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O que une as escolas do PEA? O que as torna 
membros do Programa das Escolas Associadas? 
Essas questões não são retóricas: todas as institui-
ções que integram este projeto devem fazê-las a si 
mesmas, de tempos em tempos, e é fácil entender 
o porquê.

O PEA é uma associação diferente. Nossas 
escolas estão distribuídas por um território gi-
gantesco. Encontramo-nos pessoalmente uma ou, 
no máximo, duas vezes por ano. Não recebemos 
qualquer recurso financeiro, tampouco estamos 
ligados por procedimentos burocráticos, avaliações 
ou cobranças por desempenho.

Portanto, nossos vínculos estão assentados 
apenas sobre duas palavras fundamentais, muito co-
nhecidas dos educadores: identidade e compromisso.

Cada escola tem, é claro, uma identidade 
própria. Mas temos algo em comum: o grau de 
relevância que a formação de valores adquire em 
nossos projetos pedagógicos. As escolas do PEA 
são, essencialmente, escolas que postulam uma 
educação preocupada concretamente com objetivos 
mais amplos, que dizem respeito à humanidade, ao 
ambiente, ao planeta.

É por isso que recebemos da UNESCO uma 
credencial que nos permite ser embaixadores dos 
ideais civilizatórios dessa grande organização cada 
vez mais fundamental.

Myriam Tricate
Coordenadora Nacional do Programa das Escolas Associadas da UNESCO

Identidade e
compromisso

Carta ao leitor

Mas não basta que tenhamos essa identidade, 
se não tivermos também um compromisso com 
nossas escolhas. Todas as escolas que participam 
do PEA assim o fazem por uma decisão interna, 
livremente arbitrada. Estar no PEA é, portanto, um 
pacto firmado com todas as outras escolas que dele 
participam – aqui e fora do Brasil.

Por tudo  isso, é justamente sobre a identidade e 
sobre o compromisso que o Programa das Escolas 
Associadas vem se reestruturando nos últimos anos. 
Chamadas a decidir sobre esse comprometimento, 
muitas escolas deixaram o PEA, substituídas por 
outras que reiteradamente demonstram querer esse 
vínculo, que deve ser reafirmado continuamente.

Em breve, teremos outra oportunidade para ma-
nifestar essa disposição: no Amazonas, acontecerá o 
Encontro Nacional. Assim como vem acontecendo 
nos últimos anos, será um evento digno de nossos 
ideais. Mas que só será completo se contar efetiva-
mente com a participação plena e ativa do conjunto 
das instituições que formam o PEA.

Afinal, o Encontro Nacional é ainda mais do que 
um evento pedagógico de alto nível: é a oportuni-
dade que temos de reafirmar, diante da sociedade, 
o compromisso da escola diante dos ideais que nos 
identificam. É isso o que faremos mais uma vez, 
agora na Amazônia. 

Pois, então: nos veremos lá!
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Feche os olhos e imagine: qual seria o lugar 
ideal para se discutirem questões centrais da hu-
manidade, como a biodiversidade, a preservação 
das florestas, a multiculturalidade? Não há outra 
resposta: é a Amazônia. E é lá que o PEA realizará 
o 16º Encontro Nacional das Escolas Associadas da 
UNESCO, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2010.

Nos últimos anos, o PEA organizou eventos 
memoráveis – como na maravilhosa São Luiz, no 
Maranhão; na capital paulista; em Jequié, na Bahia; 
no Costão de Santinho, em Santa Catarina, e na 
capital mineira, Belo Horizonte. É verdade: cada 
um desses encontros teve um quê especial. Mas, 
certamente, nenhum vai proporcionar uma imersão 
tão completa quanto o que se realizará em Manaus, 
no coração de uma das regiões mais importantes 
para o futuro da humanidade, a Amazônia.

Agora, Manaus!

Encontro Nacional

Afinal, em que outra oportunidade um educador 
poderia reunir experiências tão ricas como conhecer 
o Teatro Amazonas, discutir sobre a floresta com 
quem a conhece por dentro e saber das iniciativas 
de preservação mais recentes, viajar pelos igarapés 
do Rio Negro, assistir a uma apresentação do Palavra 
Cantada cercado por araras e macacos e, ainda, 
dormir com todo o conforto em plena floresta?

Pois foi justamente com esse intuito – propor-
cionar uma experiência inesquecível de educação 
e de vida – que o Encontro Nacional foi idealizado.

Veja, nas próximas páginas, como será o evento, 
e não deixe de vir, mesmo se sua Escola ainda não 
é associada ao PEA. Afinal, acima de tudo somos 
educadores; e, mais do que educadores, somos 
seres humanos que compartilham o dever de cuidar 
da nossa casa comum, o planeta Terra.
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O que traria um educador ao coração da Amazônia?  
Aprender sobre as contradições que envolvem a floresta e o 
desenvolvimento sustentável? Viver o clima da selva tropical? 
Conhecer a histórica Manaus, seu cais, o Teatro Amazonas, 
as riquezas deixadas pelo ciclo da borracha e a nova dinâmica 
dessa capital surpreendente? Conviver com a fauna e a flora 
brasileira? Preparar-se para os trabalhos do Ano Internacional 
das Florestas, em 2011?

Bem, qualquer que seja o seu campo de interesses, o Encon-
tro Nacional do Programa das Escolas Associadas da UNESCO 
se configura como um convite irrecusável. A começar pelas 
condições financeiras. Comprada com alguma antecedência, é 
possível encontrar passagens muito acessíveis para Manaus. A 
hospedagem – tanto em Manaus, como em Ariaú, na floresta 
– terá um custo aproximado de 50% sobre o preço de balcão.

Programação para todos os gostos

Encontro Nacional

Data Horário Atividades Observações

21/10

8h30 Credenciamento Local: Auditório Organizações Nilton Lins. 
Traslado ida e volta, saindo do Hotel Go Inn.

9h Apresentação Cultural: Boi

9h30

Cerimônia de abertura: presenças previstas da Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; do 
Governador da Amazônia, Omar Aziz; Secretária Executiva da Educação da Amazônia, Sirlei Henrique; 
Representante da UNESCO no Brasil, Vincent Defourny; presidente das organizações Nilton Lins, 
Nilton Costa Lins Filho; parlamentares Rebecca Garcia e Vanessa Grazziotin; poeta Thiago de Mello

10h Conferência de abertura: Biodiversidade e seres humanos: a convivência possível. Eduardo 
Braga, ex-governador da Amazônia

11h Mesa-redonda: Propostas para uma Amazônia sustentável: diferentes visões sobre a floresta, 
com Eduardo Braga, Rebecca Garcia, Vanessa Grazziotin e outros convidados.

12h Almoço
14h O Brasil que eu conheci

15h Biodiversidade e mudanças climáticas: o que vai acontecer com o Brasil

17h Educação no século 21: o regresso à Casa Comum
20h Coquetel

22/10

8h Saída de barco para o Hotel Ariaú, no Rio Negro
9h Recepção no hotel e manhã de atividades, com observação de botos

14h Apresentação Musical – Palavra Cantada

15h Oficina de Educação Musical – realização Melhoramentos

17h Entrega de certificados para novas escolas associadas e Palestra de encerramento

20h Jantar

21h Foco no Jacaré – passeio noturno para observação de jacarés

23/10 8h – 15h Dia livre no hotel
Volta para Manaus.

No plano pedagógico, o Encontro Nacional está estruturado 
para oferecer aos educadores uma visão contemporânea e realista dos 
problemas que envolvem a sustentabilidade. O Encontro receberá 
personalidades do naipe do ex-governador Eduardo Braga, que criou 
o Bolsa-Floresta, considerado um modelo avançado de preservação.

Além da grade pedagógica, o evento terá ainda muitas outras 
atrações – inclusive no plano da cultura e da arte. Basta dizer 
que na cerimônia de abertura está confirmada a presença do 
poeta Thiago de Mello.

Por fim, os educadores das escolas associadas da UNESCO 
terão a oportunidade de passar pelo menos um dia e uma noite 
completas no Hotel Ariaú, onde estão planejadas atividades 
como observação de botos, jacarés, bem como caminhadas na 
floresta e passeios de canoa pelos igarapés.

Veja a grade de programação.
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Veja como se inscrever
Para fazer a inscrição da escola e de seus 
representantes, siga os seguintes passos:

1) Acesse o site www.peaunesco.com.br. Preencha a ficha 
de inscrição, calculando o valor total das inscrições. Os 
interessados devem imprimir a ficha e enviar por fax. As 
inscrições só serão confirmadas após o envio do depósito 
bancário, como descrito a seguir.

2) A inscrição da escola dá direito a um representante 
principal. A escola pode também realizar inscrições adi-
cionais, conforme os valores expressos na tabela.

3) Deposite o valor correspondente à inscrição no Banco 
Itaú, Ag. 0192, c/c 85267-1, em nome do Programa das 
Escolas Associadas no Brasil, CNPJ 11.237.695/0001-46.

4) Envie um fax do comprovante do depósito para o nú-
mero (11) 3743-5531 identificando o nome da Escola e a 
quantas pessoas inscritas se refere o depósito. O fax deve 
ser enviado aos cuidados de Eliana Aun - Coordenação 
do PEA-UNESCO São Paulo.

5) Após o envio do comprovante, você receberá um e-mail 
confirmando sua inscrição.

6) É importante lembrar que o contato com os dois ho-
téis deve ser feito pela escola associada. No site estão 
informadas as condições e o que está incluído em cada 
diária. Do mesmo modo, cada interessado deve provi-
denciar a compra de sua passagem aérea, com a máxima 
antecedência possível.

Evento recebe 
exposição francesa 
sobre biodiversidade

PEA é notícia na imprensa

Entre as muitas atrações do Encontro Nacional, uma virá de 
uma parceria entre a Embaixada da França, as Alianças Francesas 
e a UNESCO: a Exposição Itinerante do Ano Internacional da 
Biodiversidade, com 19 painéis ilustrados que abordam o tema 
da biodiversidade. 

A exposição virá diretamente para Manaus e ficará exposta ao 
longo do Encontro Nacional do PEA. Com riqueza de informações 
e detalhes, os painéis explicam os conceitos envolvidos, a importância 
da biodiversidade para a vida no planeta, os riscos ambientais que nos 
ameaçam, a sustentabilidade, entre outras questões.

Os painéis ficarão expostos em uma área nobre do campus 
das Organizações Nilton Lins.

A ampliação dos horizontes do PEA vem repercutindo também na imprensa. 
Recentemente, duas reportagens trataram do Encontro Nacional de Manaus, 
com riqueza de detalhes e informações, o que mostra a crescente receptividade 
do programa.

Recentemente, a Exposição Biodiversidade foi tema de uma reportagem da 
Revista Planeta, da Editora Três. Há poucas semanas, também, o jornal Brasil 
Econômico dedicou espaço para falar sobre as ações do PEA.

