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Meio Ambiente – Tema 
Transversal  

 



Os alunos se transformam em 
pesquisadores no contato 

planejado com a natureza e 
percebem que ela não é 

apenas um capítulo do livro 
didático. 



D. PEDRO II – Alto São Martinho 
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Exemplos consistentes educam 

 

 

Uma escola que use com consciência 
os recursos naturais e seja acessível 
favorece a apreensão de conceitos 
socioambientais e a construção de 

novos valores e atitudes. 



FELIPE BECKER – Alto Paredão 









 

 

Oportunidades diárias de construir 
novos valores e atitudes 



RIO BRANCO – Linha Saraiva 



Canteiros Sustentáveis 



Coleta de material reciclável e 
brinquedoteca 





Bolsa de Sementes e Coleta de 
óleo saturado 



 

 

Ser ecologicamente sustentável 
significa apostar numa forma de 

desenvolvimento que não 
prejudique o planeta no presente e 

satisfaça às reais necessidades 
humanas das próximas gerações 



DONA LEOPOLDINA – Linha João 
Alves 



COLETA DE ÓLEO SATURADO 



Sabão com óleo saturado 



Mata Nativa 



A palavra de ordem é diminuir os 
impactos negativos do ser 

humano sobre o mundo. Como? 
Mudando atitudes pessoais e 

coletivas para salvar o mundo da 
ameaça de colapso 



FERRUGEM – Bairro Renascença 







Vidal de Negreiros – Cerro Alegre 
Baixo 









Emanuel – São José da Reserva 















SÃO CANÍSIO – Bairro Dona 
Carlota 




