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EEA7 - Criação e comprovação das atividades de um centro ou espaço de 
educação ambiental. 
 
 

 

Figura 1. Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti”. 
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Dados 
 

Telefone: (16) 3491-7117  

E-mail: escolaambiental@sertaozinho.sp.gov.br; viveiromunicipal@sertaozinho.sp.gov.br  

Endereço: Av. Dr. Romeu Bonini - Anexa ao Parque Ecológico e Lazer Gustavo Simioni 

Nome do Responsável: José Osvaldo Capelotto 

 

HISTÓRICO  

De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

definidas pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho – 

SP, entendendo a necessidade de trabalhar ações e práticas educativas no âmbito informal e 

formal de ensino, cria o Centro de Educação Ambiental (CEA), denominado Escola de 

Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” (Lei Municipal no 4.753, de 09 de setembro de 

2008), localizada anexa ao Parque Ecológico e de Lazer “Gustavo Simioni”. Tem como 

patrono o munícipe Sr. Clóvis Badelotti, uma homenagem prestada em decorrência de suas 

ações ambientais, relevantes na área de arborização do município de Sertãozinho.  

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROJETADA PARA A SUSTENTABILIDADE  

Construída com arquitetura sustentável e utilizando madeira de reflorestamento, 

possui telhado ecológico; torneiras com redutores de pressão; telhado acoplado a um sistema 

de captação da água pluvial, possibilitando o reuso dessa água na limpeza do pátio e dos 

demais ambientes escolares e também para a irrigação das plantas; postes de iluminação 

mantidos por meio de energia solar; calçada ecológica e móveis construídos com materiais 

reaproveitados, os quais possibilitam o trabalho educativo e o desenvolvimento de práticas e 

iniciativas sustentáveis.  

Suas atividades são direcionadas principalmente às escolas públicas (municipais e 

estaduais) e particulares, atendendo alunos a partir do ensino infantil, bem como participantes 

de Projetos Sociais e Educacionais, Entidades, Associações e a população do município de 

Sertãozinho e região.  

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: VISITAS, ATIVIDADES E PARCERIAS  

A Escola de Educação Ambiental recebe diariamente visitas escolares para o 

desenvolvimento educativo de importantes temáticas ambientais, como: resíduos sólidos 

(reutilização de materiais, compostagem e coleta seletiva); sustentabilidade (energia solar, 

reutilização e consumo consciente da água); plantas (arborização, pomar e jardinagem); horta 

orgânica, dentre outros.  
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Para a realização das aulas de educação ambiental, a escola conta com uma área de 

32.000 m², sendo nesta, distribuídos os ambientes de ensino, nos quais, professores 

capacitados realizam suas aulas contando com o apoio de monitores. Dentre os ambientes se 

encontram: minhocário, compostagem, horta, pomar, orquidário, jardim de plantas medicinais, 

modelo didático sobre o consumo de água e uma 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, dentre outros.  

Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente integra e realiza o Projeto Sala Verde, 

apoiada também pelo Setor Privado. A sala conta com materiais multimídia, acervo 

bibliográfico para consulta e empréstimo, relacionados a diversas temáticas ambientais, 

espaço para exposições de maquetes e de trabalhos que visam à sustentabilidade.  

 

TEMÁTICAS AMBIENTAIS  

Por meio do Regulamento da Escola de Educação Ambiental, os 

professores/interessados recebem as orientações necessárias para o preparo dos alunos 

antes da visitação e realizam 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 o professor está desenvolvendo em sala de aula, 

oferecendo diversos temas para que escolas possam realizar novas visitas. Assim, o trabalho 

da Escola Ambiental se torna efetivo e integrado ao sistema formal de ensino.  

Dentre os temas disponibilizados aos professores estão: “Resíduos: O que fazer?”, 

“Os caminhos da água”, “Desenvolvendo uma horta orgânica”, “Conhecendo a diversidade 

das plantas” e “Educação Ambiental e o nosso cotidiano”. Além das temáticas, os professores 

podem escolher outros temas para serem abordados durante as visitas, podem também 

utilizar o espaço da escola para realizar suas aulas.  

Disponibilizamos também, mensalmente aulas temáticas de acordo com as datas 

comemorativas do meio ambiente. Outra opção de aula oferecida é a “atividade do sentir”, 

que consiste na interação e observação do meio ambiente.  
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Data Ação Comemorativa 

22 de março Dia mundial da água 

15 de abril 
Dia da conservação do 

solo 

17 de abril Dia nacional da botânica 

22 de abril Dia da terra 

05 de maio Dia do campo 

22 de maio 
Dia internacional da 

biodiversidade 

27 de maio Dia da Mata Atlântica 

05 de junho 
Dia Mundial do Meio 

Ambiente 

17 de julho 
Dia da proteção das 

florestas 

14 de agosto 
Dia do controle da 
poluição ambiental 

11 de setembro Dia do Cerrado 

16 de setembro 
Dia da preservação da 

camada de ozônio 

21 de setembro Dia da árvore 

22 de setembro Dia de defesa da fauna 

05 de outubro Dia das aves 

15 de outubro 
Dia do consumo 

consciente 

16 de outubro 
Dia mundial da 

alimentação 

 

REGULAMENTO PARA VISITAS  

 

1) Critérios para o Agendamento das Visitas Temáticas  

O agendamento das visitas poderá ser realizado por meio do telefone (16) 3491-7117 

ou pelo e-mail escolaambiental@sertaozinho.sp.gov.br; 

viveiromunicipal@sertaozinho.sp.gov.br. 

