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Resumo 

 
O Colégio Estadual do Paraná (CEP), é o maior colégio público do estado do 
Paraná e sua imponente sede inaugurada em 29 de março de 1950, acolhe 
diariamente mais de seis mil pessoas entre, estudantes, professores, 
funcionários, visitantes e membros da comunidade que usufruem dos cursos 
ofertados pelo colégio em diversas áreas, no âmbito, intelectual, esportivo ou 
cultural. O reflexo da importância deste colégio, está na formação de seus 
alunos que exercem fundamental papel profissional na sociedade. 
Preocupados e conscientes de que este grande contingente de pessoas, 
provocam significativos impactos ambientais e geram grande volume de 
resíduos, o colégio tem buscado suprir a urgência das necessidades de 
implementação dos compromissos com a agenda 21, entendendo que esta 
instituição escolar participa de um desenvolvimento humano e social que 
precisa ser previsto na perspectiva do desenvolvimento sustentável. É 
reconhecendo e valorizando esse espaço de promoção humana que o colégio 
encara o grande desafio do século XXI, de se adequar as atuais leis ambientais 
que visam minimizar o desperdício de recursos no ambiente escolar e 
descartar de maneira adequada e seletiva os resíduos que serão depositados 
na natureza. Em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA), o colégio desenvolveu o PGRS (Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos), que estuda meios de obter resultados expressivos para conciliar o 
meio natural com a economia e a cidadania. Através do PGRS, o colégio 
pretende desenvolver a produção inclusiva e sustentável dentro do ambiente 
escolar. Uma das ações deste projeto será orientar a comunidade escolar para 
os seguintes procedimentos: a coleta, o armazenamento e o descarte 
adequado, somando com a seleção de materiais que contribuirão com ações 
direcionadas à reutilização, redução, reaproveitamento e reciclagem. 
Paralelamente à mudança na estrutura física do colégio, haverá o trabalho de 
Educação Ambiental (EA) realizado pelos integrantes do CEP Sustentável 
juntamente com a comunidade escolar, que irá alertar e conscientizar através 
de projetos, oficinas, palestras, teatros entre outros, sobre a necessidade da 
consciência do uso restrito e eficiente de materiais ou produtos de qualquer 
natureza, sem prejudicar a qualidade dos serviços e do bom funcionamento de 
todos os departamentos. Acreditamos que através das novas experiências 
vivenciadas no CEP, estudantes, professores e funcionários estarão aptos 
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para ser multiplicadores dessa realidade, e poderão propagar a relevância da 
sustentabilidade e combate ao desperdício a demais escolas e a comunidade 
local. Palavras Chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, Práticas 
Sustentáveis na Escola. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Conforme dados do Ministério do Meio Ambiente (2013) a produção de 

lixo no Brasil foi de 273 mil toneladas por dia em 2013. Deste total apenas 47% 

dos resíduos é separado pela população em lixo seco e molhado, além disso, 

a separação em si não é garantia de uma destinação final adequada dos 

resíduos. A realidade encontrada em Curitiba não é diferente do panorama 

nacional. Segundo a prefeitura municipal, a produção de lixo da capital 

paranaense em 2013 foi de 1,8 mil toneladas diárias, valor que equivale a 

pouco mais de 1 quilograma de resíduos por habitante diariamente. Inserido 

neste contexto, o Colégio Estadual do Paraná (CEP), que possui mais de 5 mil 

estudantes e cerca de 500 (quinhentos) servidores, entre professores e 

funcionários, também se encontram incluídos no problema de resíduos. 

Conforme estudos feitos em parceria com a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA) em 2013, foram gerados, em torno de 3.920 quilogramas de 

resíduos por mês no colégio, sendo que apenas uma pequena parcela deste 

material é devidamente separada e recebe a destinação adequada. Em busca 

de reverter este quadro no colégio, foi elaborada junto à SEMA, a proposta do 

Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS), onde o manejo dos 

resíduos sólidos gerados no colégio será realizado conforme as orientações 

da Lei Federal nº 12.305/2010, Decreto nº 7.404/2010, Resolução CONAMA 

nº 275/2001, Lei Estadual nº 12.493/1999 (está em reformulação – Lei nº 

17.505/2013), Decreto Estadual nº 6.674/2002 e Decreto Municipal nº 

983/2004. Para efetiva implementação do PGRS, além de todas as 

adequações físicas necessárias, será fundamental um trabalho contínuo de 

Educação Ambiental e conscientização de toda a comunidade escolar a ser 

realizado pelo CEP Sustentável e professores de diversas áreas. 

