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RESUMO

O presente artigo vem abordar conceitos sobre Educação Ambiental, levando essa problemática e suas questões à
escola. No decorrer deste trabalho, conceitos relacionados à educação ambiental, seus problemas e as possíveis
soluções foram abordados por entender que este assunto é central dentro do atual cenário de degradação e
insustentabilidade ambiental. Sabe-se que, por séculos, o homem vem degradando o meio ambiente sem
preocupar-se com as possíveis consequências e vivendo dissociado das causas, como se as devastações, os
desastres ambientais, não tivesse relações com suas ações. Neste sentido, esta pesquisa objetiva coletar informações
e perceber o nível de conhecimento que os alunos possuem sobre a temática ambiental. Para tanto, a Escola Estadual
24 de Outubro foi escolhida para a realização dessa experiência.
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SUMMARY

The present article approaches concepts about Environmental Education, taking this problem and its questions to the
school. In the course of this work, concepts related to environmental education, its problems and the possible solutions
were approached for understanding that this subject is central to the current scenario of degradation and environmental
unsustainability. It is known that for centuries man has been degrading the environment without worrying about the
possible consequences and living disassociated from causes, as if devastation, environmental disasters, had no
relation to his actions. In this sense, this research aims to collect information and perceive the level of knowledge that
students have on the environmental theme. To that end, the State School 24 de Outubro was chosen to carry out this
experiment.
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1. INTRODUÇÃO

O que é Educação Ambiental É preciso fazer um breve comentário sobre esta pergunta. Educação Ambiental é um
processo de educação responsável por formar pessoas interessadas com os problemas ambientais e que lutem pela
preservação e conservação dos recursos naturais, que ensinem sobre o que é desenvolvimento sustentável de um
país.

Com isso, pode-se afirmar que educação ambiental abrangem os aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos
e éticos, mas a principal importância que a educação ambiental visa, é tentar despertar a sociedade conscientizando-a
quanto à preservação do meio ambiente e o bem-estar social.

Fatos como, crescimento populacional, urbanização, industrialização, desmatamento, erosão, poluição atmosférica,
aquecimento global, destruição da camada de ozônio, dentre outros, visam tornar o mundo mais atento, levando-o a
refletir sobre a necessidade de impulsionar as universidades e escolas a terem em suas grades curriculares disciplinas
que se referem à educação ambiental e, criar meios que possibilitem as escolas discutirem sobre essa temática.

Muitos países já possuem leis que regulamentam a educação ambiental. No Brasil, a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) foi proposta em 27 de abril de 1999, pela Lei nº 9.795 no seu art. 2º que afirma: “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”. É dentro desse
panorama que surge a necessidade de implantação nas escolas de projetos mais eficientes voltados para ações
sustentáveis.

Hoje se comenta muito sobre espaços sustentáveis, entre eles está à escola, que é considerado o melhor meio de
aprendizagem. Neste ambiente da comunidade escolar, todos convivem, ensinam e aprendem. Além disso, vê-se a
necessidade de criação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, onde toda sociedade tenham um
compromisso com o meio ambiente visando às futuras gerações.

Esta conscientização passa pela educação, especialmente a educação ambiental, tendo em face vários desafios
socioambientais, criando estratégias que visam à preservação do ecossistema. Isso é um caso urgente, que englobam
a escola que é considerada o melhor local para aprendizagem sobre educação ambiental e a comunidade como um
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todo, com a criação de princípios e práticas sociais sustentáveis. Trata-se assim, de um espaço para começar divulgar
ideias sustentáveis, criando conceitos e práticas que possam mostrar as escolas atuais em espaços educadores
sustentáveis.

Sendo assim, ao ensinar os princípios básicos de sustentabilidade, o aprendiz será capaz de ampliá-los em sua vida
diária. O que se pretende é divulgar as práticas sustentáveis, e que a escola acredite nesse sonho promovendo,
criando e participando de um mundo melhor, que o currículo das escolas em geral possa apresentar conceitos para a
educação que preserve o meio ambiente.

Existem vários métodos de se trabalhar as questões ambientais na escola, dentre elas a Agenda 21 Escolar, que pode
ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes
bases geográficas que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.

