, 

entre outras. 

a.3) Promoção do cuidado para com as diversas formas de vida, do respeito às 

pessoas e sociedades, e do desenvolvimento da cidadania ambiental. 

a.4) Novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, com a democracia e com a sustentabilidade do planeta. 

a.5). Incentivo a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, 

a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e à natureza. 

b) Modalidades de Ensino: 

b.1) Educação Especial 

 Utilização de recursos pedagógicos que estimulem os sentidos 

em contato com a natureza, sugerindo a percepção das múltiplas 

relações entre seres humanos e o meio ambiente natural ou 

construído, sobre recursos naturais e culturais, relacionando esta 

percepção a um pertencimento às dimensões socioambiental e 

cultural. 

 b.2) Educação de Jovens e Adultos 

 -Desenvolvimento de projetos que fortaleçam a cidadania 

ambiental, a atuação política e a responsabilidade dos jovens e 

adultos, respeitados a diversidade cultural e o tempo de trabalho 

dos educandos, com vistas à melhoria da qualidade de vida e 

busca de justiça socioambiental. 

 



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

28 

 

Nesse sentido, acreditando na necessidade e importância da Educação 

Ambiental e a conscientização dos educandos, nas mudanças de atitudes para 

a construção de um mundo melhor, de um cidadão global participativo, busca-

se implementar por meio destas Diretrizes tal concepção de educação em 

nosso cotidiano escolar. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Difundir e aprofundar o conceito de Sustentabilidade e Preservação 

Ambiental, entre os educadores da rede de ensino, educandos e a comunidade 

em geral, fundamentando desta forma todas as ações realizadas sobre o meio 

ambiente, percebendo a importância do mesmo para a melhoria da qualidade 

de vida em nossa cidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1- Para crianças de zero a três anos: 

- Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, 

estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos 

diversos, manifestando curiosidade e interesse. 

   1.2- Para crianças de quatro e cinco anos: 

 Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, 

formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, 

manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 

informações e confrontando ideias. 

 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de 

seu grupo social e de outros grupos. 

  Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de 

vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a 

preservação das espécies e para a qualidade da vida humana. 

 

1 ENSINO FUNDAMENTAL  

 Conhecer e compreender, de modo integrado e sistêmico, as noções 

básicas relacionadas  ao meio ambiente. 
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 Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que o levem 

a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis. 

 Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de 

modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar 

de modo reativo e propositivo para garantir um meio ambiente saudável 

e a boa qualidade de vida. 

 Perceber em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações 

da causa-efeito que condicionem a vida no espaço (geográfico) e no 

tempo (histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se 

criticamente diante das condições ambientais de seus meios. 

 Compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de 

conservação e manejo dos recursos naturais com os quais interagem, 

aplicando-os no dia-a-dia. 

 Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, 

adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do 

patrimônio natural, étnico e cultural. 

 Identificar-se como parte integrante da natureza, percebendo os 

processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação 

criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente. 

 Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à 

alimentação e a higiene pessoal, desenvolvendo a responsabilidade no 

cuidado com o próprio corpo e com os espaços que habita.  
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3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

1º SEGMENTO (E.F. 1º ao 5º ANO - CICLO I) 

 Contribuir para o aprimoramento da formação como cidadãos, como 

sujeitos de sua própria história e da história de seu tempo com a 

iniciação no mundo da leitura e escrita.  

 Desenvolver valores, conhecimentos e habilidades que ajudem os 

educandos a compreender criticamente a realidade em que vivem e nela 

inserir-se de forma mais consciente e participativa. 

 Favorecer uma maior integração dos educandos em seu ambiente social 

e natural, possibilitando a melhoria de sua qualidade de vida.  

 Despertar o interesse tanto pelas questões relativas à sua sobrevivência 

cotidiana como por temas aparentemente distantes como a origem do 

universo.   

 Promover alguns conceitos e procedimentos das ciências sociais e 

naturais, bem como oferecendo oportunidades de acesso ao patrimônio 

artístico e cultural. 