Considerando a dimensão espacial do colégio e a grande diversidade etária, 

social, econômica, cultural e étnica de todos os usuários, compreende-se que, 

para a implantação do PGRS, é necessário um programa de Educação 
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Ambiental com múltiplas abordagens, permitindo que o acesso à 

conscientização, preservação e manutenção do espaço escolar aconteça sob 

o olhar sustentável de forma plural, e que chegue a todos, ou, ao maior número 

possível de integrantes do colégio. 

Segundo LEFF (2009 - p. 19) 
 

O saber social emerge de um diálogo de saberes, do encontro de 
seres diferenciados pela diversidade cultural, orientando o 
conhecimento para a formação de uma sustentabilidade partilhada. 
Ao mesmo tempo, implica a apropriação de conhecimentos e 
saberes dentro de distintas racionalidades culturais, e identidades 
étnicas. O saber ambiental produz novas significações sociais, 
novas formas de subjetividade e posicionamentos políticos ante o 
mundo. Trata- se de um saber ao qual não escapa a questão do 
poder e a produção de sentidos civilizatórios. 

 

De acordo com Guimarães (2007) as ações de educadores ambientais devem 

propor a criação e promover a ocupação de espaços possíveis, onde os 

princípios participativos possam se expressar na perspectiva construtivista de 

novos saberes e práticas que estimulem a organização coletiva e espaços 

colaborativos de ruptura da armadilha paradigmática. Como, por exemplo, a 

construção participativa do projeto político-pedagógico da escola; a 

constituição de grêmios estudantis; associações de pais e mestres; conselhos 

escolares/comunidade; COM-VIDAS19; implantação de agendas 21 escolares 

e comunitárias. A construção desses espaços já se constitui em si em ação 

educativa para a educação ambiental, já que propicia a articulação de um 

movimento coletivo em que, trazendo as questões socioambientais como 

temas geradores, se problematiza a realidade remetendo a uma reflexão e um 

desvelamento do que se apresenta, alimentando uma ação crítica, porque 

consciente e com a intenção de mudar a realidade em um processo de 

construção da sustentabilidade socioambiental. A partir do trabalho de 

conscientização abrangente espera-se que a separação dos resíduos, sejam 

realizadas de forma coerente e responsável, pois o material reciclável 

selecionado, será doado à uma associação de catadores do município, 

contribuindo desta forma com a valorização social e ambiental. Trata- se de 

uma educação que permite se preparar para a construção de uma nova 

racionalidade; não para uma cultura de desesperança e alienação, pelo 

contrário, para um processo de emancipação que permita novas formas de 
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reapropriação do mundo e de convivência com os outros. LEFF, (2009 - p. 21) 

 
CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

 
O Colégio Estadual do Paraná (CEP PR) é o maior colégio público do 

Estado do Paraná. Está situado à Av. João Gualberto, 250 - Alto da Glória, 

CEP: 80.030-000 - Curitiba – PR. O prédio é tombado pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e constitui um Patrimônio da Cidade, 

recebendo visitantes e pesquisadores de diferentes 

 

instituições públicas e privadas. Atende em média cinco mil alunos do ensino 

fundamental, médio e profissionalizante. 

A localização do CEP e a sua tradição na Educação paranaense de 170 

anos fazem com que por aqui circulem diariamente em torno de sete mil 

pessoas entre estudantes, professores, funcionários, visitantes e comunidade 

escolar que frequentam as atividades da escolinha de artes, esportes e centros 

de línguas. A Comunidade do CEP é formada por alunos de praticamente 

todos os bairros de Curitiba e das cidades da área metropolitana. Os alunos 

são oriundos de diferentes classes sociais, na sua maioria, porém filhos de 

trabalhadores que frequentam um dos turnos escolares e trabalham em outro. 

Muitos permanecem na escola em período integral participando de cursos e 

esportes. 