Nesse sentido, a proposta dessa pesquisa é aplicar práticas sustentáveis em uma escola da Rede Estadual de Ensino
e apresentar conceitos e teorias ligados à questão ambiental, levando os alunos a discutirem e debaterem sobre estes
temas, conscientizando-o quanto à importância do ecossistema e inseri-los na luta por uma escola sustentável.

1. METODOLOGIA

Delinear um tema de pesquisa é uma tarefa científica intrínseca, onde o pesquisador busca uma resposta para
determinar o possível problema que o inquietou. Tendo em vista a problemática, o mesmo busca dados para se
chegar a uma possível resposta.

Nesta pesquisa será realizada uma análise teórica a partir de pesquisa bibliográfica, trazendo uma abordagem
qualitativa como também a apresentação de dados e informações, caracterizando uma análise quantitativa.

Vale observar segundo Richardson (1999, p.72) que:

[...] a principal diferença entre uma abordagem qualitativa e quantitativa reside no fato da a
abordagem qualitativa não empregar um instrumento estatístico como base do processo de
análise do problema. Na abordagem qualitativa não se prende a números ou medir
unidades ou categorias homogêneas[...](RICHARDSON,1999, p.72).

O projeto será aplicado na Escola 24 de Outubro, localizada no Bairro 18 do Forte, AracajuSE, uma escola da Rede
Estadual de Ensino. A turma escolhida para o desenvolvimento e aplicação da pesquisa será uma turma do 7º Ano do
Ensino Fundamental.

Será aplicado um questionário junto à turma para se obtiver informações sobre o entendimento desses alunos acerca
das questões ambientais e sensibilizá-los quanto à problemática que vem norteando o mundo quanto à preservação
do meio ambiente.

A coleta de dados adquiridas por meio da aplicação dos questionários terá como intenção averiguar se os alunos
possuem alguma compreensão sobre os temas que se tem observado hoje no noticiário, como por exemplo,
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, impactos ambientais e outros termos que se referem às questões que
norteiam a Educação Ambiental e a preservação do meio ambiente.

A intervenção terá como base a mobilização da turma do 7º Ano F, à problemática sobre as questões ambientais tais
como: implementação de coleta seletiva associada à otimização do consumo de energia elétrica e de água. Além
disso, será aplicado um questionário que terá como finalidade, obter mais informações dos conhecimentos prévios que
os alunos tem sobre os problemas que o meio ambiente e o planeta tem enfrentado.

Será realizado um jogo educativo denominado “Trilha Ambiental”, o qual terá como base um caminho com perguntas e
um dado grande. No caminhar, cada casa terá questões 1,2, 3, 4, 5, 6, que serão colocadas no chão da sala. Os
alunos irão jogar o dado e dependendo da jogada ou resultado dos dados os alunos caminharão e se acertarem a
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pergunta sorteada, terão novas possibilidades. Cada partida terá 2 jogadores e irá ganhar aquele que conseguir
chegar primeiro ao final da trilha. O vencedor do jogo será recompensado com um brinde.

A proposta lúdica será disponibilizada de forma geral para todos os alunos da série escolhida. É bom relatar que a
criança aprende melhor quando usa o material didático, neste caso, o jogo educativo “Trilha” que é uma forma de
sensibilizar os estudantes para as diversas problemáticas propostas pela Educação Ambiental.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A temática escolhida foi sobre a importância de haver escolas sustentáveis ou visão de sustentabilidade. Este projeto
“Implementação de Escolas Sustentáveis”, foi sugerido devido à curiosidade das escolas da rede pública não
conhecerem o que é Agenda 21 Escola.

O conceito de Sustentabilidade vem sendo divulgado muito em todo o planeta, mas é preciso ações e a melhor
maneira de trabalhá-las é a partir da Educação Ambiental nas escolas, a conscientização dos alunos e de toda a
comunidade escolar, quanto à necessidade de cuidar do meio ambiente e, principalmente da água do planeta, ou seja,
dos recursos hídricos.

Para Leff (2000) os desafios para um mundo sustentável é muito grande e requer de cada cidadão conhecimento
sobre as dificuldades que a natureza tem enfrentado para se manter em equilíbrio, sendo assim, com a preparação de
um desenvolvimento com bases ecológicas e escola, diversidade cultural e participação democrática. Dessa forma, os
desafios a uma Educação Ambiental não perderá o foco e a motivação.