Essas publicações representam também um estímulo para que todas as escolas 
do PEA e as coordenações regionais divulguem sempre, em seus Estados, suas 
ações para a imprensa local. É uma forma de compartilhar, com a sociedade 
brasileira, os objetivos pelos quais trabalha a UNESCO e, assim, reforçar o peso 
institucional do nosso programa. 
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Encontro Nacional

A escola-anfitriã do Encontro Nacional do PEA, em 2010, 
será a Nilton Lins – que na ocasião também receberá o certifi-
cado de Escola Associada ao PEA.

Pertencente a um dos maiores grupos educacionais da região 
Norte, a Escola Nilton Lins demonstrou total envolvimento 
com os objetivos do PEA – já desenvolve diversos projetos 
reconhecidos pela UNESCO, como o desenvolvimento de 
artefatos robóticos utilizados na limpeza de igarapés da região.

A Escola tem sido um ponto de apoio fundamental para 
a organização do evento, cuja logística é complexa, dada a 
distância. Será responsável pelo coquetel de recepção, pelo 
transporte entre o hotel e o auditório, e tem colaborado muito 
com a coordenação nacional.

A abertura oficial, bem como as palestras do primeiro dia, 
acontecerão no auditório principal do campus (veja a foto). Para 
conhecer mais sobre a escola, acesse o site www.niltonlins.br.

Escola Nilton Lins sedia o evento

Escolas públicas do 
Amazonas vão participar

Pela primeira na história do PEA, o Encontro Nacional será com-
partilhado com um grande número de educadores da rede pública. 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio de sua Se-
cretaria de Estado da Educação, inscreveu 100 educadores, de 
50 escolas de todo o Estado (sendo uma delas indigena) para 
participar do primeiro dia de debates.

A participação do Governo do Estado foi decidida no mês de 
maio, em reunião da coordenadora nacional, Myriam Tricate, com 
o Governador Omar Aziz, a Secretária Executiva da Educação, 
Sirlei Henrique, a deputada federal Rebecca Garcia, e, represen-
tando as Organizações Nilton Lins, o educador Fábio César.

No mesmo encontro, foi definida também a inclusão de três 
escolas públicas do Amazonas, de forma definitiva, no quadro 
das escolas associadas da UNESCO.

revista PEA_UNESCO_31_final.indd   8 31/08/2010   15:16:25



Revista PEA UnEsco 9

Em maio, para iniciar os preparativos para a realização do 16º 
Encontro Nacional, a Coordenação Nacional esteve em Manaus para 
definir os locais de hospedagem, negociar condições mais acessíveis, 
definir a programação e tomar as providências para garantir o sucesso 
do evento. Assim, foi possível conhecer um pouco do que Manaus 
oferecerá aos educadores do PEA. Certamente, o encanto dessa 
cidade, à margem do Rio Negro, vai surpreender todos os visitantes.

Ao contrário do que muita gente imagina, Manaus não é uma 
cidade do passado. Embora tenha vivido uma época de grande 
prosperidade no ciclo da borracha, e amargado um período de 
posterior decadência, a cidade é hoje uma das mais prósperas 
do eixo Norte/Nordeste. Viva, vibrante, a cidade é moderna e 
tem recebido grandes indústrias, especialmente no campo da 
tecnologia, impulsionada pela Zona Franca de Manaus.

Assim, Manaus convive com a história – traduzida pelo 
grandioso Teatro Amazonas, pela região central, pelo cais do 
porto – e também sinaliza para o futuro. O Amazonas é um 
dos estados amazônicos que melhor tem equilibrado desenvol-
vimento e preservação das florestas.

O hotel escolhido para hospedar os educadores é o Go Inn. 
Inaugurado há poucos meses, diferencia-se pela modernidade, 
pela ótima localização e por uma estrutura que concilia a eco-
nomia à oferta de um ótimo serviço. Está há algumas quadras 
do Teatro Amazonas e, assim, permite aos visitantes um tour 
pela cidade desde o primeiro momento.

A cidade e a floresta:
dois encantos diferentes

Mas não é possível conhecer Manaus sem conhecer a floresta. 
Afinal, a cidade é localizada às margens do grandioso Rio Negro. 
Tão grande que, às vezes, nem é possível enxergar o  outro lado. 
Pois é justamente partindo do Hotel Tropical, um cartão-postal 
da cidade, que todos os educadores sairão em direção ao Hotel 
Ariaú, que fica a aproximadamente 1 hora de barco.

O Ariaú foi um dos primeiros hotéis de floresta. Chama-se 
hotel de floresta, pois fica realmente encravado na mata, em 
enormes palafitas, mas com todo o conforto necessário. Atrai 
turistas de todo o mundo e oferece uma vivência única – a co-
meçar dos pequenos macacos que não arredam o pé do hotel.

O hóspede do Ariaú tem ali uma base para conhecer a 
floresta. Será possível circular em canoas por lindos igarapés, 
conhecer árvores gigantescas, como a samaúma, ver a alimentação 
dos botos – que hoje são utilizados em tratamentos terapêuticos, 
tamanha a intensidade de sua relação com os humanos. À noite, 
os interessados podem sair para uma observação noturna com 
lanternas, chamada Foco no Jacaré. É que, cegos pela luz, os 
jacarés permitem a aproximação humana.

Tudo isso em meio ao verde. Por isso, não se surpreenda se 
vir em meio às árvores um grande bugio, um bicho-preguiça e 
outros animais que circulam na área.

Assim, prepare suas máquinas e aproveite a viagem para 
colher fotos, subsídios, materiais e inspiração para enriquecer o 
trabalho pedagógico em sua escola.
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Falar da Amazônia não é apenas falar de ambiente, tampouco 
de economia ou desenvolvimento. Amazônia é cultura, é poesia, 
é música. Por isso, a programação do Encontro Nacional vem 
temperada pela grande arte.

Na abertura, o poeta Thiago de Mello declamará uma poesia 
de sua autoria. Traduzido em mais de 30 idiomas, perseguido pela 
ditadura militar, Mello é o mais conhecido poeta amazonense e 
um dos principais autores brasileiros vivos. Hoje, aos 84 anos, 
mora na cidade onde nasceu, em Barreirinha, no interior do 
Amazonas. Mas abrirá uma exceção ao PEA, aceitando participar 
da cerimônia de abertura.

Com Thiago 
de Mello 
e Palavra 
Cantada, 
programação 
traz poesia e 
música

Encontro Nacional

Depois do Ano Internacional da Biodiversidade, vem o Ano 
Internacional das Florestas. No Brasil, os dois temas quase se 
equivalem, mas permitem abordagens muito ricas e aprofun-
dadas, do ponto de vista pedagógico. Afinal, a problemática da 
floresta vai muito além da proibição da derrubada de árvores, 
mas se relaciona ao povo que já habita a região, à cultura local, 
à necessidade de desenvolvimento, à sustentabilidade.

Assim, para jogar luzes sobre esse problema complexo, o 
PEA convidou alguns dos personagens que mais intensamente 

Debates preparam para 
Ano Internacional das Florestas

Falar da Amazônia não é apenas falar de ambiente, tampouco 

Com Thiago 

programação 
traz poesia e 

Nacional

têm debatido a questão. Estarão presentes o ex-governador 
Eduardo Braga, que faz a conferência de abertura e depois 
participa de uma mesa-redonda com as deputadas Rebecca 
Garcia e Vanessa Grazziotin, entre outros convidados.

As palestras continuam na parte da tarde, com diferentes 
abordagens sobre a questão da biodiversidade e das florestas, 
com palestrantes a serem confirmados – mas sempre pessoas de 
projeção nacional, conhecimento de causa e pontos em comum 
com o universo da educação.

No dia seguinte, já no hotel Ariaú, na floresta, será a vez 
de um encontro com a música. Com o patrocínio da Editora 
Melhoramentos, os educadores presentes terão uma apresentação 
exclusiva do Grupo Palavra Cantada, formado pelos músicos 
Paulo Tatit e Sandra Peres, nacionalmente conhecidos por uma 
produção musical inteligente, sensível e criativa, voltada para as 
crianças, mas que toca fundo também os adultos.

Em seguida à apresentação, todos os presentes poderão rea-
lizar uma oficina de literatura promovida pela Melhoramentos, 
a partir de obras assinadas pelos músicos para serem utilizadas 
no universo da educação.
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O Encontro Nacional das Escolas Associadas da UNESCO, 
em Manaus, receberá convidados muito especiais: são as novas 
instituições que passam, a partir de agora, a integrar o programa 
brasileiro. Ao todo, são 11 escolas, que receberão oficialmente 
os certificados emitidos pela UNESCO, em Paris.

A chegada das instituições consolida o plano de reestrutura-
ção do PEA, iniciado há 3 anos. Novamente, as escolas que não 
estavam participando efetivamente, bem como não cumpriam 
as formalidades – apresentação do projeto e do relatório de ati-
vidades -, foram convidadas a reafirmar seu compromisso. Não 
manifestando interesse, cederam lugar às novas escolas.

Entre os critérios levados em conta pela Coordenação Inter-
nacional da UNESCO estão duas diretrizes importantes para 
o programa brasileiro: a primeira é a inclusão de mais escolas 
públicas. Neste caso, o PEA recebe 3 escolas públicas amazônicas, 
sendo uma delas dedicada à educação indígena. O outro critério 
é, justamente, aumentar a difusão nacional do PEA.

A partir de agora, a Coordenação Nacional vai intensificar 
ainda mais os esforços para ampliar a presença na rede pública, o 
que esbarra na pouca autonomia das escolas oficiais brasileiras e 
na alta rotatividade dos diretores. Assim, o caminho será ampliar 
o diálogo com redes interessadas e na reafirmação do compro-
misso das administrações públicas com o suporte às instituições, 
para que possam participar efetivamente.

Os resultados desse processo são evidentes, e podem ser no-
tados especialmente pelo aumento da quantidade e da qualidade 
dos projetos de trabalho apresentados pelas escolas – alguns deles 
publicados nesta edição da Revista.

PEA prossegue 
reestruturação
iniciada há 3 anos

Perspectivas

No Encontro Nacional, como 
tem acontecido nos últimos anos, 
todos os membros do PEA vão 
receber um CD com o logo do Ano 
Internacional das Florestas, bem 
como informações sobre o Ano 
Internacional da Química, também 
celebrado em 2011.

No que se refere às florestas, o 
tema principal, o logotipo criado pela UNESCO remete à idéia 
de “floresta para as pessoas”. Trata-se de um belo símbolo que 
tem por objetivo integrar todas as implicações das florestas para 
a vida humana, como as ligadas à saúde, à produção de medi-
camentos, à alimentação, à preservação ambiental, entre outras.