Preocupados e cientes de que este grande contingente de pessoas 

provoca impactos ambientais pela geração de resíduos, a escola reconhece a 

urgência da necessidade de implementação dos compromissos da agenda 21, 

possibilitando à todos a vivência ambiental no interior da instituição de acordo 

com as leis vigentes, e que consequentemente harmoniza a geração e o 

descarte de resíduos de maneira prática e adequada, entendendo que esta 

instituição escolar participa de um desenvolvimento humano e social que 

precisa ser previsto na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

Uma comissão formada por pais professores, estudantes e 

representantes da Vice Governadoria, elaboraram o projeto CEP sustentável, 

que está sendo implementado desde 2012 e que prevê ações totais na área 

ambiental. Este Projeto foi elaborado com o objetivo de prever ações nas áreas 
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de energia, saneamento, resíduos sólidos, patrimônio cultural, restauração dos 

edifícios, recuperação do espaço olímpico (piscina, pista de atletismo, 

quadras), merenda orgânica e é coordenado pelo Comitê Gestor composto por 

Presidência, Coordenação Geral e Membros da Comissão além de Câmaras 

Técnicas. 

Um dos eixos desse projeto é o PGRS, (Programa de Gestão de 

Resíduos sólidos), visando minimizar os impactos ambientais produzidos pelo 

Lixo). 

A produção de resíduos sólidos no CEP é significativa: 3.920 kg de lixo 

por média total de geração de lixo por material: 114 kg/mês de plástico; 506 

kg/mês de papel; 567 kg/mês de restos de alimentos; 33 kg/mês de alumínio, 

1502 kg/mês de resíduos de banheiro, 780 kg/mês de rejeito1, 418 kg/mês de 

argila, dos resíduos gerados nas salas de aula e no setor administrativo 

somente é separado o papelão, que é destinado à Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários (APMF). Os demais resíduos não são ainda tratados 

da forma correta no sentido 

 

de preservação ambiental. O espaço escolar conta hoje com um total de 219 

lixeiras comuns espalhadas pelo Colégio. No subsolo são 19 lixeiras, no 

ginásio 44 lixeiras; no andar térreo são 72 lixeiras; no primeiro pavimento, são 

82 lixeiras. O segundo pavimento conta com 98 lixeiras; e, finalmente, o terceiro 

pavimento com 63 lixeiras. 

Atualmente os funcionários do colégio recolhem o lixo que é 

encaminhado para a coleta da cidade sem tratamento específico. Com a 

implantação do PGRS será possível reciclar a maior parte desse montante, 

através de acondicionamento. Para isso faz-se necessária a implantação das 

lixeiras seletivas e da usina de transformação conforme diagnóstico realizado 

pela SEMA (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos). 

Os funcionários do CEP já estão sendo capacitados para a realização 

desta atividade através de técnicos da SEMA e representantes do CEP 

sustentável. O Colégio conta com cerca de 120 funcionários, dentre eles, 50 

(cinquenta) funcionários do setor administrativo e 70 (setenta) funcionários de 

serviços gerais. Conta, também, com um corpo docente de 375 (trezentos e 
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setenta e cinco) professores. 

Assim, a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, nesse projeto, visa dar destinação correta aos resíduos do Colégio. 

Considerada uma ação pioneira, ele será a prática que orientará o 

planejamento da separação adequada, acondicionamento, coleta, tratamento 

e disposição final dos seus resíduos sólidos, inclusive os resíduos ligados à 

restauração da sua estrutura física, que será a grande atividade do CEP 

Sustentável. Como a obra de restauração é prioridade, encontra-se em fase 

de finalização do Termo de Referência. Sabendo que esta obra gerará grande 

impacto, faz-se urgente a implementação do PGRS e de práticas de educação 

ambiental, que além de educarem a comunidade escolar, também os 

trabalhadores do restauro se beneficiarão com a ação educativa. Entendendo 

que ação educativa é para a vida e transformação da sociedade em uma 

perspectiva de consciência e compromisso amplo com o meio ambiente e com 

o futuro desta instituição de ensino, da cidade de Curitiba e do Brasil, a 

comunidade escolar se mobiliza para a sua consistente e imediata 

implantação. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

De acordo com a Lei Federal nº 9.795/2009: Art. 1º Entende-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências voltadas para a conservação do meio 

 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. Art. 2º 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 Lei Estadual nº 17.505/2013 também trata das responsabilidades do 