Para trabalhar com Escolas Sustentáveis deve-se partir da premissa de que a escola é o primeiro passo, mas para
que isso ocorra é necessário haver educadores preparados, sendo que estes atores sociais atuam em espaços
privilegiados para aplicação ou o encaminhamento da sociedade aprender mais sobre como é necessário e importante
ter um mundo mais sustentável.

Sabe-se que por muito tempo, o ser humano vem utilizando e explorando os recursos naturais para sobrevivência e
desenvolvimento. Assim, a utilização intensa da água, dos serviços ambientais, da biodiversidade de plantas e
animais e a exarcebada utilização do consumo vem devastando o planeta.

Escolas Sustentáveis é um passo para o futuro, mas para isto será preciso à conscientização da sociedade de
preservar o meio ambiente, como todo o planeta. Pensando nisto, este projeto visa trabalhar as formas de orientar o
aluno quanto à implementação de escolas sustentáveis.

Quando se fala em sustentabilidade remota ao adjetivo sustentável. Observa-se que existe um valor muito voltado ao
econômico no meio social. É bonito falar sobre esse termo e dar ênfase que o governo está cuidando do meio
ambiente, só que a maioria dos itens relacionados à vida (água, ar, solo, biodiversidade, floresta, energia etc.), está
em constante degradação. Não se pode pensar no que o ser humano pode fazer e deixar que as coisas aconteçam. É
necessário fazer uma revolução e conscientizar a população à proteger o meio ambiente, procurando assim, meios
mais sustentáveis.

Para a construção de um mundo mais sustentáveis existe alguns desafios. Segundo Boff (2012) relata que:

Sustentabilidade significa o conjunto dois processos e ações que se destinam a manter
vitalidade e o integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os
elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da
vida, o atendimento das necessidades do presente e das futuras gerações, e a
continuidade, a expansão das potencialidades da civilização humana em suas várias
expressões (BOFF, 2012, p.14).

Vale ressaltar, o porquê dessa situação atual em que se encontra o meio ambiente, sendo preciso que haja uma
transformação de mente, sabendo mais sobre a realidade que se encontra o planeta Terra. O que tem acontecido, é
que a população mundial tem desenvolvido um pensamento de interdependência global.
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Conforme Boff (2012) é um fato incontestável e que é necessário fazer-se laços de união, e não viver como uma
estrela solitária. Só pode-se ver a interdependência como uma relevância de responsabilidade universal. Então, o
maior propósito é criar um modo sustentável de vida, onde mais claras, onde as ações sejam mais efetivadas, donde
um plano individual, das comunidades, da cultura, da política, da indústria, das cidades como todo, e principalmente,
do Planeta Terra em geral.

Pode-se considerar que a sustentabilidade abrange todos os níveis: local, regional, nacional e global. Mas este último
é mais importante, já que envolve todo planeta com equidade. O mundo conheceu três fases: primeiro a relação de
interação onde se reinava o cooperativismo entre as pessoas; o segundo foi de intervenção, quando o ser humano
descobriu nas pedras, paus, etc., instrumentos que podiam modificar a natureza e a autodefesa; e a terceira fase, a
atual agressão onde o homem começou a fazer uso de instrumentos tecnológicos, além do desmatamento, as
florestas, poluição dos rios, fábricas etc.

É a partir daí, que começaram a surgir os desequilíbrios, como terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, tufões,
seca e inundações. Assim, a Terra tem sua reação à ação do homem, mesmo assim precisamos dela para viver.
Segundo Boff (2012) afirma que:

[...]Nessa guerra total, fruto da ganância, da vontade de acumular e de poder, no pensar
um limite que uma vez a saúde de Gaia. Elenquemos alguns indicadores dessa
ultrapassagem a ruptura da camada de ozônio que nos defende de raios ultravioletas,
nocivos para a vida; o adensamento demasiado de dióxido de carbono na atmosfera na
ordem de 27 bilhões de tonelada-ano; a escassez de recursos naturais, necessários para a
vida e solos, nutrientes, água, floresta, fibras, alguns até ao esgotamento (como
aproximadamente o petróleo e o gás); a perda crescente de biodiversidade (especialmente
insetos que garantem a polinização dos planetas): o desflorestamento afetando o regime
de águas, de secas e de chuvas; o acúmulo excessivo de dejetos industriais que não
sabemos como eliminar ou reutilizar; a poluição dos oceanos, aumentando seu nível de
salinização, e por fim, como consequência de todos estes fatores negativos, o aquecimento
global que a todos indistintamente ameaças[...] (BOFF, 2012, p.12).

