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DIRETRIZES GERAIS DAS ATIVIDADES DO MOVIMENTO ECOS 

1 Introdução 

A proposta metodológica do Movimento Ecos é trabalhar com Projetos Educacionais com o objetivo de instruir, 
motivar, problematizar e implantar soluções inovadoras com a perspectiva de envolver professores, alunos e toda a 
comunidade escolar. E com isso, oportunizar novos saberes e habilidades em todas as áreas do conhecimento e para 
os alunos apreenderem a importância da preservação ambiental através das experiências vividas.  

Para tanto, firmou-se convênio com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, o que possibilitou convidar 
as escolas estaduais a fazerem parte do Movimento Ecos, bem como o convite a outras escolas parceiras para o 
Desenvolvimento da Escola Sustentável em MG.  

Nossos marcos teóricos são: 

A - Artigo 255 em seu § 1º inciso VI da Constituição Brasileira, que prevê:  “VI - promover a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;” 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, acessado dia 04/03/2020. 

B - Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que trata especificamente das promoções da Educação Ambiental no Ensino em todos os 
níveis. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm, acessado dia 04/03/2020. 

C - Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, Art. 3 inciso V:  “V - estimular e promover parcerias entre instituições públicas e 
privadas, com ou sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre questões ambientais;” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm, acessado dia 
04/03/2020. 

Considerando as regulamentações vigentes, o Movimento Ecos, em um primeiro momento, realizou um diagnóstico 
nas escolas envolvidas nos últimos anos e esse aponta que os principais desafios dizem respeito ao alto consumo de 
água, energia elétrica e à geração de resíduos sólidos e falta de áreas verdes. Neste sentido, as ações de Educação 
Ambiental que promovam conscientização, mudança de hábitos e novas atitudes nos alunos deverão ser priorizadas, 
propagando em suas famílias e comunidades uma nova postura diante da realidade urbana e das transformações 
climáticas. 

Propomos discutir de maneira transversal, como vigente na Lei Nº 9.795, no Art. 4º, inciso II, que dispõe:  “o pluralismo 

de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade1;” sugere-se a implantação de 
novos valores e atitudes pessoais e coletivas que possam contribuir para o uso responsável e sustentável dos 
recursos naturais em solidariedade com as presentes e futuras gerações, viabilizando a responsabilidade 
socioambiental nas Escolas, através da Educação. 

2 Problematização 

Considerando: 

• A insuficiência/inexistência de programas governamentais de Educação Ambiental voltados à 
sustentabilidade socioambiental, direcionados às escolas públicas e privadas; 

• O pouco conhecimento diante da crise hídrica que o país e o mundo enfrentam e o consumo irracional de 
água e energia elétrica; 

• A dificuldade de inserção de conteúdo ambiental nas disciplinas para a formação com uma visão holística 
sobre os problemas socioambientais da atualidade;  

                                                           
1 A transdiciplinariedade pode ser definida como um processo de intercâmbio entre diversos campos e ramos do conhecimento 

científico, nos quais uns transferem métodos, conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros. (LEFF, 2010, p. 

84) 
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• A inexistência da consciência crítica sobre a globalização diante do poder dos veículos de comunicação, que 
estimulam o consumo de produtos industrializados de curta vida útil e rapidamente descartáveis; 

• O uso inconsequente dos recursos naturais que são finitos; 
• O despreparo dos empreendedores perante as atividades de grande impacto e as responsabilidades 

socioambientais; 
• O assoreamento de nascentes d’água e o comprometimento do abastecimento dos aquíferos naturais;  
• Os impactos na biodiversidade e na geração de energia elétrica causados pela escassez de água; 
• As áreas afetadas pelos desmatamentos e pelas ocupações desordenadas devido à falta de planejamento e 

fiscalização urbana, que implicam em enchentes e desastres que vitimam milhares de pessoas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte; 

• A supressão de áreas verdes e a impermeabilização do solo, o que interfere diretamente no ciclo hidrológico, 
acarretando enchentes mais frequentes; 

• A contaminação dos alimentos e do solo devido à utilização sistemática de agrotóxicos e adubos químicos; 
• A queima de combustíveis fósseis no transporte, gerando Gases de Efeito Estufa – GEE, contribuindo para o 

Aquecimento Global; 
• O descarte inadequado dos resíduos, gerando impactos no ambiente e na saúde; lixões e esgotos lançados a 

céu aberto contaminando o solo e as nascentes e, consequentemente o surgimento de diversas doenças que 
atingem os mais desprovidos;  

• As precárias políticas públicas voltadas à reutilização e reciclagem de materiais descartáveis; a demora em 
adequar os aterros sanitários às normas vigentes, somados à leniência do poder público em fiscalizar, e o 
despreparo da população com relação à preservação do nosso ecossistema. 