Vale sempre lembrar que o uso do logo só pode ser feito pelas 
escolas associadas, seguindo todas as instruções da UNESCO, 
também expressas no CD.

Assim como consolida a rede de escolas, o PEA trabalha 
fortemente para aumentar o apoio institucional, tanto no 
que se refere à representação da UNESCO no Brasil, como 
órgãos da administração (como o Ministério da Educação e as 
Secretarias de Estado). Ao mesmo tempo, o programa busca 
se fortalecer criando uma rede de apoiadores.

O Encontro Nacional do PEA terá, por exemplo, o fun-
damental apoio da Editora Melhoramentos, bem como do 
Governo do Estado do Amazonas, da Secretaria da Educação 
e da Secretaria de Turismo do Estado.

Por fim, o PEA realizou a produção e impressão desta revis-
ta na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, uma referência 
de qualidade em todo o país, garantindo à publicação elevado 
padrão de acabamento gráfico.

Para viabilizar essas parcerias, o PEA formou uma organi-
zação não governamental que o habilita a assinar convênios e 
receber, eventualmente, recursos de fundações e empresas. No 
passado recente, o PEA não conseguiu receber computadores 
que a IBM do Brasil se prontificou a doar às escolas públicas 
associadas por não possuir uma figura jurídica independente.

Apoio institucional

Logo traduz idéia de
floresta para as pessoas
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Segundo dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), vivem 
hoje no Brasil pouco mais de 380 mil indígenas, sendo que 31% 
desta população se encontra no Amazonas. São, pelo menos, 120 
mil índios de 72 etnias localizados nos 62 municípios do Estado. 

Até 2005, grande parte das escolas brasileiras não trabalhava 
com os princípios da educação escolar indígena específica e di-
ferenciada. No Amazonas, a Secretaria de Educação do Estado 
(Seduc) implementa esta política com sucesso. São mais de 50 mil 
alunos indígenas regularmente matriculados nas redes municipais 
e estadual de ensino em todo o Amazonas que recebem um aten-
dimento específico.

Como meio para assegurar a permanência dessa população 
indígena na escola, o Governo do Amazonas desenvolve uma série de 
medidas, investindo inclusive na formação específica dos professores 
por meio do projeto regional Pirayawara. Por esse projeto, a Seduc 
já formou e está dando continuidade ao processo de formação de 
mais de 700 professores de educação indígena para atuação em 
escolas, que em sua maioria ficam localizadas nas próprias aldeias. 

As ações e programas implementados pelo Governo do Ama-
zonas também asseguram condições para valorização da cultura 
indígena. Hoje, já são 18 polos de educação voltados para a popu-
lação indígena no Estado, número quatro vezes maior que o inicial. 
Diferenciado, específico, intercultural e comunitário, o projeto de 
formação de professores atendeu 44 municípios no Amazonas, até 
o ano de 2008, e a perspectiva é que seja ultrapassado o número de 
50 localidades já em 2010. 

Educação diferenciada e obras publicadas
O aluno indígena, além de ter um professor com formação 

específica para a área, possui uma educação bilíngue, aprendendo 
junto às disciplinas padrão, a língua de sua etnia. 

No Amazonas, por exemplo, ultimamente mais de 31 etnias 
foram atendidas e o número é crescente. “O ensino de forma in-
tercultural permite ao aluno o aprendizado e a utilização, em suas 
comunidades, do conhecimento adquirido. Além disso, o ensino 
ministrado, valoriza a cultura e os costumes de cada etnia”, afirma 
o Secretário de Estado de Educação do Amazonas, Professor Ge-

deão Amorim, acrescentando que a implantação de uma gerência 
específica para a coordenação do trabalho com esses povos foi 
uma preocupação da Secretaria para melhor atender os indígenas.

Durante todos estes anos de ações em favor da educação indíge-
na, o Governo do Estado, por meio da Seduc, também publicou 21 
obras na linguagem de várias etnias. Outras 12 devem ser lançadas 
ainda neste ano de 2010. Além da produção de material didático 
específico, até 2012, o Governo do Amazonas deve inaugurar 30 
novas escolas estaduais em áreas indígenas e também pretende fechar 
parcerias com o Governo Federal e Municípios para a implantação 
de outras 290 escolas em todos os níveis de Ensino Básico.

Indígenas participam da implantação de políticas 
Mestre em Antropologia e graduado em Filosofia e Sociologia, 

Tadeu Oliveira, da etnia Baré, integra o quadro de funcionários da 
Gerência de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado de 
Educação do Amazonas. Junto a ele, outros professoras indígenas 
também estão contribuindo para a implementação e para criação 
de projetos para esses povos na Amazônia. 

Para Tadeu, a educação é um importante agente de transfor-
mação. A população indígena, segundo ele, tem plena consciência 
disso. “É essencial que sejam implantadas escolas em aldeias e que 
tenhamos uma política direcionada aos indígenas, mas é importante 
ressaltar que a cultura é dinâmica e que a implantação de sistemas 
inovadores de ensino também é necessária. Isso vem sendo feito no 
Amazonas”, disse o professor.

Um exemplo claro do que relata o professor Tadeu é o Centro de 
Mídias de Educação do Amazonas. Implantado pelo Governo do Es-
tado e mantido pela Secretaria de Estado de Educação, no ‘Centro de 
Mídias’, são ministradas e transmitidas diariamente aulas via satélites 
para aproximadamente mil comunidades rurais do Amazonas, aulas 
estas que também chegam a algumas aldeias do Estado. “Utilizamos 
as novas tecnologias para romper as barreiras seculares e para levar o 
desenvolvimento aos mais distantes lugares do Amazonas”, enfatizou 
o Secretário de Estado de Educação, Gedeão Amorim.

Cultura em 
primeiro plano

Ensino Indígena no Amazonas
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Inaugurada em 2009 pelo Governo do Ama-
zonas, a Escola Estadual J.W. Mariot Jr. tornou-se 
a primeira instituição de ensino amazonense a ter 
uma proposta pedagógica voltada especificamente 
para o desenvolvimento sustentável. Localizada 
na reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Juma, no município de Novo Aripuanã (a 227 
quilômetros de Manaus), a escola faz parte de um 
novo modelo de gestão educacional que prioriza 
o homem da região, promovendo ativamente o 
desenvolvimento ambiental.

Na localidade onde a escola foi construída, a 
maior parte das pessoas vive da produção agrícola, 
sendo que 22% da população não é alfabetiza-
da. Neste cenário foi implantada a Unidade de 
ensino, propondo uma grade pedagógica que 
contempla as disciplinas obrigatórias e pretende 
atender às necessidades locais.

A escola do Governo do Estado, construída 
em parceria com a Fundação Amazônia Susten-
tável (FAS), atende alunos da Educação de Jovens 
e Adultos e do 6º ano do Ensino Fundamental e 
faz parte do Núcleo de Conservação e Sustenta-
bilidade Samuel Benchimol. Além de terem acesso 
aos conteúdos de disciplinas como Matemática, 
Português e Ciências, os estudantes participam 
de outras atividades como cursos que beneficiam 
a produção rural familiar sustentável.

A escola conta ainda com laboratórios ao ar 
livre para experiências agrícolas, onde são reali-
zadas atividades de cultivo, extrativismo, geração 
de renda e associativismo. A nova Unidade de 
ensino adota uma proposta pedagógica que tem 
como eixo articulador a agricultura familiar. O 
modelo implantado na reserva do Juma deve ser 
adotado em outras áreas de conservação, como 
a de Mamirauá, próxima ao município de Tefé.

O desenvolvimento sustentável e o estímulo à utilização 
racional dos recursos naturais da região amazônica são políticas 
prioritárias do Governo do Amazonas e sua Secretaria de Estado 
de Educação vem exercendo um papel fundamental nesse contexto, 
fomentando ações educacionais em suas escolas. 

No Estado, a temática de educação ambiental é abordada 
de forma transversal em todas as disciplinas e a Secretaria de 
Educação, por meio de programas conduzidos e assessorados 
por especialistas, também desenvolve dezenas de ações integrando 
estudantes, comunidades e a biodiversidade amazônica.    

Uma das ações é a “Agenda 21”, que envolve mais de 70 
professores e 3 mil estudantes e, hoje é aplicada com sucesso em 
180 escolas da rede pública estadual do Amazonas.

Todos em prol do meio ambiente
Consolidando as ações educativas voltadas para temática do 

Meio Ambiente, o Amazonas teve sua política de educação am-
biental aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado.

O documento que respalda e orienta todas ações as 
realizadas neste segmento foi elaborada pela Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental do Amazonas 
(CIEA), do qual a Seduc é integrante e sua elaboração contou 
com a colaboração coletiva de dezenas de instituições. “A 
CIEA organizou um fórum que contou com a contribuição 
de ONGs, instituições de ensino superior, instituições de 
pesquisa, secretarias de Estado, dentre outros organismos. 
No fórum, elaborou-se coletivamente uma proposta política 
de educação ambiental para o Estado”, explicou o secretário 
de Estado de Educação, Gedeão Amorim.

Educação
com proposta 
sustentável

Amazonas 
adota política 
de Educação 
Ambiental
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A música volta às 
escolas brasileiras:
o que fazer?

Ao refletir sobre a volta da música às escolas brasileiras, no 
Ensino Fundamental , tive a certeza de que este momento é especial.

Após um pouco mais de trinta anos sem educação musical 
nas escolas, a Lei n. 11.769, aprovada em 18 de agosto de 2008, 
determina que “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste 
artigo.”, componente este da área de Artes. Apesar de bastante 
ampla e, ainda, a música não ser apresentada como uma disciplina, 
estamos diante de uma grande conquista.

Um pouco de história...
No início da década de 1970, a educação musical foi substi-

tuída pela educação artística, uma “nova” disciplina que englobava 
artes plásticas, teatro e música. A principal meta era sensibilizar os 
alunos às linguagens artísticas, meta esta, teoricamente, conectada 
às concepções de educação mais avançadas da época. A princípio, 
o professor de educação artística atuaria nas três linguagens de 
forma integrada, pois teria uma formação para tal. 

Infelizmente, a realidade foi diferente: os cursos de graduação 
não conseguiram oferecer uma formação adequada a essa atuação 
múltipla e a maioria dos professores, sem essa formação e não 
encontrando nas escolas infraestrutura adequada, acabaram por 
optar por uma só linguagem e, na maioria das vezes, não era a 
música. Por consequência, ao longo dos anos, estabeleceu-se um 
grande vazio na formação musical de várias gerações de brasileiros. 

Mesmo com a LDB de 1996, que determinava que a área de 
artes passaria a ser componente curricular obrigatório, como área 
de conhecimento com conteúdos específicos e, em 1997, com os 
RCNs - Referencial Curricular Nacional -, que indicavam princípios 
norteadores paras as quatro linguagens artísticas (música, teatro, artes 
visuais e dança), somente com a Lei n. 11.769/2008 é que, realmente,  
a volta da educação musical no ensino básico  começa a se delinear.