Estado em relação à educação ambiental: Art. 6º São instituídas a Política 

Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental 

como partes do processo educativo e da gestão ambiental ampla no Estado 
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do Paraná, ressaltando que todos têm direitos e deveres em relação à 

educação ambiental, sendo a sua realização e coordenação de competência 

do Poder Público, por meio das secretarias de estado, com a colaboração de 

todos os órgãos públicos, empresas estatais, fundações, autarquias e 

institutos, bem como dos meios de comunicação, organizações não 

governamentais, movimentos sociais, demais organizações do terceiro setor e 

organizações empresariais. Sendo assim é imprescindível que os alunos 

acompanhem e participem de todo o processo. É necessário, portanto, 

encontrar maneiras para envolvê-los como, por exemplo, incluí-los na 

fabricação de lixeiras e cartazes ou participando de concursos e feiras, que, 

na verdade, consistem em situações de aprendizagem lúdicas e significativas. 

REIS,et al (2012) explica a diferença entre educação ambiental no 

ensino formal educação ambiental em nível não formal: 

Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 
públicas e privada, englobando: I - educação básica; II - educação 
superior; III - educação especial; IV - educação profissional; V 
- educação de jovens e adultos. 

 
Essa modalidade deve ser desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal, e deve constar dos currículos de formação de professores, em todos 

os níveis e em todas as disciplinas. Os professores em atividade devem 

receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito 

de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

Já a educação ambiental em nível não formal são ações e práticas 

educativas voltadas para a conscientização coletiva sobre as questões 

ambientais e à sua participação na defesa do ambiente. Os poderes públicos 

devem incentivar a difusão de campanhas educativas e informações 

relacionadas ao ambiente, à participação das empresas públicas e privadas, 

meios de comunicação, empresas, ONGs, escolas e sociedade na formulação, 

execução e 

desenvolvimento de programas e atividades vinculadas com a educação 

ambiental não formal. Também são consideradas ações não formais de 
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educação ambiental a divulgação de conteúdos que estimulem a sensibilização 

e capacitação da sociedade para a importância das Unidades de Conservação. 

Neste mesmo sentido estão relacionadas como atividades não formais de 

educação ambiental no ensino brasileiro a sensibilização dos agricultores para 

as questões ambientais e as atividades de ecoturismo (HENDGES, 2010 apud 

REIS, et al,2012). 

As maiores dificuldades encontradas para a educação formal são a falta 

de estímulo à pesquisa científica e prática, falta de integração e preparo do 

corpo docente, não abordagem de temas atuais. Em relação a educação 

ambiental não formal os problemas são a falta de informação, investimento, 

capacitação (REIS,et al,2012). 

 
INTERAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL 

 
O Colégio Estadual do Paraná participa de políticas públicas com o 

objetivo de fortalecer a integração com os projetos do colégio, dentre eles, o de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Essa iniciativa de conhecer os problemas 

da sociedade permite que o colégio direcione seus projetos, buscando 

soluções através de pesquisas e aulas direcionadas a assuntos pertinentes às 

necessidades da comunidade. O CEP tem se inteirado sobre as questões 

sociais participando de fóruns, conferências, palestras, trilhas ecológicas, 

esportes entre outros. É com o objetivo de melhorar a sociedade através da 

educação que temos participado do Fórum do Lixo e Cidadania – que visa 

discutir questões ligadas à destinação dos resíduos sólidos, à promoção social 

das famílias de recicladores e às formas de combate ao trabalho infantil. O 

Fórum é composto por lideranças comunitárias e de cooperativas de catadores 

de lixo reciclável e por representantes de órgãos de fiscalização e promoção 

social. Trata-se de um espaço de discussão, sensibilização e assessoria para 

a gestão de resíduos sólidos. Através do CEP Sustentável, o colégio pretende 

trabalhar a sustentabilidade dentro e fora do ambiente escolar, e observou, 

através do Fórum, a necessidade de desenvolver um projeto que visa 

esclarecer a sociedade sobre: 

• Necessidade de produzir menos lixo e descartá-lo adequadamente; 

• Os tipos de materiais que são considerados resíduos recicláveis; 

• A importância do trabalho dos catadores para o meio ambiente e para a 
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sociedade; 
 