 Estimular e desenvolver o espírito crítico, como característica básica 

tanto das ciências sociais como naturais, ou seja, a busca de 

explicações não dogmáticas sobre os fenômenos, explicações que 

possam ser confrontadas com a observação e experimentação, com a 

análise de documentos ou com explicações alternativas. 

 Despertar e desenvolver o espírito investigativo e o interesse pelo 

debate de ideias. 

 Propiciar o desenvolvimento as habilidades de observar, comparar, 

classificar, relacionar, elaborar hipótese, levando em conta o contexto de 

experiência dos alunos, seu convívio na comunidade e no ambiente 

natural. 

 Conhecer e identificar noções de espaço, tempo.  
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4- EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

A inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino é uma 

realidade e a educação ambiental deve acompanhar este processo e ser 

acessível a todos. A educação ambiental se configura como uma excelente 

aliada nesse processo de valorização dos alunos por ser um processo 

dinâmico e transformador que busca a formação de valores, atitudes, bem 

como a participação ativa de cada pessoa sem nenhuma forma de exclusão.  

O trabalho da Educação Ambiental se tornará efetivo aos alunos com 

necessidades educacionais especiais por meio de situações desafiadoras, 

estimulando suas curiosidades, habilidades e a participação no meio social e 

no ambiente escolar valorizando-os nas suas potencialidades. 

A Educação Ambiental possibilita a conscientização do cuidado com o 

meio ambiente, o interesse pela ciência e o prazer da descoberta da ação 

humana em prol da natureza, para que possamos compreender as complexas 

relações existentes, e assim tomarmos decisões frente aos problemas 

ambientais. 

 Ao propor reflexão com os alunos, voltadas às questões ambientais, os 

professores não estarão apenas conscientizando-os, mas também incentivando 

outros aspectos do desenvolvimento, tais como a linguagem, os aspectos 

cognitivos e afetivos. Quando estas circunstâncias estão aliadas a inclusão, 

estes aspectos são ampliados, pois precisamos garantir que todos tenham 

acesso aos espaços, palestras, passeios e recebam os meios necessários para 

compreender o conteúdo, tanto conceitual quanto procedimental ou atitudinal, 

que ali está proposto. 

Para Mantoan (2003), a barreira que precisa ser transposta para o 

ensino inclusivo é o ensino tradicional, que é baseado na transmissão dos 

conhecimentos e na individualização das tarefas de aprendizagem. Assim, uma 

das mudanças necessárias é justamente uma metodologia em que ensino 

tradicional não corresponda às expectativas de uma educação inclusiva. 
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Há a importância do suporte de outros profissionais, tais como o 

professor de Atendimento Educacional Especializado para trabalhar em 

conjunto com os professores das salas regulares e outros profissionais 

envolvidos no processo educacional para que as crianças recebam 

adequações curriculares e adaptações nas atividades para que o conhecimento 

seja acessível ao aluno com deficiência.  

O que se 

pretende ao aliar 

os conhecimentos 

da Educação 

Ambiental à 

Educação 

Inclusiva é a 

valorização das 

pessoas com 

deficiência por meio de atitudes e ações transformadoras, promovendo o seu 

desenvolvimento nos aspectos linguísticos, afetivos, cognitivos, mas para que 

isso se concretize é necessária à disposição para mudanças nas práticas 

pedagógicas, a confiança no processo e motivação em relação a estes alunos 

por parte dos profissionais envolvidos com a educação, bem como a família, 

que é de extrema relevância nesse processo. 
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CONTEÚDOS 

 

1- EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Para crianças de zero a três 

anos:  

 Participação em 

atividades que 

envolvam histórias, 

brincadeiras, jogos e 

canções que digam 

respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

 Exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e de relações 

simples de causa e efeito. 

 Contato com pequenos animais e plantas. 

 Conhecimento do próprio corpo por meio do uso e da exploração de 

suas habilidades físicas, motoras e perceptivas. 

 Interação entre crianças de mesma idade e crianças de idades 

diferentes. 