Comenta-se que o conceito de sustentabilidade é de origem recente desde as reuniões da ONU nos anos 70 do
século XX. Mas o seu conceito vem desde mais de 400 anos, Segundo Boff consultado pelo Novo Dicionário Aurélio e
ao clássico Dicionário de Verbes e Regimes de Francisco Fernandez de 1942, sustentabilidade apresenta dois
sentidos: o passivo diz que ‘sustentar’, significa segurar por baixo, postar, servir de escoro, impedir que caiam impedir
a ruína e a queda já o sentido positivo afetivo a conservar, manter, alimentar, fazer prosperar, viver conservar-se
sempre a mesma altura e conservar-se sempre bem.

Em 1960, na província da Saxônia, houve certa preocupação com o uso racional das florestas. Neste sentido surgia a
palavra alemã Nachhaltigkeit que traduzido significa ‘sustentabilidade’. Mas foi em 1713, de novo na Saxônia que a
palavra ‘sustentabilidade’ se torna um conceito relevante. Em 1972 em Estocolmo ocorreu a primeira Conferência
Mundial sobre Homem e o meio ambiente, neste encontra os resultados não foram tão positivos, mas gerou o
Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente; outra conferência em 1984, deu origem à Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e gerou vários trabalhos e relatórios.

Em consequência disso, a Assembleia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro
de 1992 foram produzidos muitos documentos entre eles a Agenda 21: Programa de Ação Global. Segundo Boff
(2012) diz que:

Na Carta do Rio de Janeiro se afirma claramente que ‘todos os Estados e os indivíduos
devem como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável cooperar na
tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de
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vida e melhor atender as necessidades da maioria da população do mundo (BOFF, 2012,
p.35).

Apesar dessa crescente degradação do planeta, o esforço deve ser orientado no sentido de proteger a natureza, de
não trazer-lhes mais problemas, é preciso restaurar sua vitalidade e garantir e proteger os recursos naturais e culturais
para o seu bem-viver. Mas, o que se observa é que a população está mais preocupada mais em consumir e produzir,
isso só leva em desastre ecológico. Segundo Boff (2012) “para ser sustentável o desenvolvimento deve ser
economicamente, socialmente justa e ambientalmente correto”.

Antes de garantir um desenvolvimento sustentável é preciso criar uma sociedade sustentável. A sociedade se origina
de uma natureza humana que é social e política. O ser humano é um indivíduo social. Pode-se assim afirmar, que as
pessoas precisam umas das outras para viver juntas, estabelecendo contratos sociais.

Sabe-se que qualquer sociedade gira em torno de três tripés entre: o econômico, pelo qual se gerente a infraestrutura
material que gera a vida; o político, que insere o tipo de organização e distribuição do poder; o ético não os valores, as
práticas, os princípios que a movimentam.

Uma sociedade pode ser considerada sustentável quando a mesma se organiza e se comporta como tal, visando à
proteção das gerações, a garantia da vida e do bem-estar, devendo ser diminuídos os níveis agudos de pobreza, os
cidadãos viverem unidos e lutando pelos seus direitos, conhecendo seus deveres que são garantidos para todos.
Enfim, uma sociedade pode ser sustentável, se todos forem socialmente participantes dos cuidados socioecológicos.
Conforme Boff (2012) diz que:

[...]A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um processo de
educação pelo qual o ser humano redefine o feixe de relações que intretém com o
universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo dentro dos
critérios assinaladas de equilíbrio ecológico, de respeito a amar à Terra e à comunidade
para com as gerações futuras e da construção de uma democracia socioecológica
[...](BOFF, 2012, p.149).