Voltando para 2010...
O momento atual nos coloca diante da alegria da aprovação 

Artigo  Berenice de Almeida
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o que fazer?
Ao refletir sobre a volta da música às escolas brasileiras, no 

Ensino Fundamental , tive a certeza de que este momento é especial.
Após um pouco mais de trinta anos sem educação musical 

nas escolas, a Lei n. 11.769, aprovada em 18 de agosto de 2008, 
determina que “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste 
artigo.”, componente este da área de Artes. Apesar de bastante artigo.”, componente este da área de Artes. Apesar de bastante 
ampla e, ainda, a música não ser apresentada como uma disciplina, 

No início da década de 1970, a educação musical foi substi-

da lei e da responsabilidade de reconstrução de uma história que 
nem sempre teve a continuidade e a valorização ideal. Agora, faz-se 
necessário uma ampla reflexão e ações governamentais planejadas, 
consistentes e contínuas para a implantação da educação musical 
em dimensão nacional. 

O Brasil é um país de grandes extensões territoriais e apresenta 
uma riqueza de manifestações musicais, em diversidade e qualidade. 
Precisamos considerar essas muitas músicas da música (Brito, 2009) 
brasileira e aproximar as crianças desse universo de ritmos, melodias, 
danças e histórias, criando estímulos para que a música se integre 
ao cotidiano, ao repertório e à formação de crianças e professores.

Em consequência da globalização e dos grandes avanços 
tecnológicos, que nos permitem ouvir um canto dos pigmeus da 
África, os tambores japoneses ou quaisquer outras músicas que 
não poderíamos sequer imaginar há décadas atrás, abre-se diante 
de nós um universo musical a ser explorado e conhecido. Buscar 
essa pluralidade musical pode ser uma oportunidade de ampliar 
os horizontes e trazer à sala de aula a reflexão sobre a diversidade, 
o respeito e a aceitação do outro até como reforço da nossa pró-
pria identidade. Aproximar as crianças das diferentes músicas do 
mundo, no mínimo, poderá ajudá-las a se tornar um ouvinte mais 
criterioso, com uma gama de escuta mais vasta e diversa, consciente 
de suas escolhas musicais e menos vulnerável aos apelos impostos 
pelas diversas mídias da atualidade. 

A produção da chamada música erudita, com seus séculos 
de história, é com certeza um legado cultural que, também, deve 
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como a de um especialista, mas, se a formação fosse consistente e 
realizada adequadamente, poderia se transformar em um grande 
acréscimo à formação integral dos professores e, como o seu 
contato com as crianças é diário, o trabalho musical poderia se 
inserir de uma forma mais orgânica e integrada.

 A médio e longo prazo, as ações precisam ser múltiplas: buscar 
um maior compromisso com as ideias contemporâneas de educa-
ção musical e com a realidade educacional brasileira em cursos de 
graduação em licenciatura; equipar as escolas com material musical, 
desde instrumentos musicais convencionais a não convencionais, 
mas sempre com boa qualidade sonora, salas amplas e adequadas 
a um trabalho que utilize também o corpo, aparelhos de som etc.; 
cursos contínuos de prática e reflexão musical aos professores 
especialistas e não especialistas; encontros regionais e nacionais 
de educação musical para compartilhar as experiências musicais 
de norte a sul, leste a oeste.  

E refletir, sempre, sobre os caminhos percorridos até o pre-
sente e quais queremos trilhar rumo ao futuro: a construção de 
uma educação musical para nós, brasileiros, conectados com o 
mundo, no século XXI.

estar presente no trabalho musical a ser desenvolvido nas escolas. 
É importante estar aberto às múltiplas possibilidades musicais 
existentes, sem deixar de estar conectado com os diversos anseios 
de nossa época.

É necessário que o professor proporcione aos alunos situações 
nas quais seja possível a construção de uma relação significativa com a 
música, a apropriação dela como linguagem que expressa e comunica. 

Para isso, a história da educação musical nos fornece caminhos 
valiosos, se vistos à luz do século XXI. Não estamos no momento 
de eleger métodos, mas sim de integrar e transformar os ensina-
mentos das gerações passadas. 

Gainza aponta que estamos vivendo a terceira época pedagógi-
co-musical, que se caracteriza por “tender a reforçar a integração e 
autonomia dos processos criativos e conscientes na aprendizagem”.  
Os educadores musicais das primeiras décadas do século XX nos 
deixaram a relação do corpo e do movimento  com a música e a 
prática como ponto de partida no caminho rumo à teoria. Das 
décadas de 1960, 1970 e 1980, a palavra de ordem era o processo 
criativo nos diversos procedimentos musicais, seja ele em grupos 
instrumentais, vocais ou em aulas individuais de instrumento. 
Nos dias atuais, início de um novo milênio, poderíamos buscar 
a integração entre prática e teoria, o equilíbrio entre a ênfase no 
processo e no produto, o contínuo ir e vir entre o fazer e o refletir.   

É natural um certo receio diante de novos posicionamentos, 
mas por isso mesmo temos que redobrar o cuidado para não nos 
apoiarmos em portos seguros de tempos passados, adotando 
padrões rígidos e fechados que nos apontem o que fazer em cada 
aula, seja em uma cidade do Norte ou do Sul. É preciso coragem, 
comprometimento, estudo profundo e contínuo e sensibilidade 
aguçada ao emergente de cada situação.

Até o início do ano letivo de 2012, as escolas devem se adaptar 
às novas exigências legais. Acredito que, para construirmos uma 
educação musical verdadeiramente significativa e conectada com 
o seu tempo, precisamos de planos de ações governamentais a 
curto, médio e longo prazo.  

A curto prazo, a realidade que se nos apresenta é a falta de 
especialistas suficientes para todo o território nacional. Uma ação 
possível seria o planejamento de cursos de formação básica aos 
professores generalistas que possam incluir a música dentro do 
seu contexto cotidiano em sala de aula. Não seria uma atuação 
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Projetos do PEA  

Em Ilha Bela, uma escola produz um tecido que 
significa a trama de fios que consolida um projeto 
comum; no Rio de Janeiro, os alunos percorrem a 

Escolas do PEA: plantando o futuro
lagoa para descobrir o que produz o desequilíbrio 
ecológico; em Minas Gerais, alunos de uma escola 
paulista viajam pelo Vale do Jequitinhonha para 
conhecer pessoas, suas histórias, sua cultura... e 
assim, em cada uma das cidades e dos Estados 
brasileiros onde existem escolas associadas ao PEA, 
multiplicam-se as sementes de um futuro melhor.

Envolvendo milhares de alunos e professores, 
que por sua vez ampliam o alcance do que apren-
deram em suas famílias e comunidades, as escolas 
do PEA levam mais longe os ideais pelos quais foi 
fundada a UNESCO. Não ideais utópicos, mas na 
verdade projetos de uma educação que forme ge-
rações mais preparadas para enfrentar os desafios 
da vida humana sobre a terra.

Sustentabilidade, respeito aos direitos hu-
manos, reconhecimento da diversidade cultural, 
valorização do patrimônio histórico, paz – valores 
que expressam as demandas e as esperanças de 
um planeta mais justo e harmônico fazem parte 
também do dia a dia do trabalho pedagógico das 
quase 300 escolas associadas ao PEA. Projetos, 
diga-se, cada vez mais maduros e ricos.

A Revista do PEA convidou todas as escolas do PEA 
a enviarem sugestões de pauta. Nas páginas seguintes, 
são apresentados, portanto, muitos projetos desen-
volvidos ao longo de 2010, quase todos relativos ao 
Ano Internacional da Biodiversidade. Os textos foram 
produzidos a partir dos relatos enviados à Revista do 
PEA, o que explica a natural necessidade de edição, 
para adaptar o material à linguagem da revista e ao 
espaço disponível. Constituem assim um painel que, 
longe de esgotar, serve como indicativo da diversidade 
do trabalho pedagógico que vem sendo realizado pela 
escola – sementes vivas para um futuro melhor.

revista PEA_UNESCO_31_final.indd   20 31/08/2010   15:17:41



Miraflores: 
Eu Planto!

Os alunos visitaram o local e lançaram mão de seus conheci-
mentos sobre meio ambiente, sustentabilidade e biodiversidade, 
fizeram “in loco” a constatação de que a reprodução excessiva da 
gigoga se dá devido ao aumento da matéria orgânica proveniente 
dos esgotos lançados na lagoa. Assim, perceberam a importância 
de se tornarem cidadãos não poluidores.

Em 2010, o projeto Eu Planto completou 4 anos.  Realizado 
uma vez ao ano, o projeto consiste no plantio de árvores, pelos 
alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental, numa área ambiental 
localizada na histórica Fazenda Independência, a 120 km do Rio 
de Janeiro. Hoje, já foi criada uma reserva florestal, que conta 
com mais de 500 árvores, como ipês, palmeiras e pau-brasil – 
compensando, assim, a emissão de carbono emitido na produção 
dos materiais didáticos e na movimentação dos carros que levam 
e trazem os alunos para suas casas.

com mais de 500 árvores, como ipês, palmeiras e pau-brasil – 
compensando, assim, a emissão de carbono emitido na produção 
dos materiais didáticos e na movimentação dos carros que levam 
e trazem os alunos para suas casas.
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Com o ingresso no PEA, em 1997, a preocupação com o 
meio ambiente tornou-se uma constante no projeto pedagógico 
do Centro Educacional Miraflores, do Rio de Janeiro, segundo 
conta a diretora Léa Rocha Lima. Em 2002, a escola estrutu-
rou projetos voltados para as questões sociais e ambientais, na 
cidade, no país e no mundo. Entre eles, está o Eu Planto, que 
promove o plantio de diversas espécies de árvores nativas da 
Mata Atlântica.

Da Creche ao Ensino Fundamental, os alunos da Miraflores 
realizam atividades que tornam natural o trato com o Planeta, 
por meio do contato com plantas e animais.

Na Educação Infantil, o trabalho inclui o cuidado com a 
horta, a alimentação de coelhos e jabutis, a realização de  teatro 
de fantoches, com histórias que incentivam o contato com a 
biodiversidade, dentre outras tantas atividades. Os alunos do 
Ensino Fundamental refletem sobre os animais em extinção, a 
desertificação, os biomas, a biopirataria, a sustentabilidade do 
Planeta e muito mais. É frequente, também, a leitura diária de 
jornais para que todos acompanhem as notícias sobre agressões 
aos mares, lagoas e florestas.