Diante de tais considerações, propõem-se as seguintes questões-problemas: 

• A legislação ambiental é efetivamente aplicada? 

•  É possível promover uma mudança de paradigma de forma proativa e por meio de atividade prática 
socioambiental dentro das escolas públicas e privadas da região metropolitana de Belo Horizonte? 

•  Qual o impacto do Projeto Socioambiental Ecos nas Escolas parceiras e nos docentes e discentes das 
instituições Dom Helder e EMGE?  

• O Projeto Ecos contribuirá para a conscientização ambiental que implique, efetivamente, na mudança 
de práticas, hábitos e posturas individuais e coletivas?  

3 JUSTIFICATIVA 

Pensando em reverter o consumo exacerbado de água e energia, o desperdício de papeis e materiais escolares, 
alimentos e resíduos produzidos nas escolas, precisamos fundamentar as ações da Educação Ambiental, observando 
os princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição final adequada.  A exemplo da política 
dos 5R2, levando a comunidade escolar a repensar sua relação com o meio ambiente. 

O empenho e a conservação das áreas verdes são de suma importância para a promoção do ambiente escolar, bem 
como para o fomento à implantação de hortas para produção de alimentos frescos e saudáveis, livres de 
agrotóxicos. É fundamental discutir a tutela dos espaços de convivência coletivos, resgatando a cultura tradicional e 
o manejo com a terra. 

                                                           
2 POLÍTICA DOS 5Rs - A principal dica para gerir adequadamente os resíduos no ambiente de trabalho é adotar a política de 5Rs: 
repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. A proposta 
é pensar primeiramente em reduzir o consumo e combater o desperdício, para só então destinar o lixo corretamente. E ao 
descartar os resíduos, a sugestão é separar lixeiras para resíduos seco (material reciclável) e úmidos (material orgânico). 
A reciclagem é uma das alternativas vantajosas de tratamento de resíduos sólidos, Do ponto de vista ambiental, pois reduz o 
consumo de recursos naturais, poupa energia e diminui o volume de lixo e poluição. E do ponto de vista social, pois quando há 
um sistema de coleta seletiva bem estruturada, a reciclagem pode ser uma atividade econômica rentável. (MINISTERIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2014) 
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Também é relevante a tomada de consciência do papel dos educadores para a formação de uma sociedade mais 
sustentável. Neste sentido, o Projeto Socioambiental do Movimento Ecos é uma ferramenta essencial para a criação 
de parâmetros confiáveis da Pegada Ambiental (PA) no âmbito escolar em Minas Gerais. Os indicadores gerados 
pelos projetos desenvolvidos contribuirão para uma sociedade ambientalmente mais equilibrada. 

4 OBJETIVO GERAL 

O Movimento Ecos atua junto à Secretaria de Educação nas Escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais, 
e tem como objetivo geral promover o processo de conscientização, com vistas a desenvolver mudanças 
comportamentais dos atores sociais envolvidos, focado na redução do consumo de água, energia, papel, geração de 
resíduos, além da promoção de alimentos saudáveis e manejo de áreas verdes, suscitando que essas iniciativas 
sejam multiplicadas pelas comunidades envolvidas, em conformidade com as diretrizes legais. 

5  ESTRATÉGIAS  

Possíveis estratégias para o alcance do Objetivo Geral: 

 Promover campanhas de Educação Ambiental com vistas a sensibilizar os atores envolvidos para a 
necessidade de reduzir o consumo de água, energia e papel, gestão adequada de resíduos, de áreas verdes e 
promoção de alimentação saudável, como boas práticas sustentáveis; 

• Apresentar documentos reconhecendo os valores intrínsecos da Mãe Terra: Agenda 21, Carta da Terra e 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Empreender esforços na formação cidadã, a partir da internalização de princípios éticos e morais na relação 
com a saúde e com o meio ambiente sustentável; 

 Inserir temas ambientais de forma transversal, com foco na interdisciplinariedade nas disciplinas 
acadêmicas; 

 Elaborar diagnóstico contemplando os níveis de consumo de água, energia, papel e outros materiais, geração 
de resíduos etc., identificando os pontos críticos que devem ser modificados, e ao final os progressos 
alcançados; 

 Propor, como estratégia pedagógica e motivacional, a discussão de soluções mitigadoras aos problemas 
ambientais decorrentes do desperdício de água, energia e papel, da gestão inadequada de resíduos, dentre 
outras;  

 Envolver as dimensões: social, ambiental, econômica, cultural e política nas temáticas abordadas; 