Como diz Paulo Freire: “A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas, que vão mudar o mundo”. A
ecoeducação não pode esquecer sua missão e globalização: desafios socioeconômicos, éticos e educativos; assim,
permitir aos alunos se apropriar do conhecimentos úteis para suas necessidades e consequentemente, desenvolver
suas potencialidades, além disso, possuir uma analise crítica da realidade e avaliar, os conhecimentos recebidos, de
tal forma que eles lutem por um mundo melhor e mais harmonioso. Parafraseando Boff (2012):

[...]Mediante a educação deve-se aprender a conhecer, aprender a fazer, a aprender a ser,
aprender a viver juntos e eu acrescentaria aprender a cuidar da Mãe Terra, de todo as
formas de vida e de todos seres vivos[...] (BOFF, 2012, p.150).

Por fim, uma educação voltada para sustentabilidade exige uma transformação nos métodos de ensino, ou seja, os
alunos não precisaram estar presos dentro da sala de aula, devem experimentar na pele a natureza, descobrir a
biodiversidade, saber coisas sobres àquelas montanhas e rios, valorizando assim, cada um sua região e seu
ecossistema.

Segundo Leff (2000), a degradação ambiental manifesta-se como relação entre crise de civilização dominada pelo
mercado e o desenvolvimento tecnológico que tem uma inter-relação da dominância com a natureza. São as próprias
condições de reprodução do capital que exige um equilíbrio ecológico como, a reciclagem dos recursos não
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renováveis e a reprodução dos recursos renováveis. A partir daí, que surge a necessidade de proteger o ecossistema;
de valorizar a biodiversidade e os serviços ecológicos que abrange o planeta.

A crise ambiental veio questionar as bases conceituais que regem e legitimam o crescimento econômico, que nega a
Natureza. Assim, a sustentabilidade ecológica veio, com seu critério normativo criar uma nova ordem econômica onde
existe condição de sobrevivência humana e proteger a natureza, buscando desenvolvimento durável, com base de
produção. “O conceito de sustentabilidade é o reconhecimento da função da Natureza como suporte, condição e
potencial do processo de produção.” (LEFF, 2000, p.261).

Com isso, o processo da Ecodesenvolvimento colocou a dimensão ambiental no planejamento econômico, criando
meios para inovação científica e tecnológica e harmonizando a relação entre desenvolvimento econômico e a
Natureza. O relato do desenvolvimento sustentável venha alcançar um crescimento econômico duradouro. Com o
passar dos tempos, o conceito de sustentabilidade foi-se divulgando e discutido por várias nações.

As políticas de sustentabilidade entre um campo teórico com um campo político, onde ocorreu debates sobre
Ecodesenvolvimento e o discurso da sustentabilidade na apropriação da Natureza, abrindo, assim, caminhos por uma
nova racionalidade ambiental. Ignacy Sachs (apud Leff, 2000, p.267) define Ecodesenvolvimento como: “um estilo de
desenvolvimento particularmente adaptada às regiões rurais do Terceiro Mundo, fundando na sua capacidade natural
para fotossíntese.”

Mesmo com as estratégias do Ecodesenvolvimento e os objetivos de desenvolvimento sustentável pode-se relaciona
o capital com as condições de mudança global e as possíveis adaptações ecológicas e socioculturais do Terceiro
Mundo, que querem um conjunto de transformações institucionais jurídicas e políticas, mas o caminho é outro e tem
desencadeado muitos movimentos populares e mudanças sociais anticapitalista, exigindo mudanças e construção de
uma nova racionalidade social e produtiva.

A falta de uma análise crítica sobre Ecodesenvolvimento gerou o surgimento de diversas confusões e lutas sociais. O
que o Ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável fala é que a ciência econômica não se relaciona à ciência
ecológica. Quanto a este caso, observa-se que os ritmos crescentes de produção têm apresentado como problema
para ecologia global com resultados, que o calor está aumentando, e muitas inundações. Segundo Leff (2000) diz que:

[...]As estratégias do Ecodesenvolvimento não propõem um simples conservacionismo
cultural e ecológico, nem o retorno as políticas produtivas das tradicionais sociedades
agrárias nem requer a sua substituição por um projeto para uma otimização econômica
baseada na eficiência energética e nova aplicação da ciência e das tecnologias modernas,
por exemplo, as construções da Biotecnologia a uma produção sustentável. O Objetivo da
Ecodesenvolviemento definido como estratégia para a produção e aplicação dos
conhecimentos e técnicos necessários para o aproveitamento dos recursos de cada
ecossistema, dentro de critérios ecológicos que garantem a sua reprodução ao longo
prazo, é sua reprodução social inserido nas lutas de cada comunidade pela apropriação de
seus recursos e de sua riqueza [...](LEFF, 2000, p. 269).