• Divulgar a existência de barracões em alguns bairros da Grande Curitiba, que 

funcionam como usinas de materiais recicláveis. O CEP, com o apoio dos 

catadores, pretende orientar os alunos através de palestras, vídeos e visitas 

técnicas às usinas de reciclagens, que mostram que a função dos coletores 

desse material vai além de retirar o lixo das ruas, esse serviço contribui com a 

saúde pública e o material recolhido se transforma em matéria prima para a 

criação de novos objetos, amenizando a degradação ambiental e gerando 

renda para as famílias dos agentes coletores. A escola trabalhará as teorias e 

práticas sobre o descarte de resíduos sólidos na disciplina de Educação 

Ambiental, que através dos estudantes poderá atingir a comunidade local, que 

muitas vezes não conhece a realidade dos problemas ambientais ocasionados 

pelo lixo produzido por ela. O CEP, em parceria com os coletores de materiais 

recicláveis de alguns bairros da cidade, estará engajado na mesma causa, 

divulgar e conscientizar a importância da separação dos resíduos recicláveis 

dos demais resíduos como os orgânicos, tóxicos, hospitalares, entre outros 

que também devem ser descartados em locais apropriados. Para (BARBOSA, 

2013), são necessários gestores qualificados e pró-ativos para estar à frente 

desse processo de pensar, estruturar, organizar e manter a gestão dentro dos 

padrões da Política Nacional de Meio Ambiente, sendo necessário estar 

continuamente se atualizando e debatendo os assuntos pertinentes a 

sustentabilidade e gestão de recursos naturais com todos os setores da 

economia, porque todos são corresponsáveis pela preservação e conservação 

ambiental. 

 
METODOLOGIA 

 
O manejo dos resíduos sólidos gerados no empreendimento será 

realizado respeitando a Lei Federal n° 12.305/2010, Decreto n° 7.404/2010, 

Resolução CONAMA n° 275/2001, Lei Estadual n° 12.493/1999 (está em 

reformulação – Lei n° 17.505/2013) e Decreto Estadual n° 6.674/2002 e 

Decreto Municipal n° 983/2004. E como, atualmente, não ocorre a segregação 

de resíduos no colégio será necessário realizar um trabalho de educação e 

conscientização contínuo com todos os envolvidos no estabelecimento (setor 
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administrativo, professores, alunos e visitantes) para que a separação e a 

disposição dos resíduos ocorram de forma adequada, nas respectivas lixeiras. 

Sugere-se que, dentro do Programa CEP Sustentável, seja criada uma 

logomarca para o tema RESÍDUOS e que sejam produzidas etiquetas para 

identificação das lixeiras, conforme os modelos; ÔRGANICO ÚMIDO e EU 

SEPARO. As lixeiras serão divididas com 03 (três) tipos de identificações 

(resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos). As lixeiras de orgânicos serão 

dispostas nos corredores das salas de aulas e nos corredores das salas 

administrativas, dentro do refeitório e nos pátios internos e externos; não 

haverá lixeiras para orgânicos dentro das salas de aula e nas salas da 

administração, pois entende- se que esses ambientes são de uso exclusivo 

para estudo e trabalho, caso seja consumido alimentos nessas áreas o rejeito 

deve ser descartado nas lixeiras para produtos orgânicos instaladas nos 

corredores. A coleta de todos os resíduos é realizada manualmente pelos 

funcionários, o PGRS visa melhorar o funcionamento da logística interna do 

colégio, para isso prevê a compra de 6 (seis) novas lixeiras contêineres com 

capacidade de 240L ou 360L; sendo também identificados para o 

armazenamento de resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis. Os restos de 

alimentos deverão ser armazenados em sacos plásticos juntamente com os 

resíduos de poda e varrição do jardim que deverão ser expostos para a coleta 

do serviço público do município. Os resíduos da enfermaria como os algodões 

e esparadrapos, bem como os materiais dos laboratórios de Prótese Dentária, 

Química e Biologia devem continuar sendo destinados à coleta da empresa de 

resíduos de serviço de saúde. O projeto prevê estudos de Educação Ambiental 

para todos os envolvidos no dia a dia do Colégio enfocando o princípio dos 

5R’s (reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e reintegrar), economia de água, 

