Educação Ambiental – Projetos que visam à educação ambiental, em diversos espaços, de
modo a difundir conceitos de preservação do meio ambiente, sustentabilidade e políticas
ambientais sustentáveis.

Mais Eco
Mais Eco é um projeto de educação ambiental voltado para ações afirmativas dentro
da sala de aula, espaço próprio para o aprendizado, de modo a tornar a educação ambiental
não só parte do conteúdo escolar, mas criar uma consciência ecológica nos alunos e também
nos que estão envolvidos diretamente com o processo (pais e escola). Vale lembrar que a
educação ambiental, no Brasil, é tema transversal obrigatório no Parâmetro Curricular
Nacional para a educação.
Objetivos
O objetivo deste projeto é sugerir propostas simples e viáveis que possam ser utilizadas no
processo educacional, de modo a suscitar a conscientização ecológica em crianças e adultos e
gerar novos difusores de uma educação ambiental cada vez mais necessária nesse nosso Brasil.
Dessa maneira, será possível despertar mudanças de atitudes do público envolvido no seu dia
a dia; mudanças, estas, relacionadas aos valores que sustentam os temas propostos, isto é,
cidadania e meio ambiente
Assim, almejamos formar, num futuro próximo, cidadãos mais conscientes do papel do
homem na natureza e sua integração com a flora, fauna e recursos naturais, fato que só será
alcançado, julgamos, através da educação sócio-ambiental.
Justificativa
Atualmente, desnecessário é explicar a importância que a conscientização ecológica
tem para as presentes e futuras gerações. Diversos setores da economia, estatais e privados
(além do terceiro setor), demonstram cada vez mais interesse em resgatar aquilo que nos foi
perdido durante séculos de exploração descomedida e abuso contra o patrimônio natural do
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planeta. E nós, conscientes do fato de que o homem nada mais é que parte de seu ambiente e que dele depende para sobreviver, ter dignidade e qualidade de vida - sabemos que a chave
para revertemos tal processo avançado de degradação está na sustentabilidade. E para isso,
julgamos mais que necessário a re-educação e a capacitação daqueles que serão responsáveis
por redimir nossos erros passados e presentes.
A proposta do projeto é, assim, difundir conceitos de educação ambiental e
sustentabilidade, não apenas para os alunos, dentro das salas de aula, como mais um
conteúdo programático, mas a incursão às escolas será feita de maneira a atingir um público
ainda maior, composto de pais, professores, diretores, funcionários e também os alunos, além
da comunidade do entorno, através de atividades que avancem além dos muros da escola e
venham a contribuir para um mundo mais justo, saudável e sustentável.
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