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Experiência  
 
Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” – atividades de educação 
ambiental. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada na Diretiva Educação Ambiental desde o Ciclo 2011 do 
Programa e apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Realizar ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da sociedade, sobre 
as diversas questões ambientais, de forma a fomentar o desenvolvimento crítico, a 
responsabilidade socioambiental e o exercício da cidadania para a mobilização e 
participação coletiva, na defesa e recuperação do meio ambiente. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2008 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
De forma a desenvolver ações e práticas educativas ambientais no âmbito formal e 
informal do ensino, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho criou o Centro de 
Educação Ambiental denominado Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” 
(Lei Municipal 4.753, de 09 de setembro de 2008). 

As atividades desenvolvidas na Escola de Educação Ambiental são direcionadas às 
escolas públicas municipais e estaduais e escolas particulares, atendendo alunos a 
partir do ensino infantil.  

Além das escolas municipais, a Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” é o 
local do Município de Sertãozinho onde é desenvolvido o Programa Municipal de 



Educação Ambiental – PMEA. 

A Escola Ambiental também desenvolve atividades para participantes de Projetos 
Sociais e Educacionais, entidades, associações e população do Município de 
Sertãozinho e região. 

Esta Escola funciona, assim, como Centro de Educação Ambiental, possuindo área 
de 32.000 m2 e sendo construída com arquitetura sustentável, com uso de madeira 
de reflorestamento. 

Desenvolve diversas ações com base na sua estrutura, que conta com: minhocário, 
horta, pomar, orquidário, jardim de plantas medicinais, modelo didático sobre o 
consumo de água, representação natural de mata ciliar, recipientes para coleta 
seletiva, estrutura de captação e armazenamento da água de chuva, telhados e 
pisos ecológicos, postes de iluminação mantida com energia solar (sistema de 
fotocélulas), estufas de germinação e de produção de plantas ornamentais e salas 
verdes.  

 
Metodologia  
 
A Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” recebe visitas diárias, 
especialmente de alunos da rede pública para o desenvolvimento de atividades em 
diversos temas ambientais: (i) Resíduos: O que fazer? (conscientização e trabalho 
utilizando 5 Rs – Recusar, Refletir, Reduzir, Reutilizar e Reciclar, abordagem dos 
diversos tipos de resíduos e sua separação e importância da reutilização e 
reciclagem de materiais); (ii) Os Caminhos da Água (investigação de conhecimento 
prévio, identificação dos aquíferos e abordagem do consumo consciente e do ciclo 
da água, reutilização da água da chuva e estação de tratamento de esgoto do 
Município de Sertãozinho); (iii) Desenvolvendo uma Horta Orgânica (qualidade dos 
alimentos da horta orgânica, utilização de húmus para germinação/minhocário, 
água, luz e germinação de sementes, plantio de mudas nos canteiros, e importância 
do consumo de frutas e verduras na alimentação); (iv) Conhecendo a Diversidade 
das Plantas (função das plantas para o meio ambiente, pomar e importância das 
frutas, diversidade e importância da mata ciliar e arborização no Município); e (v) 
Educação Ambiental e o Nosso Cotidiano (através da dinâmica “Investigadores do 
Meio Ambiente” os alunos exploram o espaço da Escola, despertando a curiosidade 
e a percepção particular, desenvolvendo a sensibilização.  
 
Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente integra e realiza o Projeto Sala 
Verde, apoiado também pela iniciativa privada. A Sala conta com materiais 
multimídia, acervo bibliográfico para consulta e empréstimo, espaço para exposição 
de maquetes e de trabalhos voltados à sustentabilidade. É nesta Sala que se 
localiza o “Cantinho da Troca”, onde os alunos podem ler, pintar, desenhar e realizar 
a troca de livros (entre alunos e com o acervo disponibilizado no local). 
 
Por meio do Regulamento da Escola de Educação Ambiental, os 
professores/interessados recebem as orientações necessárias para o preparo dos 
alunos antes da visitação, realizando a escolha do tema que será desenvolvido 
durante a visita. 
 
As temáticas ambientais são desenvolvidas de forma a fortalecer e favorecer o 
processo de ensino-aprendizagem, buscando ilustrar, por meio de seus diversos 
ambientes de ensino, os conteúdos e conhecimentos que estão sendo 
desenvolvidos em salas de aula. Assim, o trabalho da Escola Ambiental se torna 
efetivo e integrado ao Sistema Formal de Ensino. 



 
São também disponibilizadas aulas temáticas de acordo com as datas 
comemorativas do meio ambiente, e aulas práticas para alunos e professores (Horta 
em Garrafa PET, Bonequinho de Alpiste, Construção de Brinquedos com Materiais 
Alternativos e Salada de Frutas). 
 
 
Desafio(s) 
 
Expandir o alcance do trabalho de forma a fortalecer e favorecer o processo de 
ensino-aprendizagem com relação ao meio ambiente (para tanto, foram 
desenvolvidos projetos para serem trabalhados em escolas parceiras). A equipe da 
Escola Ambiental criou projetos como: (i) “Cine Tela Verde”, originado do Circuito 
Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente, que aborda o tema “resíduos sólidos” 
em curtas animados de um minuto de duração (entre março de 2015 a junho de 
2016, participaram 1.276 educandos de nove escolas); (ii) Projeto “Água”, que 
aborda o consumo e o desperdício da água potável, sendo desenvolvido 
primeiramente para atender alunos do ensino infantil de 04 a 06 anos de idade 
(entre março de 2015 a junho de 2016 participaram 949 educandos de seis 
escolas); e (iii) Projeto “CEP Ambiental Correto”, que ensina a importância e as 
técnicas da prática do plantio (participação de 350 educandos em 2015). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Disponibilização de importante Centro de Educação Ambiental, que funciona de 
segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 17h, através de agendamento (16 
3491-7117) – na Av. Dr. Romeu Bonini s/n (anexa ao Parque Ecológico e Lazer 
“Gustavo Simioni”); 
 
- Conscientização e sensibilização ambiental, principalmente de crianças e 
adolescentes, visando à formação de nova geração com valores ambientais mais 
sólidos. Entre janeiro e outubro de 2015, foram recebidos 390 alunos de 11 escolas. 
Além disso, foi atendido público bastante diverso, de diversas faixas etárias e 
segmentos sociais. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Ministério do Meio Ambiente (fornecimento de material de apoio, encontrado 
facilmente no site, e de diretrizes que servem de base para projetos); 
 
Sindicato Rural Municipal – FAESP SENAR (conjugação de esforços com o 
Município para a execução de projetos de formação profissional rural, como o 
“Jovem Agricultor do Futuro”); 
 
Empresas do setor privado (para desenvolvimento de várias temáticas ambientais, 
por meio de palestras, campanhas, etc.); 
 
Secretaria de Educação e Cultura (que disponibiliza duas professoras de ciências 
para a Escola de Educação Ambiental, além de dar livre acesso para a realização 
de projetos dentro das escolas da Rede Municipal de Ensino – ensino infantil e 
fundamental); 
 
Secretaria de Meio Ambiente (administração e disponibilização do Centro de 



Educação Ambiental com toda a infraestrutura – mão-de-obra qualificada, 
maquinário, insumos, segurança, etc.). 
 
 
Beneficiário(s) 
 
População de Sertãozinho 
 
 
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. 
 
 

 

 

 
            Fotos encaminhadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Sertãozinho 

 