energia elétrica e economia no consumo de papel, muito utilizado na 

reprografia. A interdisciplinaridade é inerente ao entrelaçamento das esferas 

econômica, social e ambiental, cada uma delas objeto de uma trajetória bem 

particular no mundo acadêmico e no universo das políticas públicas 

(BURSZTYN & BURSZTYN, 2012). O CEP Sustentável propõe um projeto de 

educação ambiental, a longo prazo, específico nas disciplinas de Ciências, 

Geografia e Biologia, para fomentar a interdisciplinaridade, orientação e 

aprendizado dos alunos através da integração do conhecimento. A educação 
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ambiental também será incluída nas demais disciplinas do currículo escolar, 

em conformidade com a Lei 9.795/99, art. 3º, inciso II. Todos os profissionais 

do Colégio deverão participar de oficinas de educação ambiental, com 

palestras, divulgação do PGRS e deverá ser realizado treinamento específico 

para aqueles que serão designados a trabalhar com o recolhimento dos 

resíduos, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recurso 

Hídricos – SEMA; sugere-se que esse treinamento ocorra 1 (uma) vez por 

semestre passivo de certificação. Além disso, deverão ser fixados cartazes de 

orientação e os visitantes receberão folders explicativos sobre a disposição 

correta dos resíduos gerados no interior da instituição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através de estudos que favoreceram o desenvolvimento de um 

diagnóstico sobre a sustentabilidade no colégio Estadual do Paraná, percebeu-

se que a instituição se encontra ainda nos moldes tradicionais de manutenção 

da estrutura física e na limpeza do prédio, necessitando se adequar ou se 

aproximar das leis ambientais vigentes. Através dessa análise, foi possível 

criar junto à SEMA um prognóstico, que deverá ser implantado a longo prazo 

nas dependências do colégio. Para que seja realizado os planos de trabalhos 

é necessário o envolvimento direto do poder público através de subsídios. 

Com a atual crise econômica no país, a implantação do programa de 

resíduos sólidos no colégio, se encontra estagnado por falta de recursos 

financeiros provenientes do governo estadual, isso tem dificultado e 

inviabilizado parte da implantação do projeto, o que tem distanciado a 

execução de obras do projeto na parte estrutural. Essa carência financeira, têm 

se tornado precária até mesmo nas atividades básicas como a manutenção de 

recursos de primeira necessidade, a manutenção predial e a manutenção nas 

instalações elétrica e hidráulica. 

Sem recursos financeiros, para as adequações na estrutura física do 

colégio, o projeto CEP sustentável, tem investido no PGRS através da 

Educação Ambiental, que propõe a inserção do corpo docente nas teorias e 

vivências da sustentabilidade, uma vez que essa colaboração além de ser 

essencial a todas as disciplinas, contribui também com o projeto CEP 
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sustentável, onde apenas uma professora, possui poucas horas para 

pesquisar e desenvolver atividades de educação ambiental que englobem o 

maior número de turmas, (lembrando que se trata do maior colégio público do 

estado). A multidisciplinaridade possui aqui, o viés de contribuir diretamente 

com o PGRS, através de palestras, oficinas, teatros, aulas e práticas diretas 

como: 

• a vivência na horta escolar (ainda em implantação), que ofertará atividades 

de práticas de cultivo de alimentos sem adição química, desenvolvimento de 

plantas em áreas pequenas como apartamentos e outros ambientes, estudos 

sobre o solo, vegetação e clima, a localização da horta em área muito 

urbanizada, a integração com diversas disciplinas, a participação de toda 

comunidade escolar inclusive a dos pais, com o intuito de incentivar a presença 

dos mesmos na escola, e outras atividades. 