Na Unidade da Barra da Tijuca, devido à proximidade das 
lagoas e do mar, a escola explorou o aparecimento de grande 
quantidade das plantas aquáticas chamadas ‘‘gigogas’’, no Canal 
de Marapendi. 
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Em meio à exuberância natural da Floresta Ama-
zônica e sua bacia hidrográfica, a escola das Nações 
de Brasilia desenvolve o Projeto Amazon Crossing em 
Iranduba, no Amazonas. O projeto é realizado em 
parceria com a Associação para o Avanço da Cidadania 
no Campo — AACC. 

Segundo a professora Rita Rezende, grupos de 
alunos da Escola das Nações deixam Brasília para 
conviver por oito dias, em média, com famílias das 
comunidades amazônicas –  que moram entre árvores e 
águas e delas sobrevivem . Interagem em tempo integral 
com os adolescentes participantes do projeto, a quem 
ensinam e com quem aprendem muitas lições.

A Associação abraça a convicção de E. O. Wilson, 
biólogo da Universidade de Harvard, de que o envol-
vimento íntimo e cotidiano de uma população com o 
próprio ecossistema é a forma mais eficiente de preser-
vação do meio ambiente. Por isso, jovens são convidados 
para disseminar práticas sustentáveis entre suas famílias 
e, também, para servir como anfitriões de expedições de 
jovens de comunidades urbanas, eventos que integram as 
populações da cidade e da floresta, além de introduzir 
o ecoturismo sustentável na Amazônia.

 A partir deste convívio e do reconhecimento da 
realidade da região, os alunos vêm descobrindo pessoas 
corajosas e desbravadoras,  que superam dificuldades 
diante da ineficiência de serviços e políticas públicas 
e dos impactos ambientais. Reconhecem a biodiver-
sidade e a riqueza deste bioma, refletindo sobre a 
importante missão de preservar recursos naturais e da 
necessidade da criação e implantação efetiva de ações 
bem planejadas que mantenham a qualidade dos rios, 
da cobertura vegetal, das diferentes espécies animais e 
principalmente o bem-estar deste povo.

Por fim, a experiência faz com que os alunos da Escola 
das Nações agreguem novos valores e saberes e levem para 
casa e para suas vidas lições de cidadania que poderão 
influenciar futuras decisões para o destino da Amazônia.

Quando se fala em Biodiversidade, muitas vezes se pensa 
apenas na Amazônia. Mas todos os Estados brasileiros oferecem 
um rico contexto de investigação, estudo e desenvolvimento de 
valores ligados à sustentabilidade. Basta ver os diferentes projetos 
que acontecem no Colégio Maria Montessori, de Alagoas. Os 
alunos têm intenso convívio com a natureza. 

No 6º ano, por exemplo, todos foram à Reserva Ecológica 
Osvaldo Timóteo, na Zona da Mata Alagoana, espaço de pre-
servação de pássaros em extinção. Já as turmas do 7º ano vão ao 
município de Piranhas, localizado no Baixo Rio São Francisco, 
sertão alagoano, conhecer uma região de alta complexidade, mar-
cada por diferenças sociais, culturais e naturais.

Por fim, as turmas do 2º ano do Ensino Médio trabalham 
sobre a Lagoa Mundaú, área localizada na cidade de Maceió, foco 
de grande degradação ambiental. O estudo sobre as áreas circun-
vizinhas da Lagoa Mundaú possibilita aos alunos uma vivência 
sobre as principais condições socioeconômicas e socioambientais 
das áreas, onde a população ribeirinha da região sobrevive da 
exploração deste ecossistema. 

Escola das 
Nações: vivendo 

a AmazôniaColégio Maria 
Montessori (Al): 
diversidade 
marca projetos
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O ano da Biodiversidade, na Escola Municipal Anísio Teixeira, 
do Rio de Janeiro,  ganhou luz e cor com o evento do dia 21 
de maio de 2010, “Dia do Plantio da Árvore”. O objetivo do 
plantio está ligado à campanha 1 bilhão de árvores, uma iniciativa 
global de plantio de árvores promovida pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente.

As primeiras árvores foram plantadas ao meio-dia na 
Oceania. Seguindo o movimento do Sol, novas árvores foram 
plantadas na Ásia, Europa e África. Finalmente esta corrente 
alcançou as Américas. 

A Terra gira e em cada lugar novas árvores terão encontrado 
seu chão. Todos são convidados a participar desse evento origi-
nário na Finlândia: Enoenvironment. Outras atividades de igual 
relevância compõem nosso cotidiano.

Segundo a diretora Celi Conceição Magalhães Araujo, a 
Escola Municipal Anísio Teixeira estrutura-se a partir da teoria 
pedagógica da Escola Nova, seguindo a filosofia de seu patrono. 

É uma escola de horário integral para alunos do 6º ao 9º ano, 
onde o núcleo comum  acontece pela manhã e, na parte da tarde, são 
as atividades de livre escolha, aulas ministradas por professores com 
formação artística, de educação física ou de qualquer outra matéria 
desde que organizem seu planejamento em torno de ações práticas 
e em consonância com os conceitos estudados no núcleo comum. 

Essa forma de organização segue os preceitos de Anísio 
Teixeira para a concepção de uma escola para todos. “Educação 
não é privilegio, é um direito de todos” – essa frase norteou sua 
política em educação e também norteia o fazer pedagógico de 
muitos educadores.

Anísio Teixeira e 
o Enoenvironment

No primeiro semestre de 2010, a APAI Creche, de Santa Cruz 
das Palmeiras, em São Paulo, iniciou o projeto Biodiversidade nas 
Relações Humanas.

Na expressão da diretora, Zahie Lepri Badra  Scatolin, e da co-
ordenadora pedagógica, Eliana Aparecida Somera Minelli, o projeto 
parte do princípio de que os seres humanos desenvolveram a habilida-
de de se relacionar com quase todas as espécies existentes no planeta.

O projeto permite aos envolvidos ampliar o conhecimento 
sobre  a biodiversidade,  estimulando o respeito às diferenças e 
a valorização da vida. 

O conteúdo do projeto  vem sendo desenvolvido por meio 
de  reuniões, campanhas, pesquisas e atividades  com as crianças, 
funcionários e familiares. As pesquisas feitas pelos alunos são 
enviadas aos pais semanalmente e, posteriormente, retomadas em 
sala de aula, onde os temas são explorados, conforme a faixa etária.

APAI: a 
biodiversidade  
nas relações

revista PEA_UNESCO_31_final.indd   23 31/08/2010   15:17:45



24

Muitas vezes, as escolas do PEA concentram seus esforços no 
tema principal da UNESCO, e esquecem que os anos internacionais 
são múltiplos. Assim, 2009 também marcou o Ano Internacional 
das Fibras Naturais.

Como trabalhar a educação em valores dentro desse tema? O 
colégio ACEI, de Ilha Bela desenvolveu uma proposta bastante 
original, que buscou as origens culturais do tecer.

Há quem diga que o homem aprendeu a trançar observando 
os pássaros na construção dos ninhos. E é bem possível que um 
homem faminto tenha tido a idéia de fazer a primeira rede de 
pescar ao observar a aranha tecendo sua teia. Quem tece, cria e faz 
arte utilizando fios e fibras, participa de uma tradição que vem de 
tempos muito antigos. São tradições de tecer, tramar, juntar, unir. 

Essa reflexão é um dos fundamentos do projeto Tramando 
a paz.  O projeto busca levar os alunos a se colocar em contato 
com fibras naturais, manipulando-as e encontrando-as na região 
onde vivem, na Mata Atlântica.

ACEI: Tramando 
a paz 

Os participantes construíram um “todo”, representado por 
um tecido, começando do individual, de dentro pra fora, unindo 
fibras, sentimentos, pensamentos e criações. Trata-se de um tra-
balho fundamentalmente coletivo. 

Foram confeccionados vários metros de tecido, utilizando a 
técnica do feltro, em fibras naturais (lã, seda, algodão, bananeira, 
coqueiro, palha, sisal, folhas, flores, penas e outras riquezas ve-
getais que os alunos procuraram na natureza).

Em todas as turmas, da Educação Infantil ao Ensino Médio, 
os alunos realizaram projetos muito diversificados. Entre as ativi-
dades, estão uma passeata pela paz, teatro de fantoches, confecção 
de filmes, textos informativos, pinturas, a colcha retalhos da paz, 
entre outras ações.

O tema da biodiversidade esteve presente em diversos mo-
mentos, no Colégio Integral, de Itatiba, no interior de São Paulo. 
Na Educação Infantil, o projeto A natureza do planeta permitiu 
à escola explorar aspectos afetivo, social e cognitivos. Realizando 

Integral: a natureza do planeta

Projetos do PEA  

observações de árvores e animais, os alunos construíram um folder 
a partir do que aprenderam durante o bimestre.

Na primeira etapa do Ensino Fundamental, as crianças explo-
raram diferentes ecossistemas, a partir de um estímulo inusitado: 
o carnaval brasileiro. Os alunos, muito motivados, quiseram saber 
como era o ambiente, os animais, as florestas e os habitatantes 
de outras regiões do planeta. Os diversos ecossistemas e suas 
peculiaridades fascinam a todos os que procuram conhecê-los. 
Saber o lugar de origem das espécies de seres vivos, associando 
as condições que possibilitaram seu surgimento, faz com que as 
crianças entendam a importância do equilíbrio do meio ambiente.

Como produto final os alunos construíram maquetes de dife-
rentes ecossistemas e apresentaram para as outras salas da Educação 
Infantil e do 2º ano do Ensino Fundamental, explicando aos colegas 
tudo o que aprenderam durante o desenvolvimento do projeto.
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Conforme a professora de Língua Portuguesa, Patrícia Mar-
tins Ligramante, o Colégio o Colégio Alma Mater Humanitas 
implantou projetos que visam à sustentabilidade, ou seja, ações 
que buscam suprir as necessidades atuais sem comprometer o 
futuro das próximas gerações.

O Colégio mobilizou alunos e professores para que a sus-
tentabilidade fosse trabalhada em diversas disciplinas de modo 
a colocar em prática a teoria estudada em sala de aula, levando 
o desenvolvimento sustentável de fato para a vida das pessoas.

Um dos projetos que fazem mais sucesso é a “Cooperativa do 
Sabão”. Idealizado pelos alunos do 6º ano, o projeto tem início 
com a coleta de latinhas que são vendidas e todo o dinheiro ar-
recadado é revertido em material para a fabricação de sabonetes 
e cremes. A embalagem também ajuda a manter o planeta limpo, 
pois é feita de garrafas PET cortadas em tiras, tornando-se lindas 
embalagens para venda.

Mas essa cooperativa não para por aí. O projeto ainda conta 
com a produção de sabão e pasta para limpeza de panelas feitos 
a partir de óleo de cozinha usado, e os alunos ainda têm a opor-
tunidade de ver seu produto em uso, pois o sabão é utilizado na 
limpeza do colégio e pela cantina também. 