 Deslocamentos e movimentos amplos nos espaços internos e externos 

às salas de referência das turmas e da instituição. 

 

Para crianças de quatro e cinco anos: 

 

 Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e 

canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e 

de outras. 

 Conhecimento do modo de ser, viver e trabalhar de alguns grupos 

sociais do presente e do passado. 

 Interação entre crianças de mesma idade e crianças de idades 

diferentes. 
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 Deslocamentos e movimentos amplos nos espaços internos e externos 

às salas de referência das turmas e da instituição. 

 Observação da paisagem local (rios, vegetação, construções, florestas, 

campos, dunas, açudes, mar, montanhas etc.). 

 Utilização, com ajuda dos adultos, de fotos, relatos e outros registros 

para observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do 

tempo. 

 Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços 

coletivos e do meio ambiente. 

 Estabelecimento de algumas relações entre diferentes espécies de seres 

vivos, suas características e suas necessidades vitais. 

 Conhecimento dos cuidados básicos de pequenos animais e vegetais 

por meio da sua criação e cultivo. 

 Conhecimento de algumas espécies da fauna e da flora brasileira e 

mundial. 

 Percepção dos cuidados necessários à preservação da vida e do 

ambiente. 

 Valorização da vida nas situações que impliquem cuidados prestados 

aos animais e plantas. 

 Percepção dos cuidados com o corpo, à prevenção de acidentes e à 

saúde de forma geral. 

 Contato com pequenos animais e plantas. 

 Valorização de atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar individual e 

coletivo. 

 Estabelecimento de relações entre os fenômenos da natureza de 

diferentes regiões (relevo, rios, chuvas, secas etc.) e as formas de vida 

dos grupos sociais que ali vivem. 
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 Participação em diferentes atividades envolvendo a observação e a 

pesquisa sobre a ação de luz, calor, som, força e movimento. 

 Exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e de relações 

simples de causa e efeito. 

 Participação em atividades que envolvam processos de confecção de 

objetos. 

 Conhecimento do próprio corpo por meio do uso e da exploração de 

suas habilidades físicas, motoras e perceptivas. 

 

 

2 – ENSINO FUNDAMENTAL: 

2.1 – Ensino Fundamental dos 1º ao 3º Anos:  

  Verificar por meio de observação que os 

raios de Sol não refletem nos mesmos 

lugares durante o dia e compreender o 

movimento do sol, utilizando diferentes 

pontos de referências: introdução aos 

pontos cardeais. 

  Reconhecer a importância do Sol para 

saúde do homem, no fortalecimento dos 

ossos e na prevenção de doenças da 

pele. 

  Relacionar a dependência da vida aos 

elementos do ambiente, como a água, ar, alimentação, calor e luz 

solar. 

  Identificar a água, o solo e o ar como elementos essenciais para a vida, 

valorizando sua proteção e posicionando-se criticamente em relação a 

poluição. 

  Reconhecer a existência de um ciclo vital para todos os seres vivos que 

inclui nascimento, crescimento, reprodução e morte; 
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  Valorizar a diversidade biológica, posicionando-se contra quaisquer 

formas de discriminação e maltrato com plantas e animais. 

  Pesquisar ciclos vitais de diferentes seres vivos, identificando 

semelhanças e diferenças entre eles. 

 Compreender a importância 

de uma alimentação 

saudável e de higiene 

pessoal para saúde e 

identificar práticas 

cotidianas de cuidados 

pessoais que contribuem 

para o bem-estar e a saúde. 

 Entender a inter-relação do 

homem com os elementos que compõem o meio ambiente que vive. 

 Perceber as mudanças no tempo ocasionadas pela ação do Sol e das 

chuvas. 

 Identificar como o ar pode se tornar poluído. 

 Relacionar a conservação da água com a sobrevivência dos seres vivos, 

com a finalidade de contribuir para a manutenção do equilíbrio 

ecológico. 

 Reconhecer a importância do descarte correto do lixo doméstico. 

 Compreender a importância da coleta seletiva para o cuidado com o 

meio ambiente. 