• o projeto Da Escola ao Rio, desenvolvido pela SANEPAR (Empresa de 

Saneamento do Estado do Paraná), envolve diretamente os alunos de algumas 

turmas nos estudos sobre bacias hidrográficas, onde os alunos aprendem 

sobre a localização da bacia hidrográfica da qual o colégio faz parte (Bacia 

Hidrográfica do Rio Belém), nas aulas teóricas, os estudantes aprendem a 

localizar a bacia hidrográfica onde situam suas moradias, aprendem sobre a 

hierarquia de rios, sobre a importância da preservação da nascente e de todo 

o curso fluvial, os alunos participam de aulas à campo, e fazem analogias sobre 

a atual situação das margens dos rios comparando com as leis ambientais e 

verificam que o resultado na maioria das vezes é a invasão do espaço que 

deveria ser destinado para a preservação da vegetação que protege os rios, 

ou seja, a proteção da mata ciliar, ainda neste projeto, os alunos analisam a 

qualidade da água com produtos químicos, averiguam as condições do tempo 

no dia da coleta e preenchem um questionário que permite comparar as 

análises realizadas ao longo do ano, sempre nos mesmo trechos de estudo, 

no curso superior (montante), curso médio (próximo ao Colégio) e no curso 

inferior (jusante). Para o desfecho desse trabalho, será realizada uma 

miniconferência com os estudantes das escolas que participam desse projeto, 

para que mostrem os resultados de cada bacia estudada, esse momento será 

para discutir as condições dos rios e inserir os estudantes nessa temática tão 
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necessária para a sociedade. 

• E o engajamento de alunos e professores que trabalham e desenvolvem 

artes para otimizar alguns espaços e objetos na escola, reutilizando materiais 

reciclados para a criação de puffs de garrafas pet, criação de stencil para a 

identificação de lixeiras seletivas, customização de ambientes externos como 

o canto da leitura, mutirão de alunos que se dispõem a limpar espaços retirados 

no terreno da escola onde muitas vezes por falta de funcionários a limpeza não 

é realizada, ajudam na identificação e fiscalização de lixeiras seletivas, e o 

mutirão de alunos que trabalham na divulgação em salas de aulas sobre os 

projetos que favorecem e contribuem com a sustentabilidade no interior do 

colégio. 

O projeto prevê aulas de campo voltadas para a percepção ambiental, 

como visitas técnicas ao aterro sanitário, trilhas urbanas, visita ao zoológico 

entre outros. 

A vivência da comunidade escolar na gestão de resíduos sólidos 

desenvolve o senso de responsabilidade social e ambiental apurado e o 

conhecimento técnico antecipado, mais comum aos estudantes universitários. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando a dimensão espacial do colégio Estadual do Paraná, e ao 

grande número de alunos matriculados, é necessário que as aulas de 

Educação Ambiental sejam inerentes à todas as disciplinas, pois desta forma 

se torna possível atingir boa parte da comunidade escolar, contribuindo assim, 

com o bom funcionamento da implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

Entende-se que existe a necessidade da revisão da grade curricular e a 

capacitação de profissionais para atuarem na área educacional voltada ao 

tema. É necessário que as aulas de educação ambiental sejam mais fluentes, 

com teorias e técnicas que aproximem e desenvolvam a sensibilidade de 

maneira natural dos estudantes. Os trabalhos de Educação Ambiental formal e 

não formal, mostram que os estudantes têm interesse e compreendem a 

importância da vivência ambiental, isso permite o investimento na consciência 

e preparação de pessoas que pratiquem a sustentabilidade dentro e fora do 

colégio. Esse investimento de saberes em crianças oportuniza a formação de 
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futuros adultos com práticas de preservação ambiental espontânea e 

significativas na sociedade em vivem. 

Segundo (LIMA, 2011 – p.99): 

Nesta busca de respostas teóricas e práticas de enfrentamento da 
crise ambiental, sempre se expôs a questão de como a educação 
poderia ser um instrumento para criar e promover valores, saberes, 
sensibilidades e atitudes favoráveis à preservação do meio 
ambiente. Então tratava-se de, por meio da educação, estimular uma 
socialização ambiental porque a noção do desenvolvimento 
sustentável construída como instrumento do consenso entre os 
múltiplos setores integrantes do campo ambiental não foi capaz de 
cumprir esse papel integrador, em razão de sua natureza ambígua e 
contraditória. Ocupa, portanto, a posição hegemônica no plano 
discursivo, mas revela fragilidade e inconsistência sempre que é 
solicitada a justificar sua viabilidade prática. 

 

O surgimento da consciência crítica ambiental deve ser desenvolvida e 

aprimorada no ambiente escolar e familiar na vida do indivíduo desde criança, 

dessa forma, esses saberes no futuro, se tornarão atitudes e práticas 

intrínsecas às ações do cotidiano, através da vivência no ambiente social, esse 

conjunto de valores trará a sensibilidade ambiental, tornando possível ou 

aproximando do equilíbrio entre a necessária exploração do meio ambiente para 

a sobrevivência humana e o controle e/ou equilíbrio na exploração de recursos 

naturais. 
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