Além de tudo isso, os alunos trabalham com artesanato 
confeccionando lindas bolsas e sacolas com saquinhos de 
supermercado.

De volta ao lápis e borracha, os alunos aprendem a calcular o 
preço do produto que será comercializado e o lucro obtido. Com 
esse empenho puderam participar de passeios sem colocar a mão 
no bolso, pois o dinheiro arrecadado pela cooperativa é investido 
em passeios culturais como estações de estudo de ciências, parques 
ecológicos, teatros, além de colaborar com o GRAVAM - Grupo 
Amor Voluntário Alma Mater, que em parceria com a ABCCat 
- Associação Beneficente de Controle do Câncer do Alto Tietê 
trabalha a inclusão social e educativa de crianças em final de 
tratamento, realizando inclusive a adoção de alunos.

Alma Mater:
sustentabilidade 
na escola

Outros projetos paralelos também incentivam as crianças a 
aproveitarem aquilo que aparentemente não tem mais utilidade. 
Nas salas de aula há o que os alunos apelidaram de “Lixeira 
Ecológica”. Sua função é separar a madeira do lápis apontado da 
grafite. Com as raspas da madeira é feita a limpeza de substâncias 
que são prejudiciais ao solo e a água, como o óleo, agindo como 
um absorvente para o mesmo. 

Há também um coletor de isopor usado, que sempre foi um 
problema para o meio ambiente, para que ele seja triturado e, com 
retalhos de pano, transformado em chaveiros com diversos formatos, 
como coração, bailarina etc. Sem falar no sofá que os alunos estão 
confeccionando com caixas de leite e jornal que ficará no pátio para 
eles descansarem e tomarem lanche durante os intervalos.

Com os alunos e professores engajados, o Colégio Alma Mater 
não pretende parar. Já estão em andamento dois projetos que em 
breve estarão em funcionamento: o aquecedor de água e a lâmpada 
ecológica. O primeiro será construído com 80 garrafas PET, 80 
caixas de suco de 1 litro e tubos de PVC. Esse equipamento 
irá aquecer água absorvendo a luz solar, economizando, assim, 
energia elétrica. O segundo, e quase finalizado, também será feito 
com garrafas PET. A lâmpada ecológica terá água sanitária e para 
acendê-la não será necessário uso de eletricidade.

O que leva a equipe do Colégio a desenvolver tantos projetos é 
poder ver no olhar de cada aluno uma esperança de que a destruição 
do planeta pode diminuir, e é este o maior incentivo para não parar. 

Educar é construir não só o futuro, mas futuros cidadãos 
conscientes.
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Retratar a importância da preservação da biodiversidade a 
partir de múltiplos olhares e realidades. É essa a proposta da ação 
institucional desenvolvida entre os alunos da 6.ª série do Grupo 
Educacional Bom Jesus, em sintonia com a campanha global 
instituída pela ONU em 2010. 

Desde o início do ano letivo, uma história continuada tem 
sido produzida “a várias mãos” por estudantes das 27 Unidades 
Bom Jesus, distribuídas nos Estados do Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nesse projeto colaborativo, cada Unidade ficou responsável 
pela criação de um capítulo, produzido com base em um pré-
roteiro que previu a abordagem de temas atuais, relacionados às 
diferentes realidades geográficas dos estudantes envolvidos.

A proposta faz parte das ações do Projeto Virtudes, trabalho 
desenvolvido no Bom Jesus que visa proporcionar a crianças e jo-
vens a conscientização do seu papel enquanto cidadãos. “Somente 
é possível falar em qualidade de ensino quando a aprendizagem 
escolar é acompanhada de valores”, destaca Frei Guido Moacir 
Scheidt, presidente da Associação Franciscana de Ensino Senhor 
Bom Jesus, mantenedora dos colégios Bom Jesus.

Bom Jesus: 
vivenciar e 
compartilhar Na história desenvolvida pelos alunos, o Ano Internacional 

da Biodiversidade desperta o interesse de uma família que, em 
suas férias de verão, resolve visitar diferentes cidades e investigar 
a realidade que a cerca. Nesse cenário, problemas como a violên-
cia, a poluição e o desmatamento são revelados e tratados com a 
seriedade que merecem, mas não com pessimismo.  

Para assegurar o vínculo com os conteúdos escolares, o tra-
balho foi desenvolvido de modo a envolver diferentes áreas do 
conhecimento. Assim, a pesquisa e as reflexões iniciadas nas aulas 
de Ciências, História e Geografia tiveram continuidade nas aulas de 
Língua Portuguesa, nas quais o registro de todo o conhecimento 
sobre o assunto ganhou forma. 

Apesar de contar com um pré-roteiro, a criatividade dos alunos 
foi essencial para a construção da história e revelou-se até nos 
detalhes. No final do ano, todos terão acesso à história completa. 
As contribuições das Unidades serão reunidas e transformadas 
em um livro. A história também estará disponível no site do Bom 
Jesus (www.bomjesus.br). 

A diversidade cultural expressa nas referências trazidas pelos 
alunos será mantida para que cada estudante, ao ler o resultado 
final, possa se reconhecer nele e ainda aprender um pouco mais 
sobre o outro.

Projetos do PEA  

Segundo a diretora Deise Furriel Silva, entre as diferentes atividades que mo-
bilizaram a comunidade do Educandário Silva, a Educação Infantil desenvolveu o 
Projeto “Há que se cuidar do broto”. Os alunos, de acordo com suas faixas etárias, 
trabalharam com música, teatro de fantoche e parlendas. 

As turmas do 1º ano e Pré II tiveram a possibilidade de plantar árvores frutíferas 
no Parque Ary Barros, patrimônio tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e 
adotar essas mudas, cuidando, adubando-as semanalmente, com a ajuda de fun-
cionários, professores e pais.

Vários eixos multidisciplinares foram abordados: literatura infantil, consciência 
ambiental, ecobiogia, cidadania, reciclagem, reflorestamento. Os resultados foram 
tão bons que a escola decidiu expandir o projeto ao longo do ano letivo.

Educandário Silva: há que se cuidar dos brotos
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Na Escola Monteiro Lobato, de São José dos Campos a co-
memoração ao Dia do Meio Ambiente foi marcada por atividades 
e exposições, tendo como tema norteador o Ano Internacional 
da Biodiversidade.

Monteiro Lobato: semeando cidadania

Durante o ano de 2010, o Colégio Benjamin Constant, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, vem desenvolvendo temas 
voltados ao projeto proposto pela UNESCO para este ano, 
envolvendo diferentes estratégias e disciplinas.

Na Semana do Meio Ambiente, por exemplo, os alunos apre-
sentaram trabalhos voltados à preservação ambiental e informaram 
a comunidade acerca das responsabilidades individuais e coletivas 
com relação à preservação da natureza. 

Com a orientação dos professores e de forma interdisciplinar, 
vários outros temas estão sendo trabalhados em todos os níveis, tais 
como: poluição sonora, recusa e reutilização de embalagens descar-
táveis, plantio de temperos para uma vida mais saudável, biomas 
mundiais (regiões polares, mares, florestas, desertos, montanhas e 
rios), Mata Atlântica, preservação ambiental, etnias e tecnologia, cui-
dados com o solo e a água, a história e a transformação do Rio Tietê.

Benjamin Constant: 
um olhar interdisciplinar

Os grupos formados pelos alunos e pais dirigiram-se 
aos locais previamente determinados e fizeram o plantio de 
árvores adequadas à região em que a escola está localizada e 
que atendem às espécies de pássaros e saguis que nela habitam. 
Em seguida, todos foram convidados à visitação dos estan-
des, que propunham alternativas para melhores condições 
de sustentabilidade.

Diversos dos projetos desenvolvidos ao longo do ano foram 
apresentados, como um túnel sensorial, que proporcionou ao 
visitante a oportunidade de sentir os efeitos que as mudanças 
climáticas podem gerar no planeta.  A comunidade também pode 
conhecer uma maquete de compostagem, um banco feito com 
garrafas pet, e também comer saborosos bolos feitos com cascas. 
Já os alunos do Ensino Médio promoveram a instalação de um 
projeto para que as famílias de baixa renda tenham água quente 
no chuveiro de suas casas.
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O projeto desenvolvido pelo Externado Ofélia Fonseca, de 
São Paulo, mostrou que o aprendizado sobre os diferentes ecos-
sistemas não tem idade para começar. A equipe de professores 
da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca propôs aos 
alunos de dois a cinco anos um estudo sobre o Bioma Cerrado. 

A partir desse tema, alunos e professores criaram o projeto 
A vida no cerrado brasileiro, no qual foram estudados a fauna e 
a flora da região, além de aspectos sócioculturais. Desse modo, 
todos puderam conhecer mais sobre essa região e compreender 
sua importância local e para o Planeta.

Cermac: uma casa 
sustentável

Ofélia Fonseca: cerrado

do ecossistema equilibrado para sobrevivência dos peixes. Outras 
salas desenvolveram projetos na Horta.

Em uma atividade prática, os alunos foram conhecer o prejuízo 
que o lixo jogado na natureza traz. Conhecemos a Praça Victor 
Civita, cujo fundador acreditou e fez planos onde mais ninguém 
acreditava: recuperou o solo doente por causa do lixo produzido e 
depositado no Incinerador de Pinheiros.  A praça ficou belíssima e 
a reciclagem e reutilização foram muito importantes neste projeto.

Os próximos passos são a construção de uma mini-caixa de 
compostagem, com os restos de alimentos da nossa lanchonete 
e o plantio de ervas e flores usando este material como adubo. 
Outra etapa a ser concluída no segundo semestre é a construção 
da casa sustentável, cuja mobília já está em desenvolvimento com 
a reutilização de material reciclado e o jardim será desenvolvido 
com garrafas PET. Terá um esquema de engenharia com vistas 
à sustentabilidade, pensando na forma de geração de energia, 
reaproveitamento de recursos hídricos e estrutura da arquitetura 
pensada a partir de pesquisas desenvolvidas pelo grupo.

De estudos sobre o descarte do lixo à construção de uma 
casa sustentável, os alunos do Colégio CERMAC, em São Paulo, 
tiveram um ano intenso de atividades em torno do Ano Interna-
cional da Biodiversidade.

O ano começou com o estudo das características necessá-
rias para que o Planeta Terra mantenha a vida na forma como 
conhecemos. 

Um dos primeiros problemas levantados foi a produção e o 
descarte de lixo. Os alunos estudaram os tipos de lixo e se apro-
priaram do código de cores existente nos recipientes distribuídos 
no colégio. Elaboraram cartazes e os afixaram nos espaços da 
escola para colaborar com o processo de conscientização e de 
aprendizagem da comunidade que frequenta o colégio. 