 Reconhecer a alimentação como fonte de energia para as mais variadas 

formas de vida do planeta e concluir que os bons hábitos alimentares 

favorecem o crescimento e o seu desenvolvimento. 

 Reconhecer a origem dos alimentos (plantas e animais). 

 Reconhecer e valorizar a fauna e flora local, identificando plantas e 

animais presentes em seu ambiente. 

 Investigar e estabelecer relações entre características e comportamento 

dos seres vivos e condições do ambiente em que vivem valorizando a 

diversidade da vida. 
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 Relacionar a extinção de plantas e animais com alterações ambientais e 

refletir sobre as ações para a preservação das espécies ameaçadas. 

 Identificar a estrutura e composição do Planeta Terra (Camada, água, 

calor interno). 

 Comparar o modo 

como diferentes 

seres vivos 

realizam funções 

biológicas 

(alimentação, 

sustentação, 

locomoção e 

reprodução no espaço e no tempo). 

 Relacionar a percepção e interpretação de sabores, aromas, sons, visão, 

formas, calor e texturas a fatores orgânicos, afetivos e culturais. 

 Identificar as partes do corpo responsáveis pela percepção e aquisição 

de informações como cheiro, temperatura, sonoridade, gosto e cor. 

 Classificar os materiais de acordo com suas características e 

propriedades. 

 Compreender como ocorre a produção do resíduo, em diferentes 

atividades humanas, na cidade e no campo. 

 Diferenciar os impactos ambientais resultantes da produção de bens de 

consumo. 

 Identificar a existência de uma cadeia alimentar e reconhecer a 

importância de cada uma de suas etapas na preservação da 

biodiversidade. 

 

2.2 – Ensino Fundamental dos 4º e 5º Anos: 

 Identificar o Sol como astro principal do sistema solar. 

 Reconhecer que o movimento da Lua é cíclico e que pode ser usado 

para marcar a passagem do tempo. 
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 Investigar as mudanças da fase da Lua, sua duração e sua relação com 

alguns fenômenos naturais. 

 Reconhecer a fome como problema social e não individual. 

 Aprender a aproveitar o alimento em todas as suas possibilidades. 

 Valorizar a redução no consumo, a reutilização e a reciclagem de 

materiais como ações ambientalmente sustentáveis.  

 Reconhecer as formas de geração e destinação do resíduo tecnológico. 

 Identificar as escalas de tempo envolvidas na decomposição de 

materiais e objetos. 

 Reconhecer que a atmosfera é composta de gases (nitrogênio e 

oxigênio) e sua importância para vida. 

 Analisar o ciclo da água nas diferentes estações do ano, identificando 

em qual delas ocorre mais rápido ou mais lentamente. 

 Valorizar a coleta seletiva de resíduos sólidos como forma de melhoria 

da qualidade de vida e do ambiente. 

 Distinguir o lixo tóxico, sua origem e malefícios à saúde humana e ao 

ambiente, reconhecendo as formas corretas de descartes.  

 Identificar e registrar a presença de várias formas de energias no 

ambiente em que vivemos, como: mecânica, elétrica, solar, térmica, 

química, luminosa, sonora entre outras. 

 Reconhecer que a energia pode ser transformada de uma forma em 

outra. 

 Reconhecer a alimentação como um processo de transformação de 

energia química armazenada nos alimentos, em energia mecânica e 

térmica do nosso corpo, identificando diferentes etapas desse 

processo. 
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3 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I 

3.1 - O educando e o lugar de vivência:  

 o ambiente escolar e sua convivência; 

 o ambiente onde residem; 

 o meio ambiente em que estão inseridos. 

 

3.2 - O corpo humano e suas necessidades: 

 o conhecimento dos educandos sobre o próprio corpo, seu esquema 

e aspecto externo; 

 formas de relacionamento com o meio exterior, mecanismos de 

preservação do indivíduo e da espécie; 

 aspectos relativos à nutrição, reprodução e preservação da saúde, 

visando fomentar atitudes positivas com relação à manutenção da 

qualidade de vida individual e coletiva. 