 Estabelecer estratégias para o monitoramento das atividades do projeto, incluindo a definição prévia de 
indicadores e seus métodos de verificação e avaliação; 

 Promover iniciativas que despertem a conscientização sobre os grandes desastres naturais (secas, 
enchentes, vendavais) e esclarecer as questões de conflitos étnicos raciais, que também contribuem para 
impactos ambientais, a exemplo dos refugiados ambientais; 

 Oportunizar debates visando melhor compreensão sobre a produção e consumo de produtos descartáveis 
ou de curta vida útil. Considerar o “marketing” fantasioso do mundo das multimarcas, que muitas vezes 
envolvem artefatos caros, enganosos e com baixa qualidade; 

 Documentar as ações desenvolvidas nas escolas mediante fotos, vídeos, documentos e pequenos relatos, na 
expectativa de ampliar o senso crítico e a mudança de postura social; 

• Prever estratégia de continuidade das ações após o encerramento do Projeto Ecos, contendo justificativa, 
metodologia, infraestrutura e recursos humanos necessários.  

6 METODOLOGIA 

O Projeto idealizado pela Equipe Ecos deverá condizer com a realidade socioambiental da Escola, discutido em seu 
âmbito, para o desenvolvimento de ações efetivas, contando com a comunidade escolar envolvida e motivada. 
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Para tanto, será elaborado um diagnóstico da escola, mediante questionário que será postado na plataforma e 
permitirá a equipe visualizar os principais problemas e propor ações/soluções que serão o objeto do Projeto 
Socioambiental da Escola. 

Ao elaborar o material escrito, seja do Projeto ou das tarefas comprobatórias do desenvolvimento/conclusão, as 
equipes deverão observar os prazos. Sempre relatar, mensurar gastos e ganhos das ações, esclarecendo a 
finalidade/destino desses dados. Documentar mediante fotos, vídeos, o antes, durante e a finalização de cada 
atividade.  

O projeto será postado na plataforma do Movimento Ecos, http://ecossocioambiental.org.br, pelo líder e/ou 
professor orientador, bem como todas as atividades executadas, mediante senha a ser disponibilizada para cada 
equipe. O Vice-líder também terá senha para acompanhamento das tarefas. 

A Equipe Ecos de cada Escola poderá utilizar-se de métodos variados para comprovar as seguintes intervenções: 

 realização de palestras, debates, oficinas e outras atividades sobre os temas relacionados com a comunidade 
escolar;  

 introdução e utilização de temas ambientais nos conteúdos curriculares das disciplinas; 

 efetivo envolvimento dos atores (alunos/comunidade) no processo de mobilização proposto, no sentido de 
investigar/implementar alternativas para a redução do consumo de água, energia e papel, e na gestão 
adequada de resíduos e no consumo consciente; 

 implantação imediata de medidas para redução do consumo de água, energia, papel, adequação de 
resíduos, dentre outros, com objetivos e metas bem definidos; 

 implementar um sistema de monitoramento e acompanhamento a partir dos indicadores definidos pelo 
Projeto; 

 cálculo da Pegada Ambiental (PA). 

7 AÇÕES 

7.1  Questões a serem abordadas pelas Equipes das Escolas: 

a) Identificar os principais pontos de consumo de água na instituição e propor medidas estruturais (reparo de 
vazamentos, troca de torneiras, caixas acopladas de descarga etc.) e não estruturais (palestras, oficinas, 
peças teatrais, cartazes, folder, faixas etc., conscientização da comunidade escolar para mudança de hábitos 
e atitudes) para sua redução. O Projeto deverá dispor das medições de consumo antes, durante e depois da 
implantação, possibilitando avaliar a sua correta efetividade; 

b) Identificar os principais pontos de consumo de energia na Escola e propor medidas estruturais (reparo de 
instalações antigas, retirada de “gambiarras”, troca de lâmpadas, equipamentos eletrointensivos etc.) e não 
estruturais (palestras, oficinas, peças teatrais, cartazes, folder, faixas etc., conscientização da comunidade 
escolar para mudança de hábitos e atitudes) para sua redução. O Projeto deverá dispor das medições de 
consumo antes durante e depois da implantação para avaliar sua efetividade. 