Entre outros estudos, as turmas aprenderam sobre os cuidados 
para evitar que a poluição dos rios e mares prejudique  o habitat dos 
animais aquáticos e marinhos no “Projeto SOS, salve os peixes!”. 
Conheceram projetos de preservação como o Tamar e descobriram 
outras ações como o Projeto Ararinha-azul. 

A proposta de trabalho desenvolvido buscou proporcionar, 
desde logo, o desenvolvimento do pesquisador responsável. A 
observação de campo no jardim do colégio ensinou sobre a 
metamorfose de uma lagarta em borboleta, mas também sobre a 
postura de não-interferência no curso da Natureza. Algumas salas 
construíram um aquário e se responsabilizaram pela manutenção 

O projeto começou em março, com apresentação aos alunos 
de uma brincadeira realizada por índios dessa região. Motivados 
e muito curiosos, nosso alunos se dispuseram a “investigar” e a 
pesquisar mais sobre o cerrado brasileiro. 

Todo o processo de construção do conhecimento é registra-
do, passo a passo, em diários individuais com textos coletivos e 
ilustrações elaboradas pelos alunos. Além disso, foi criado um 
Diário Virtual para que a comunidade escolar acompanhasse 
o trabalho. No mês de outubro, o projeto será na 6ª Mostra 
Cultural organizada pela escola.

Projetos do PEA  

revista PEA_UNESCO_31_final.indd   28 31/08/2010   15:17:54



Revista PEA UnEsco 29

A cada dois anos, todo o Colégio Mater Amábilis se mobiliza 
para uma grande realização: o Evento Cultural. Em 2010, os tra-
balhos desenvolvidos por alunos da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental II convergem para o tema Biodiversidade.  Embora 
a apresentação de cada projeto para a comunidade aconteça num 
só dia, várias ações educativas ampliam, no decorrer do ano, os 
horizontes dos alunos.  

As crianças do Maternal ao 1º ano do Ensino Fundamen-
tal, no Projeto “Meu Lixinho”, aprendem a separar o lixo 

Mater Amabilis: 
plantando a consciência ambiental

Passo Seguro:
tecnologia e biodiversidade

que produzem e, no Projeto “Horta”, a valorizar o trabalho 
“plantar-cuidar-colher”.

No Ensino Fundamental e Médio, vários projetos levam os 
alunos a conhecer, discutir e vivenciar práticas sustentáveis para a 
preservação da natureza e do meio ambiente e a constatar a estreita 
relação existente entre tudo que existe no Universo:  Projeto “Água 
é vida”, Projeto “Consumidor Consciente: Empreendedor de um 
Mundo Melhor”, seleção do lixo reciclável por toda a escola e 
obtenção de recursos para sustentar o trabalho voluntário desen-
volvido pela escola, Estudos do Meio em Parati, na Nascente do 
rio Tietê, na Convivência com os indígenas na Aldeia Sítio do Sol, 
nas observações do Planetário, nas cavernas e na Mata Atlântica 
do Parque Estadual de Intervales.  

No 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensi-
no Médio, a consciência ambiental é trabalhada através do estudo 
científico interdisciplinar e de atividades práticas em três disciplinas: 
Educação Ambiental, Meio Ambiente e Ciência Ambiental, com 
o objetivo de desenvolver nos alunos uma preocupação constante 
com sua própria consciência ambiental em qualquer área de atuação 
profissional, conciliando o desenvolvimento econômico sustentável 
e a conservação da natureza, e sendo agentes formadores de opinião 
nas diversas esferas de convívio social.

Entre os diversos projetos desenvolvidos pelos alunos do 
Colégio Passo Seguro, dentro dos objetivos do PEA, um chama 
a atenção: a utilização da tecnologia para levar os alunos a com-
preender melhor a complexidade da questão da biodiversidade.

Segundo a coordenadora pedagógica Marta Y. Yoshioka, o 
trabalho foi desenvolvido dentro do Projeto Criar Ação e Valores, 
no qual os alunos semanalmente desenvolvem temas voltados à 
criação de valores. 

Neste ano, em um trabalho iniciado na sala de Informática, 

os alunos foram estimulados a  estabelecer relações, analisar, 
interpretar e a descrever a dinâmica natural e as suas interações 
nos biomas e na biodiversidade.  

Para aprender mais sobre os domínios morfoclimáticos, a 
biodiversidade e os problemas ambientais, os alunos realizam 
uma linha do tempo por meio da criação de um vídeo em Movie 
maker (programa do Windows) e uma História em Quadrinhos. 
Ao final do ano, as produções serão apresentadas a todos os 
alunos do Colégio.
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Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente a equipe pe-
dagógica do Expoente realizou atividades especiais com os alunos.

A turma do Nível 2 aprendeu que a reciclagem é uma das 
formas de preservar o meio ambiente. Inspiradas na história A 
árvore de Tico, as crianças criaram um painel com materiais re-
cicláveis e tinta guache, que ganhou o nome de Viva a Natureza. 
Além de trabalhar a coordenação motora, a atividade Reciclar 
para Criar mostrou às crianças a importância da preservação e 
da conscientização ambiental.

No Nível 3, os alunos usaram a criatividade para construir 
divertidos animais de sucata. Eles também fizeram um Trem da 
Ajuda, percorrendo as salas de aula e solicitando aos colegas que 
separassem o lixo reciclável, colocando-o nos vagões do trem.

A turma do Nível 4 se inspirou no tema Plantando uma Ideia, 
e construiu uma árvore com materiais recicláveis. Dessa forma, a 
turma refletiu sobre a importância das plantas na nossa vida, na 
nossa cidade e no nosso mundo.

Expoente: 
atitudes que 
transformam Os alunos do Nível 5 realizaram a atividade Pequenas Atitudes 

que Transformam. Eles recolheram e classificaram diferentes tipos 
de lixo encontrados no pátio da escola, que foram estrategica-
mente colocados. Aprenderam que reduzir, reciclar e reutilizar são 
palavras-chave para a melhoria do nosso planeta.

Os alunos do 1º ano A elegeram a flor como símbolo do 
cuidado com o planeta. Para as crianças ela representa a paz, deixa 
a natureza colorida e perfumada. Eles plantaram girassóis, que 
depois irão enfeitar a escola.

A turma do 1º ano B ano aprendeu mais sobre a fauna com 
um divertido “bichonário”, feito por eles. Os alunos pensaram, 
discutiram e classificaram os animais existentes, destacando os 
que estão ameaçados de extinção. Pesquisaram o meio em que 
cada espécie vive e a importância de sua preservação.

 Após uma aula sobre coleta seletiva, os alunos do 2º ano 
A trabalharam como detetives do meio ambiente. Munidos de 
lupas, saíram pelo pátio em busca do lixo deixado pelos alunos 
no recreio. Encontraram e classificaram os resíduos, para depois 
jogá-los nas lixeiras corretas.

O incentivo aos alunos para utilizarem métodos de pesquisa, 
instigando-os à iniciação científica, é uma das marcas dos projetos 
desenvolvidos pelo Colégio Nossa Senhora de Sion, de Curitiba.

Dentre as atividades desenvolvidas está a Mostra do Co-
nhecimento realizada no terceiro bimestre. O projeto envolve as 
disciplinas de ciências, geografia, matemática, história, química, 
física e biologia marinha para as turmas do 1º ano ao Ensino Mé-
dio. Os alunos, com orientação de um professor, escolhem temas 
explorando os assuntos e realizando pesquisas teóricas e práticas.  

Os projetos abordam assuntos amplos, explorando a diversi-
dade da fauna e flora, como a história da biodiversidade no Brasil, 
vida em extinção, poluição das águas, solo e o desmatamento. 

Sion: iniciação científica
Com os assuntos definidos, os alunos iniciam pesquisas teóricas, 
de campo e colocam em prática seus projetos, como confecção 
de maquetes, objetos, fotografias e outros materiais que auxiliam 
na composição do tema. No Sion, os alunos exploram também o 
próprio espaço do Colégio, que conta com uma área verde extensa, 
rica na diversidade de espécies botânicas. 

Além da vivência no campo da pesquisa, o Sion promove 
constantemente outras ações que envolvem o tema e os valores 
trabalhados na instituição. O objetivo é levar também a vivência 
cristã, tornando-a parte integrante do dia a dia dos alunos com 
noções de comprometimento com o aprimoramento espiritual, 
sensibilização, voluntariado, conscientização e presença.
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O Centro Educacional Menino Jesus, de Florianópolis (SC), 
está localizado em uma região privilegiada, seja pela beleza, seja 
pela riqueza da vida marinha. Por isso, foram desenvolvidos di-
versos projetos ligados aos ecossistemas marinhos, também como 
uma forma de compreender melhor a realidade local.

O 2º período da Educação Infantil pesquisa sobre a preserva-
ção do ecossistema marinho da Ilha de Santa Catarina e sua relação 
com a sobrevivência dos pescadores e da pesca artesanal local.  As 
classes mistas de 3 a 6 anos da Educação Infantil pesquisam sobre 
os tipos de animais e vegetação encontrados nos nossos mangues.

Todas as etapas estiveram envolvidas. Do 2º ano à 4ª série 
do Ensino Fundamental I os alunos estudam a biodiversidade 

Menino Jesus:
o ecossistema marinho

O Colégio Saint Germain concentrou no ano letivo de 
2010 discussões referentes à diversidade. Nas suas atividades, já 
preocupado com o incentivo pela adesão dos valores humanos, o 
Colégio incorporou as mais diversas atividades sobre esse assunto: 
preocupações ambientais, diferenças culturais, variedades linguís-
ticas, formas de interpretação, contato e atividades com pessoas 
especiais, vivências culturais e muitas outras.

Saint Germain: 
diversidade, para que e para quem?

da ilha de Santa Catarina.  Cada grupo de crianças pesquisa 
o cultivo de ervas, o estudo de determinados animais ou 
plantas. O tema norteador deste estudo é a Mata Atlântica 
e o Kracjberg, pesquisados e estudados por todos os alunos 
e professores.

No Ensino Fundamental II, os projetos se tornam ainda 
mais diversificados e interessantes. Fizeram parte do campo de 
investigação dos alunos os impactos ambientais ocasionados pelo 
aquecimento global nos ecossistemas marinhos em Florianópolis, 
as relações das grandes navegações com a biodiversidade das colô-
nias européias nas Américas e o papel do homem na manutenção 
do equilíbrio ambiental.

Esses resultados podem ser observados nos eventos de grande 
sucesso que o Colégio programou. O primeiro deles foi a Festa 
Junina voltada ao tema “Dança pelo Mundo”, onde cada turma, 
representando um país, apresentou a sua respectiva dança típica. 
Foi um sucesso! E não para por aí. O próximo grande evento é 
a “Biodiversiarte”.