3.3- Cultura e diversidade cultural; 

3.4 -  Os seres humanos e o meio ambiente: 

 aspectos relevantes sobre as relações que se estabelecem entre os 

seres vivos, em particular os seres humanos e o ambiente físico; 

 questões relativas à degradação ambiental são relacionadas à 

atividade produtiva e contextualizadas nos espaços urbanos e rurais; 

 estruturação das noções de tempo e espaço inclui-se o estudo da 

Terra como corpo celeste em movimento. 

3.5 - As atividades produtivas e as relações sociais enfatizam-se relações que         

os seres humanos estabelecem entre si para a produção de sua existência, 



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

41 

 

além da nova qualidade que o trabalho humano adquire mediante o 

desenvolvimento tecnológico. 

3.6 - Cidadania e participação enfatizando a dimensão política da vida humana, 

visando aprimorar a consciência cidadã dos educandos implica-se a adesão 

de valores democráticos e o conhecimento da organização social e política 

do país, dos direitos políticos, sociais e trabalhistas que a posição de 

cidadãos lhes confere, dos espaços e formas de organização e participação 

na sociedade. 

 

3.7 - Todos estes conteúdos devem ser permeados pela Transversalidade da 

Educação Ambiental, garantindo a sustentabilidade socioambiental do 

Planeta. 
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Programa de Educação Ambiental  

da Secretaria Municipal de Educação 

Responsáveis: Supervisora da Educação Ambiental Adriana Tomikawa Queiroz 

Mirandola e Coordenadora da Educação Ambiental Profª Simone Vieira da Silva 

Marques 

 

AÇÕES AMBIENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS RESPONSÁVEL  PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 
Horta nas Escolas 

Secretaria Municipal de 
Educação, SAMAS e SABESP 

 

 

Anual 

 
Palestra sobre a Água 

Secretaria Municipal de 
Educação e SABESP 

Semana do  
Dia Mundial da Água 

 

 
Curso COOPERJOVEM  

(Princípios do cooperatismo 
 bem comum e ética) 

 

 
Secretaria Municipal de 

Educação  
em parceria com a AMUL  e 

SESCOOP. 

 
2015 a 2017 

 
 
 

Capacitação  
Horta Educativa 

 

Curso para Implantação do 
Projeto Horta Educativa: 

parceria da Secretaria 
Municipal de Educação, 

Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de 

São Paulo e Lins em 
Campinas/SP. 

 
 
 
 

20/09/2017 

 
 

Projeto  
Jardins nas Escolas 

Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria 

Municipal de Agropecuária, 
Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. 

 
Anual 

Projeto:  Óleo Amigo Secretaria Municipal de 
Educação e JBS-Ambiental 

Anual 

Projeto: Formação e 
Conscientização para uma 
Alimentação Saudável  e a 

Preservação do Meio 
Ambiente 

Secretaria Municipal de 
Educação e ViaRodon. 

Anual 
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AÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

N.º 

 

ESCOLA 

 

TEMA 

 

AÇÕES 

PERÍODO  
DE 

REALIZAÇÃO 

01  
- EMEF “Dom Walter Bini”; 
- EMEIEF “João Santos 
Meira”; 
- EMEI “Alda Therezinha 
Perches Queiroz”; 
- EMEI “Prof. Agostinho 
Perazza”; 
- EMEI “Carlos Aparecido 
Sanches”; 
- EMEI “Egilda Sciamarelli 
Prado”; 
- EMEI “Aurea de Campos 
Gonçalves”; 
- EMEI “João Alves da Costa”; 
- NAIAEE_Núcleo de 
Atendimento Educacional 
Especializado  
“Profª Elizabeth Guedes 
Chinali”; 
- EMEF “Profª Gessy Martins 
Beozzo”; 
- EMEI “Engº Lavoisier 
Monney Júnior”; 
- EMEI “Prof. Ismael Castro 
de Araújo”; 
- CEP “Paulo Freire” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO: 
HORTA 