A Biotecnologia tem a finalidade de criar espécies de cultivo mais resistente a pragas, secas e salinidade. Com isso, o
homem buscará conhecimento para encontrar meios para conservação dos solos, reciclagem de resíduos e manejo a
tudo em relação à natureza. É importante relatar sobre outras questões globais e a mudança climática, tudo que
exigisse a redução das emissões de metano e dióxido de carbono.

Essas questões tronaram-se uma dívida ecológica dos países industrializados, por fim, a racionalização ambiental tem
com base a sustentabilidade, para construir, uma conscientização quanto ao uso do meio ambiente, potencializando a
ecologia e valorizando as nações.

Para concluir os objetivos do Ecodesenvolvimento é uma necessidade atual que visa à reprodução do Capital em uma
nova fase ecológica. Só que o controle-político-econômico sobre os recursos, setores produtivo e de mercado
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diminuíram a superexploração da Natureza, ao mesmo instante que ocorre mudança no processo tecnológico, que,
contudo, tenta-se reduzir os seus impactos ecológicos como, a criação de indústrias de reciclagem e a Biotecnologia.
Atualmente, existem leis para a fiscalização, que visam à valorização da conservação da biodiversidade, criando meio
onde os gases poluentes sejam absorvidos, deixando assim, de provocar o efeito estufa.

1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Atualmente, pode-se considerar a necessidade de tornar a escola ambiente de aprendizagem, já que nela
encontram-se indivíduos prontos para assimilar e criar um futuro melhor, por causa disso vê-se a importância deste
trabalho apresentado junto aos alunos do 7º Ano F, da Escola Estadual 24 de Outubro. Uma nova cultura que tem
surgido no planeta, voltada para trabalhar conceitos sobre Educação Ambiental, sustentabilidade, e a importância da
preservação do meio ambiente.

Este artigo mostrar os recursos utilizados com aos alunos do 7º Ano F, no dia 8 de agosto de 2016, um momento
único na sala de aula, onde muitos dos alunos brincaram, divertiram-se e ganharam brindes, sendo o mais importante
o processo de aprendizagem sobre as práticas socioambientais sustentáveis.

O jogo “Trilha Ambiental” veio mostrar e conscientizar sobre esta problemática em que o planeta tem passado
atualmente e orientá-los da necessidade de conhecer quais as melhores práticas para reduzir os impactos ambientais
que a própria humanidade ao longo do tempo tem gerado ao meio ambiente.

Com a permissão da escola, o jogo “Trilha Ambiental” foi escolhido e causou um impacto na sala, por criar momentos
de reflexão e tirar dúvidas sobre a importância de comentar sobre EA, pois segundo alguns autores esta prática
educativa é a melhor forma de aprender e de assimilar com mais facilidade qualquer forma de conhecimento.

O intuito deste trabalho foi formar ferramentas e informar os alunos da necessidade de uma vida transformadora e
crítica, mostrando que o homem precisa com urgência provocar mudanças no seu contexto socioambiental e que a
escola acredita numa sociedade mais justa, igualitária e sustentável.

Neste caso, pode-se concluir que uma escola consciente de seu ideal de sustentabilidade é aquela que disseminar
prática educativa sustentável fornecendo ações que promovam práticas cotidianas favoráveis ao meio ambiente, e que
reflete e luta por um mundo melhor. Segue em anexo algumas fotos tiradas naquele dia tão especial para a Escola
Estadual 24 de Outubro, mais precisamente, na sala do 7º Ano F, que vivenciou instantes imprescindíveis para
aprendizagem daqueles alunos e o modelo do jogo exposto nesta escola.
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