A mostra de conhecimento irá privilegiar a diversidade no 
campo do conhecimento. As distintas áreas irão explorar dentro do 
seu contexto temas da atualidade. Nessa proposta, é fundamental o 
aluno conhecer a diferença, trabalhá-la, entendê-la para poder então 
respeitá-la. Os assuntos escolhidos vão desde a preservação ambien-
tal, consciência ecológica, representação artística até as noções de 
cidadania e política, todos eles enfatizando os valores humanos.

O Colégio Saint Germain busca fazer a sua parte e dissemi-
nar boas influências: aproximar-se do desconhecido, reconhecer 
a importância das diversas formas de contribuição, estimular o 
respeito e a tolerância pelo diferente, aperfeiçoar  os valores de 
cada um e, assim, ajudar a construir um mundo melhor.
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fronteira da expansão econômica que vem recebendo atual-
mente o maior montante de investimentos públicos e privados 
no norte de Minas, em face do Projeto Jaíba, o maior projeto 
de irrigação da América Latina. A ação humana em associação 
com os elementos da natureza tem aqui um importante papel 
a desempenhar. A disponibilidade de insolação e de água está 
transformando a região numa área de expansão da moderna 
agricultura fruticultora e de biocombustíveis. Evidentemente, 
isso tem implicação direta sobre o desenvolvimento das ativi-
dades tradicionais.

Os grupos com orientação das disciplinas de Biologia e 
Química investigaram a diversidade de insetos na região, a 
etnobotânica e os aspectos geológicos na formação de cavernas. 
A origem geológica do Peruaçu remonta a milhões de anos, 
época em que parte do Brasil estava submersa nas águas de um 
mar interior, o qual deixou, após secar, grandes maciços de 
calcário que hoje abrigam milhares de cavernas espalhadas por 
várias regiões do país. A observação das estruturas rochosas, 
decorrentes da erosão, e dos espeleotemas no interior das ca-
vernas, além de medidas de temperatura, umidade e intensidade 
luminosa, possibilitou a um dos grupos de alunos o estudo 
de processos geoquímicos e da geomorfologia da região. As 

Escola da Vila - 
Interfaces e Fronteiras

O relato que se segue diz respeito ao principal trabalho de 
campo realizado no 2º ano do Ensino Médio da Escola da Vila, 
realizado nos municípios de Itacarambi e Jaíba, no norte de 
Minas Gerais, região de interesse devido à situação econômica, à 
dinâmica demográfica, ao valor arqueológico e às especificidades 
biológicas e geológicas.

Para estudar essa realidade, os alunos formaram grupos, 
dentre os quais dois tiveram foco em aspectos ligados à Geo-
grafia, nos quais as questões sociais se integram à realidade dos 
processos naturais. O trabalho de um dos grupos centrou-se, 
justamente, na compreensão das relações entre os ritmos e 
fenômenos da natureza e a produção econômica e os arranjos 
político-institucionais, os quais desestabilizam a economia tra-
dicional da região. Os alunos lançaram mão de entrevistas nas 
comunidades do Fabião I, bairro próximo ao Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu, e da ilha do Retiro, situada no Rio São 
Francisco, e elaboraram hipóteses sobre a transformação da vida 
da população local. Outro grupo buscou identificar os agentes, 
os processos e as razões implicadas no avanço dos setores mais 
modernos da economia nesta região, reconhecida como uma 

Projetos do PEA  
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pinturas rupestres de mais de 10 mil anos, encontradas nos 
paredões próximos às entradas das cavernas, constituem rico 
material de estudo arqueológico, o qual foi fotografado e 
analisado pelos alunos, em busca de hipóteses acerca de seus 
significados para o homem primitivo e das técnicas de obtenção 
de pigmentos e registro.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu encontra-se em 
uma região onde há uma divisa entre dois grandes biomas, o 
cerrado e a caatinga. Era tarefa de um grupo de alunos, por 
meio do diálogo com a população local, investigar sua relação 
de dependência com os recursos naturais. O registro minu-
cioso das conversas, uma descrição do ambiente, sobretudo 
daquilo que oferece em termos de recursos vegetais, seriam 
os materiais de pesquisa. A coleta e identificação de amostras 
destes recursos foram valiosas para uma comparação entre o 
saber acadêmico e o saber popular. Em seu relato, afirma um 
grupo de alunos que “são algumas das plantas utilizadas para 
fins medicinais: o poejo, para gripe, assim como o chá de folha 
de laranjeira; o angico, do qual se faz um xarope misturando 
com mel da mata e raiz de manjericão; chá de casca de romã, 
para dor de garganta, e catinga de porco para dor de barriga. 
Todas essas espécies vegetais possivelmente possuem subs-
tâncias com qualidades medicinais, no entanto, na esfera do 
conhecimento popular não é possível apontar quais. O que é 
importante disso tudo é reconhecer a relação entre o homem 
e o seu ambiente natural, a qual foi a tal ponto alterada que 
se perdeu completamente a noção de que tudo do que dispõe 
provém de recursos naturais.”

Em outra frente de trabalho, foram feitas armadilhas diversas 
em locais e horários distintos para a captura de insetos: um campo 
e um pasto próximos e o lixão da cidade de Itacarambi. Após a 
coleta, a tarefa foi a de classificar os insetos com vistas a perceber 
quais ordens eram predominantes em determinados espaços, bem 
como as condições que as favorecem. Nesta etapa, foi possível 
uma imersão nos critérios de classificação, sua lógica e sua im-
portância no estudo científico da Biologia, além da aproximação 

de conteúdos procedimentais importantes na ciência, tais como o 
desenho experimental, o controle de variáveis e a análise estatística.

A elaboração de painéis e relatórios, já de volta à escola, dá 
continuidade ao trabalho, o qual se vincula aos conteúdos discipli-
nares sob uma perspectiva globalizadora que possibilita um melhor 
entendimento de importantes questões socioambientais da atuali-
dade. A imersão por vários dias em uma realidade, a um só tempo, 
complexa e distante de seu cotidiano, move o aluno a compreender 
a importância da integração do conhecimento em face da ação.

Professores Cesar Ricardo Simoni Santos; Divino Marroquini e Luciana Valéria Nogueira
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Em um país de incrível biodiversidade, existem muitas abor-
dagens educativas possíveis para levar os alunos a uma viagem 
sobre esse tema. No caso do Colégio Magno, o caminho esco-
lhido foi, literalmente, o das viagens: ao longo do ano, alunos de 
todas as turmas do Ensino Fundamental viajaram para parques 
nacionais, reservas ambientais e outros espaços de preservação, 
integrando os estudos desenvolvidos em sala, pesquisas de campo 
e vivências transformadoras.

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, por exemplo, 
complementaram estudos de zoologia, realizando pesquisas no Zoo 
de São Paulo. Lá, conheceram o setor de nutrição, onde se prepara 
a alimentação de 3,2 mil mamíferos, aves, répteis e anfíbios. 

As turmas do 5º ano foram à cidade de Barra Bonita, onde 
observaram os recursos naturais e impactos causados pelo homem.  
Observaram canaviais, visitaram a hidrelétrica, navegaram pelo Rio 
Tietê e passaram pelas eclusas que permitem sua navegabilidade. 

O Rio Tietê, aliás, também foi tema das turmas do 4º ano e 
do 5º ano do Ensino Fundamental. Só que a navegação aconteceu 
no trecho urbano do Tietê, um dos mais poluídos do mundo.

Magno: vivências 
transformadoras

Conforme a coordenadora pedagógica Annina Ceraldi, a 
Escola Mopi valoriza o ambiente e a arquitetura como fator enri-
quecedor do processo educativo - já que a educação é um produto 
complexo de interações. No Mopi Barra, unidade construída 
em 2009, os espaços foram planejados para criar um ambiente 
ecologicamente correto, onde as crianças, os professores e os pais 
vivenciam ações voltadas para a sustentabilidade.

Na construção da escola, utilizou-se madeiras de refloresta-
mento, piso com pneu reciclado, salas de aula com uma parede 
de vidro jateado, o que favorece a iluminação natural e reduz 
o consumo de energia elétrica, descargas com água da chuva e 
torneiras com temporizadores. A utilização de papéis recicla-
dos e a não utilização de descartáveis fazem parte da rotina. 

É nesse contexto que acontecem diferentes projetos ligados à 
educação ambiental. Neste ano, os alunos trabalharam, por  exem-

MOPI: arquitetura e ambiente

O trajeto foi curto, mas impressionante. Os alunos observaram 
todo o lixo acumulado nas margens do rio e ouviram explicações 
sobre a sua situação atual, os projetos de revitalização em anda-
mento e seu futuro. O percurso foi feito na escuna do ‘’Navega 
São Paulo’’, uma ONG que trabalha pela recuperação do Tietê 
e iniciou esse programa voltado especialmente para a educação.

Uma das viagens mais encantadoras foi realizada pelas tur-
mas do 7º ano do Ensino Fundamental. O destino foi a Ilha do 
Cardoso, no litoral paulista, com passagens por Iguape, Cananeia 
e Ilha Comprida.

Em Cananeia e na reserva ecológica da Ilha do Cardoso, 
desbravaram a restinga e se aventuraram na exploração de um 
manguezal. Em Ilha Comprida, participaram de atividades nos 
Sambaquis e acompanharam o trabalho de pescadores de ostras. 
Assim como nas outras saídas, foi um estudo que envolveu diversas 
disciplinas, e, principalmente, a compreensão da complexidade dos 
desafios da sustentabilidade.

plo, com gráficos referentes à poluição, ao desmatamento, ao uso 
inadequado dos recursos naturais e ao crescimento desordenado.

Todos os alunos do horário integral também desenvol-
veram o projeto dos 4 R (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e 
Recuperar), relacionando-os em atividade diária, no cotidiano 
da escola.  O estudo também levou a incentivar práticas que 
minimizem a ação do lixo no meio ambiente, como uma 
campanha de redução do desperdício de alimentos nas refei-
ções; mural sobre reciclagem, receitas de reaproveitamento 
de alimentos e até uma criação de raps sobre os 4 Rs.  Os 
professores desenvolveram com seus alunos produções sobre 
a importância da preservação da água. Houve criação de 
poesias, músicas, paródias, dramatizações. Essas atividades 
foram socializadas por todas as turmas em um momento 
único no pátio da Escola.
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Representação da UnEsco no Brasil
SAS Quadra 5 - Bloco H - Lote 6

Ed. IBICT/UNESCO - 9º andar
CEP 70.070-914 - Brasília - DF - Brasil

Tel. (61) 2106 3500
FAX (61) 3322 4261

coordenação do PEA - 
Programa Escolas Associadas
Rua Duque Costa, 164
Jardim Marajoara - São Paulo - SP
CEP 04671-160 - Brasil
Tel. (11) 5685 1488
FAX (11) 5686 7084

www.peaunesco.com.br
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