NAS 
ESCOLAS 

com a 
Horta 

Educativa 

 Capacitação de 
educadores e cuidadores 
das hortas em Campinas; 

 Objetivos: nomear 
e reconhecer as hortaliças 
e outras plantas; a relação 
entre os alimentos e suas 
funções no corpo 
humano; conhecer os 
fatores do crescimento e 
desenvolvimento das 
plantas; utilizar os 05 
sentidos como: cheiro, 
sabores, visão, tátil e 
audição;plantar sementes 
com os alunos; 
acompanhar o 
desenvolvimento das 
hortaliças e legumes até à 
colheita; degustar as 
hortaliças e os legumes; 
promover a alimentação 
saudável. 

 
 
 

Anual 
 

 

 

N.º 

 

ESCOLA 

 

TEMA 

 

AÇÕES 

PERÍODO  
DE 

REALIZAÇÃO 

02 EMEI “Profª. Maria 
Aparecida da Silva Elias” 

 
 

PROJETO 
Meio Ambiente 

 
 

 

 Apreciação da 
história “Gotinha plim 
plim”; música “Se eu 
fosse um peixinho”; 
construção coletiva de 
aquário; confecção de 
cartaz e sequência 
didática sobre “Água; 
uma fonte de vida”. 

 Roda de 
conversa sobre o Meio 
Ambiente; aula ao ar 

 
 
 
 
 

Anual  
 
 

 



DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LINS  

45 

 

livre para observar o 
Meio Ambiente; 
confecção de animais 
com materiais 
reciclados; músicas. 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

     

03 EMEI “Menino Jesus” PROJETO 
Meio Ambiente 

 
 
 

 Banho coletivo 
de bacia e construção de 
móbile; confecção de 
mural e cartazes; 
passeata para entrega 
de planfletos e gotinhas. 

 Criação do 
boneco ecológico, 
plantio de girassol, 
observação dos pássaros 
e realização de circuito 
sensório natural; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
Anual 

     

04 EMEI “Maria Aparecida  
Zani Bertin” 

PROJETO 
Meio Ambiente 

 Roda de 
conversa, experiências 
sobre a água, confecção 
de cartazes sobre a 
importância da água 
com visita na escola. 

 Apresentação de 
música, poemas, 
dinâmica “afundar e 
flutuar”, plantio na horta 
e coleta seletiva; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

Anual 
 

     

 
05 

 
EMEI 

 “Nossa Senhora de 
Fátima” 

PROJETO  
MEIO 

AMBIENTE 
 
 
 
 

.      Projetos que 
envolvem o Tema Meio 
Ambiente para 
conscientização de 
preservação e Mostra 
Pedagógica dos 
trabalhos desenvolvidos 
com os alunos sobre o 

 
Anual 
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Meio Ambiente. 

 Confecção de 
lixeiras seletoras e 
identificação das árvores 
nativas da escola; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

     

 
06 

 
EMEI “Prof. Kitisi Iamuti” 

 
PROJETO 

Meio Ambiente 

 

 Exploração sobre 
o ciclo da água com 
confecção de cartazes e 
montagem de painel, 
garrafinhas de água 
decoradas com peixes e 
brincadeiras; 

 Construção de 
terrário com os alunos e 
recolhimento do lixo da 
praça próximo da escola 
e plantio de árvore; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
 

2014/2015 
 
 

     

     

07 EMEI  
“Prof. Cezário Toshio 

Maeda” 

Projeto Meio 
Ambiente 

 Confecção de 
livro, música, histórias e 
cartazes e máscara sobre 
a água; 

 Passeio pelo 
bairro para conhecer o 
meio em que vive; 

 Plantio e 
colheita de hortaliças 
durante o ano. 

 
 
 

Anual  

     

08 EMEI Mãe Comerciária: 
“Profª Neuza Cury Jorge” 

 Unidade I e II 

Projeto Meio 
Ambiente 

 Teatro musical – 
“Importância da água”; 
experiência: chuva, arco-
íris e estado da água e 
tangran. 

