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Experiência  

 
Projeto Escola VerdeAzul. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada nos itens EA4 e EA5 da Diretiva Educação Ambiental no Ciclo 
2015 e apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Promover o envolvimento das escolas da rede municipal de ensino com educação 
ambiental, promovendo a capacitação de profissionais da área da educação para a 
conscientização e sensibilização às questões ambientais. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
 
Secretaria de Educação 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Como desdobramento da Política Municipal de Educação Ambiental e das Diretrizes 
Pedagógicas para Educação Ambiental, o Projeto Escola VerdeAzul foi proposto 
pelas Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para 
estimular a qualidade da educação ambiental no âmbito das escolas da rede 
municipal de ensino.  

 
Metodologia  
 
O Projeto Escola VerdeAzul conta com a adesão voluntária das escolas da rede 



municipal de ensino, e propõe diversas ações às escolas, organizadas em cinco 
Diretivas. 
 
Em 2015, as Diretivas foram: (i) EVA1: participação em todas as formações 
oferecidas pela equipe de Educação Ambiental; (ii) EVA2: transmissão das 
informações e planejamento com os professores da Unidade Escolar por meio de 
pelo menos uma reunião; (iii) EVA3: orientações à comunidade escolar em reuniões 
e/ou encontros; (iv) EVA4: trabalhar questões de Educação Ambiental, envolvendo 
pelo menos duas áreas de conhecimento; e (v) EVA5: realização de um projeto de 
Educação Ambiental envolvendo a comunidade local. 
 
Para cada ação proposta, foi definida a forma de comprovação (exemplos: lista de 
presença, atas de reuniões, relatórios, registros fotográficos, etc.). 
 
As escolas que conseguiram executar todas as ações propostas foram certificadas, 
em evento realizado no dia 25 de fevereiro de 2016. 
 
Visando a melhoria contínua, em 2016 foi inserida no Projeto a Diretiva EVA6 que 
consiste na participação da unidade escolar em pelo menos uma reunião mensal de 
atendimento individualizado. Este ano também foi proposto um concurso para 
escolha do logotipo do Projeto Escola VerdeAzul. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Falta de planejamento das ações a serem implementadas nas escolas; 
 
- Visão da Educação Ambiental como ação isolada e não como ação articulada e 
transversal no processo de ensino e aprendizagem; 
 
- Entendimento de que a Educação Ambiental é uma obrigação apenas do educador 
da área de Ciências; 
 
- Não envolvimento de todos os profissionais das escolas nos processos de 
Educação Ambiental; 
 
- Não envolvimento dos pais nas ações executadas pelas escolas. 
 
 
Resultado(s) 
 
- 30 escolas certificadas: (i) dois Centros de Ensino Infantil e Ensino Fundamental – 
CEIEFs; (ii) 15 Escolas Municipais de Ensino Infantil e Ensino Fundamental - 
EMEIEFs + quatro vinculadas; (iii) quatro Centros Infantis - CIs + duas vinculadas; 
(iv) duas Escolas Municipais de Ensino Infantil – EMEIs; e (v) uma Escola de Ensino 
Infantil – EEI (Programa Bolsa Creche); 
 
- Visibilidade da importância educação ambiental, por meio da repercussão do 
Projeto Escola VerdeAzul nas escolas; 
 
- Interesse de novas escolas por participação no Ciclo 2016. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 



Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente/Departamento de Educação 
Ambiental; 
 
Secretaria de Educação/Coordenação de Áreas.  
 
 
Beneficiário(s) 
 
Escolas da Rede Municipal de Ensino: (i) 86 Unidades Escolares (sete Centros de 
Ensino Infantil – CEIEFs e mais uma escola vinculada/36 Escolas Municipais de 
Ensino Infantil e Ensino Fundamental – EMEIEFs e duas escolas vinculadas/26 
Centros Infantis – CIs e três vinculadas/dez Escolas Municipais de Ensino Infantil – 
EMEIs/uma Escola Municipal de Ensino Supletivo); e (ii) 20 Unidades participantes 
do Programa Bolsa Creche. 
 
Município de Limeira 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, 
realizado em 14 de abril de 2016 em Araras, e documentos apresentados no Ciclo 
2015 para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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Certificado de Escola VerdeAzul e responsáveis pela escola certificada 

 

 

 


