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AGENDA AMBIENTAL



A ESCOLA

 É uma escola que se preocupa com o meio
ambiente, ensinando e estimulando as
crianças a desenvolverem uma consciência
ecológica. Acreditamos que é preciso ter
uma relação de equilíbrio, compensando os
impactos ambientais, com a reutilização
dos materiais e evitando os desperdícios. 



A ESCOLA
É uma escola conectada com a
natureza, que visa qualidade para as
futuras gerações, tornando nosso
planeta num lugar rico para se viver!





OBJETIVO
GERAL

Sensibilizar as equipes  e as
famílias da escola sobre
sustentabilidade, cuidado  e
respeito com a natureza.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Garantir o contato com a natureza
às crianças e o conhecimento sobre
esta;
Reduzir gastos institucionais;

Promover ações de desenvolvimento
pessoal e profissional;

Contribuir para melhor qualidade de
vida no espaço de trabalho;

Implementar ações educativas
continuadas e efetivas;



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Reduzir o consumo de água, energia
elétrica e materiais de expediente

Reduzir a quantidade de resíduos
sólidos gerados

Reduzir o desperdício de
alimentos;

Inserir programas e projetos de
Educação Ambiental.



A educação ambiental coloca em
evidência as conexões estreitas entre
os valores que sustentam as relações

sociais e os que regem a relação com o
meio ambiente: para além do respeito,

é importante desenvolver uma ética
da solicitude (do cuidado) e da
solidariedade, o que demanda

aprender a viver juntos, COM o meio
ambiente. (SAUVÉ, 2016, p. 294).



METAS
 E 

AÇÕES 



1 2
REDUZIR GASTOS COM

ÁGUA POTÁVEL

METAS E AÇÕES

em 3 meses

Compra de dois filtros de
barro.
Compra de uma cisterna
para uso da água da chuva.
Descarte das águas das
garrafas nas plantas.

REDUZIR GASTOS COM
ENERGIA ELÉTRICA

em 3 meses

Gestão de lâmpadas. Substituir as
lâmpadas mais usadas por led. Na troca
das queimadas, optar por led.

Fazer uso de luz natural. Sensibilizar
equipe a abrir portas e janelas; usar  luz
artificial apenas quando necessário;
desligar luzes, ventiladores e ar
condicionado ao sair das salas.

Gestão do uso do ar condicionado.



3 4
REDUZIR GASTOS 

COM MATERIAIS

METAS E AÇÕES

em 2 meses

Workshop de reutilização
de materiais com crianças
e equipe.
Cartazes espalhados pela
escola sobre uso consciente
de papel toalha.
Uso consciente de folhas
ofício, cartolinas, papel
craft e outros.

REDUZIR DESPERDÍCIO
DE COMIDA

em 1 mês

Promover gincana entre turmas para
a redução do desperdício.
Separar restos de comida recolhida
dos pratos e encontrar algum local de
descarte (animal).
Criar uma cultura de saber de onde
vem o alimento, como é produzido, o
tempo que leva e a importância de
não desperdiçar.



5 6
HORTA COLETIVA

METAS E AÇÕES

em 4 meses

Criar a maior quantidade
de espaços para horta
possível.
Sensibilizar famílias a
participarem com mudas
ou sementes.
Incentivar o cuidado,
plantio e colheita coletivos.

OFICINAS AMBIENTAIS
em 3 meses

Capacitar crianças, equipe e famílias
para jardinagem, criação de hortas e
cuidados com meio ambiente, com
lives a cada três meses.
Criar livro de receitas com
reaproveitamento de alimentos e
uso de PANCS (Plantas comestíveis
não convencionais).



7

METAS E AÇÕES

SEPARAR OS RESÍDUOS
em 2 meses

Colocar duas lixeiras em cada sala.
Fazer atividades de aprendizado e
conscientização com as crianças.
Coleta de pilhas na recepção.
Coleta de lâmpadas na recepção.
Live na escola sobre o descarte.
correto de resíduos com participação
das crianças, equipe e famílias.
Informativos pela escola sobre o dia
de coleta de cada tipo de lixo.



8 9

AÇÕES A SEREM MANTIDAS

BIBLIOTECA ROTATIVA

Dar continuidade com os
eventos de troca de livros
entre as crianças.
Estimular o gosto pela leitura.

Seguir arrecadando tampinhas
e doando para instituições que
participem do projeto.

TAMPINHA LEGAL



10 9

AÇÕES A SEREM MANTIDAS

ABOLIR O USO
DE DESCARTÁVEIS

Não permitir copos plásticos
nem canudos na escola.
Realizar oficinas sobre o não
uso em casa nem restaurantes.
Seguir com campanhas sobre o
prejuízo dos descartáveis para o
meio ambiente.

Estimular a vinda para a escola
com bicicleta.
Fazer campanhas sobre o tema
nas redes sociais.
Criar placas para nosso
“estacionamento” na escola.

USO DE PATINETES E
BICICLETAS



Por que
comprar?

De quem
comprar?O que

comprar? Como
descartar?

PERGUNTAS PARA UM
CONSUMO SUSTENTÁVEL

Como
comprar?





A implantação desta Agenda
Ambiental fortalecerá o

desenvolvimento
de hábitos com responsabilidade 

socioambiental das equipes da
escola, das crianças e familares. 



www.anjinhodosaber.com.br
Escola Anjinho do Saber

R. São Vicente, 483 – Porto Alegre
 (51) 3333-3543