 Revitalização do 
jardim, confecção de 
painel sobre a natureza 
viva e brinquedos 
reciclados, exposição de 
trabalhos dos alunos. 

Anual 
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09 EMEI “Gilda Junqueira 

Vilela” 
Projeto Meio 

Ambiente 
 Exposição de 
trabalhos sobre o Meio 
Ambiente; 

 Confecção de 
cartazes e livros 
experiências com feijão 
e boneco de alpiste; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
Anual 

     
10 EMEI “Maria de Lourdes 

Alencar Silva” Professora 
Lurdinha 

Projeto 
Preservando o 

Verde 

 Exposição dos 
trabalhos dos alunos do 
Meio Ambiente; 

 Plantio no 
canteiro com flores. 

 História da 
Gotinha Plim plim, 
dobradura e passeio ao 
redor da escola. 

 
 

Anual  

11 EMEI “Prof. “Ismael 
Castro de Araújo” 

Projeto Meio 
Ambiente 

 Teatro de 
Fantoche e cinema sobre 
a água e confecção e 
montagem coletiva de 
um aquário; 

 Exposição de 
painel sobre meio 
ambiente; trabalhos 
sobre reciclagem; coleta 
de óleo usado e pilhas 
usadas; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 

     
12 EMEI “Prof. Irany Laraya” Projeto Meio 

Ambiente 
 Teatro – A 
importância da água, 
passeio entorno da 
escola, confecção de 
cartazes da Gotinha; 

 Roda de 
conversa, observação do 
meio ambiente e 
construção do 
borboletário; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 

 
 

Anual  
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hortaliças. 

     
13 EMEI  

“Prof. Agostinho 
Perazza” 

PROJETO 
Meio Ambiente 

 
 
 
 

 Confecção e 
distribuição de panfletos 
sobre a água, exposição 
de painel sobre a 
importância e estados 
físicos da água e música 
sobre a água; 

 Projeto sobre a 
importância da 
Alimentação Saudável; 

 Minhocário, 
habitat, cadeia 
alimentar, brincadeiras e 
limpeza entorno da 
escola; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 

Anual 
 
 
 

 
 

     
14 EEI “Conveniadas”: São 

07 escolas “conveniadas” 
que irão trabalhar com o 
tema: Meio Ambiente” 

(EEI “Santa Rita de 
Cássia”, EEI “São 

Francisco de Assis”, EEI 
“São Benedito”. EEI “São  
José”, EEI “D. Bosco”, EEI 

“N.S. Aparecida” e EEI 
“Projeto de Vida” 

 
Projeto Meio 

Ambiente 

 Através de 
atividades de recorte, 
colagem, poemas, textos 
coletivos, pinturas, 
painéis, exposição de 
atividades. 

 
 

Anual 

     

15 EMEI “Profª Alda 
Therezinha Perches 

Queiroz” 

 
PROJETO  

Meio Ambiente 
 

 História 
dramatizada e 
experiências sobre a 
água; 

 Trabalho sobre 
alimentação saudável, 
consumo consciente e 
ervas medicinal. 
 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
 

Anual 

     

16 EMEI “Profª Áurea de 
Campos Gonçalves” 

 
PROJETO  
Educação 
Ambiental 

 Confecção de 
viseiras e cartazes sobre 
a água, músicas, 
colagem e releituras de 

 
 
 

    Anual 
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arte; 

 Feira de troca de 
brinquedos com boas 
práticas ambientais e 
passeata no entorno da 
escola para observa o 
ambiente; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
 
 

 
 

     

17 EMEI 
“Carlos Aparecido 

Sanches” 

PROJETO 
MEIO 

AMBIENTE 
 
 

 Experiência 
sobre a água e 
percepção do quadro 
“Peixe Dourado”; 

 Teatro de 
fantoche: “Nosso Meio 
Ambiente”; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças; 

 Lançamento do 
Projeto Óleo Amigo. 
 