c) Observar o consumo/desperdício de papel e de outros materiais que podem ser ressignificados no âmbito da 
escola, tais como: entulhos, papelões, copos, garrafas pet e latas de alumínio, embalagens em geral, 
equipamentos, eletroeletrônicos, entre outros. Propor medidas estruturais (visando a redução de consumo 
de papel, o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais descartados, bem como a destinação correta dos 
mesmos) e não estruturais (palestras, oficinas, peças teatrais, cartazes, folder, faixas etc., conscientização da 
comunidade escolar para mudança de hábitos e atitudes) para a economia financeira da Escola. O Projeto 
deverá dispor das medições de consumo antes, durante e depois da implantação, para avaliar sua 
efetividade; aferir os materiais enviados para a reciclagem; 

d) Realização de compostagem para a adubação das hortas, a partir do reaproveitamento de cascas de 
legumes, frutas e outros restos de preparo de alimentos, reunindo dados do montante dos restos utilizados 
para esses fins; 
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e) Avaliar as condições de conservação do ambiente escolar quanto aos espaços comuns, como corredores, 
pátios, quadras, áreas verdes, sanitários, salas de aula, biblioteca etc. Pensar medidas de melhoria e 
conservação desses ambientes. O Projeto deverá dispor dos registros fotográficos antes, durante e depois da 
implantação, para avaliar sua efetividade; 

f) Ressignificar as áreas externas dos prédios escolares, seja no planejamento nos espaços de convivência, na 
criação ou revitalização de hortas e/ou jardins. O Projeto deverá dispor das medições dos locais a serem 
trabalhados e relatar antes, durante e depois da implantação para avaliar sua efetividade, descrever gastos e 
estratégias utilizadas pela escola; 

g) Promover a discussão de temas ambientais de forma transversal, interdisciplinar e transdisciplinar na grade 
curricular. 

Observações: 

1ª) Todos os Projetos devem prever ações em prol da responsabilidade socioambiental nas escolas; 

2ª) As ações de Educação Ambiental devem destacar a importância do consumo racional e evitar o desperdício, 
gerando uma espécie de poupança dos recursos naturais em solidariedade com as gerações presentes e 
futuras. 

7.2 Escolha das Ações: 

O Projeto no âmbito de sua Escola deverá escolher no mínimo uma das ações abaixo relacionadas:  
1. Ações para a Redução do Consumo de Água; 
2. Ações para a Redução do Consumo de Energia; 
3. Ações para a Redução do Consumo de Papel; 
4. Ações para a Redução da Geração, Reaproveitamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos; 
5. Ações para a Implantação de Hortas, Jardins e Áreas Verdes; 
6. Ações para inserção de temas ambientais nos conteúdos curriculares. 

7.3 Propostas para as Ações: 

1ª fase – O DIAGNÓSTICO da Escola: elaboração do levantamento/atualização para identificação dos principais 
desafios a serem abordados, com definição de pelo menos uma das ações previstas no item anterior para a 
construção do Projeto; 

2ª fase – DEBATES: discutir, entre os integrantes da Equipe, formas de enfrentamento dos problemas identificados e 
possíveis soluções para os desafios de sua Escola, definindo claramente os objetivos e metas do Projeto a ser 
implantado; 

3ª fase – ELABORAÇÃO DO PROJETO: construir efetivamente o Projeto com objetivos e metas, descrevendo os 
meios, recursos, materiais e métodos a serem utilizados; 

4ª fase – CONSCIENTIZAÇÃO: o plano de ação deverá contemplar a comunidade escolar, destacando a importância 
do consumo responsável (água, energia, papel e materiais diversos); com a redução, reaproveitamento e reciclagem 
de resíduos, implantação de hortas para a alimentação saudável, áreas verdes para melhor conforto ambiental e da 
inclusão dos temas ambientais nos conteúdos programáticos das disciplinas, desenvolvidas através de palestras, 
oficinas, visitas, teatros, na criação de documentos, de cartazes, faixas, panfletos, dentre outros; 

5ª fase – EXECUÇÃO: implantação física do Projeto no prazo definido pelo regulamento; 

6ª fase – AVALIAÇÃO: considerações sobre o êxito do Projeto, participação dos envolvidos, metodologia e 
resultados relativos aos objetivos e metas propostos. 

7ª fase – CONTINUIDADE: a partir das experiências e resultados obtidos, planejar o sequenciamento das atividades 
da Equipe e a efetivação do Projeto Socioambiental Ecos na escola. 
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8 PREMIAÇÃO 

Como incentivo às práticas de responsabilidade socioambiental realizar-se-á um concurso com premiação para as 
Equipes e Escolas com os melhores desempenhos. As normas serão definidas em documento próprio. 

9  BOLSAS DE ESTUDO 

Estudantes integrantes das Equipes das Escolas parceiras do Movimento Ecos poderão concorrer às bolsas de estudo 
da DOM HELDER/EMGE, nos termos dos Editais próprios. 

 

O Projeto Socioambiental Ecos almeja a efetivação do Desenvolvimento da Escola Sustentável em MG mediante 
uma educação socioambiental de qualidade, laica e profícua. 

 

Belo Horizonte, 04 de março de 2020 

 

 
Francisco Haas 
Coordenador Geral 