 
 

Anual 

     

18 EMEI  
“Egilda Sciamarelli 

Prado” 
 

 

PROJETO 
CONHECENDO E 
PRESERVANDO 

O MEIO 
AMBIENTE 

 
 
 

 Exposição de 
trabalhos sobre 
ambiente limpo e 
poluído; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças; 

 Lançamento do 
Projeto Óleo Amigo. 
 

 
Anual 

 
 
 
 

 

     

19 EMEI “Engº Lavoisier  
Monney Júnior” 

PROJETO 
Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpeza dos 
possíveis criadouros do 
Aedes Aegyptis, 
confecção de painel e 
panfletos sobre a água; 

 Palestra sobre o 
Meio Ambiente para 
educadores; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças; 

 Projeto Jardim 
nas Escolas. 

 
Anual 
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20 EMEI “Prof. Eugênio 

Martins Ramon” 
PROJETO  
Educação 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

 Exploração sobre 
o uso da água na história 
da humanidade;  

 Apresentação 
Cultural em homenagem 
ao Dia da Árvore e Rio 
Tietê com exposição dos 
trabalhos dos alunos 
sobre o tema; 

 Lançamento do 
Projeto Óleo Amigo. 
 

 
Anual 

 
 
 

     

21 EMEF “Dom Walter Bini” Projeto Meio 
Ambiente 

 

 Lançamento do 
Projeto Óleo Amigo; 

 Palestra educativa 
sobre os animais 
silvestres; 

 Exposição dos 
trabalhos dos alunos 
sobre o Meio Ambiente; 

 Plantio, colheita e 
degustação de 
hortaliças. 

 
 

 
Anual 

 
 

     

22 EMEF  
“João Alves da Costa” 

Projeto  
Meio Ambiente 

 e 
Sustentabilidade 

Confecção do livro 
Consumo e 
Desperdício”, construção 
do painel Consumo 
Consciente, divulgação 
de panfletos e leitura de 
poemas; 
Palestra educativa sobre 
os animais silvestres; 
Observação do ciclo da 
água em Terrário, 
construção do 
“Bichonário”, estudo 
sobre biomas e plantas, 
trabalhos sobre 
resíduos. 

 
 
 

Anual 

     

23 EMEIEF  
“João Santos Meira” 

Projeto  
Meio Ambiente 

 
 
 

 Teatro, 
exposição de trabalhos 
dos alunos, confecção de 
livro de história sobre a 
Água; 

 
 
 
 

ANUAL 
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  Observação da 
flora no entorno da 
escola, roda de conversa 
sobre a água e 
alimentação saudável e 
construção de Terrário e 
brincadeiras recicláveis; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

24 EMEF ‘Profª Gessy 
Martins Beozzo” 

Projeto Meio 
Ambiente 

 
 

 Roda de 
conversa sobre o meio 
ambiente, reciclagem, 
sustentabilidade, criação 
de brinquedos reciclados 
e apresentação da 
música “A Criação”, 
exposição dos trabalhos 
realizados; 

 Palestra para os 
alunos sobre os animais 
silvestres; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
 
 
 
 
 

Anual 

 
 

     
EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1º SEGMENTO 

25 CEP “Paulo Freire” PROJETO 
Meio Ambiente 

 Pesquisa e 
construção de painel 
sobre o consumo da 
água; 

 Experiências 
sobre os estados físicos 
da água; 

 Filme sobre a 
Água; 

 Exposição dos 
trabalhos dos alunos 
sobre alimentação 
saudável, plantas 
medicinais e declamação 
de poemas e músicas; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças. 

 
Anual 

     

26 Núcleo de Apoio 
Integrado ao 

PROJETO 
JARDIM 

 Construção de 
painel sobre a água, 

Anual 
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Atendimento 
Educacional 

Especializado 
“Profª Elizabeth Guedes 

Chinali” 

SENSORIAL 
 

Horta Acessível 

confecção de bandana 
com formato de gotinha 
e fantoche de palito, 
experiência e plantio de 
alpiste; 

 Plantio, colheita 
e degustação de 
hortaliças; 

 Revitalização do 
jardim da escola. 
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