 O agendamento deverá ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 

17h; As visitas no período da manhã terão início às 8h e término às 11h e no período da 

tarde, início às 13h30min e término às 16h30min. As aulas terão 2h30min de duração e, em 

seguida, lanche e recreação;  

 Para o melhor aproveitamento da visita e desenvolvimento das aulas, a escola 

receberá, no máximo, 40 alunos por período;  

 O transporte fica por conta da escola visitante. 
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2) Lanche  

A responsabilidade de trazer o lanche é exclusiva da escola visitante.  

 

3) Regras da Escola  

 Solicitar aos alunos que venham com roupas confortáveis (calça), calçados fechados e 

bonés.  

 Solicitar aos alunos que tragam uma garrafinha com água.  

 Caso haja imprevistos, comunicar impreterivelmente a Escola Ambiental.  

 Em caso de desistência avisar no prazo mínimo de 24 h.  

 Na ocorrência de chuva e/ou ventania, a Escola de Educação Ambiental estará 

impossibilitada de desenvolver suas atividades e a visita será cancelada.  

 

4) Conduta durante as aulas  

 Não correr durante as aulas.  

 O horário de lanche acontecerá no término da aula, não sendo permitido comer 

durante o desenvolvimento da mesma.  

 Não jogar lixo no chão ou nas plantas.  

 Os educadores responsáveis pelas suas turmas deverão interagir e acompanhar os 

alunos.  

 O educador poderá utilizar a Escola de Educação Ambiental, bem como seus recursos 

bibliográficos e midiáticos para ministrar aulas práticas ou teóricas, para isso, deverá entrar 

em contato com antecedência para que possamos preparar os ambientes necessários.  

 

5) Escolha da Temática Ambiental  

 

Temática 1 - Resíduos: O que fazer? 

Enfoque:  

◦ Conscientização e trabalhos utilizando os 5 Rs (Recusar, Refletir, Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar);  

◦ Diversos tipos de resíduos e sua separação;  

◦ Importância da reutilização e reciclagem de materiais;  

◦ Tipos de coleta e separação de resíduos no município de Sertãozinho;  

◦ Aterros sanitários e lixões.  

 

Dinâmicas:  
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1. Reconhecimento e separação de diversos tipos de resíduos.  

2. Atividades com brinquedos recicláveis. 

 

 

Temática 2 - Os caminhos da água 

Enfoque:  

◦ Investigação do conhecimento prévio;  

◦ Aquíferos e consumo consciente da água;  

◦ Tipos de poluição da água;  

◦ Ciclo da água;  

◦ Reutilização da água da chuva;  

◦ Estação de tratamento de esgoto do município de Sertãozinho.  

 

Dinâmicas:  

1. Brincadeira com o jogo “Pegadas da natureza” sobre os caminhos da Água em 

Sertãozinho.  

2. Musicalização sobre o tema água.  

3. Dinâmica sobre o uso consciente da água com elaboração da “gotinha de contribuição”. 
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Temática 3 - Desenvolvendo uma horta orgânica 

Enfoque:  

◦ Qualidade dos alimentos da horta orgânica;  

◦ Utilização de húmus para germinação (minhocário);  

◦ Água, luz e a germinação de sementes;  

◦ Plantio das mudas nos canteiros;  

◦ Importância do consumo de frutas e verduras na alimentação.  

 

Dinâmicas:  

1. Musicalização.  

2. Reconhecendo os tipos folhas.  

3. Ecossistema. 
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Temática 4 - Conhecendo a diversidade das plantas 

Enfoque:  

◦ Função das plantas para o meio ambiente;  

◦ Pomar e importância das frutas;  

◦ Diversidade e a importância da mata ciliar;  

◦ Arborização no município.  

Dinâmica:  

1. “Um Pé de Quê”: reconhecimento das espécies.  

 

Temática 5 - Educação Ambiental e o nosso cotidiano 

Enfoque:  

 Através da dinâmica “Investigadores do Meio Ambiente” os alunos terão a oportunidade 

de explorar o espaço da escola, despertando a curiosidade e a percepção particular, 

desenvolvendo assim a sensibilização. Nesta dinâmica os alunos conhecerão vários locais da 

escola, como: estufas de plantas ornamentais e de germinação de sementes, minhocário, 

compostagem, orquidário, pomar, mata ciliar, horta orgânica, casinha da arborização, todos 

ligados aos elementos da natureza. 
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Desenvolvimento de Aulas Práticas  

As aulas práticas são oferecidas aos alunos e professores como complemento do 

aprendizado.  

 O professor que desejar realizá-las deverá trazer os materiais necessários para seu 

desenvolvimento. 

AULA PRÁTICA 1 
HORTA EM GARRAFA PET 
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AULA PRÁTICA 2 

BONEQUINHO DE ALPISTE 

 

AULA PRÁTICA 3 
CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS 
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AULA PRÁTICA 4 
SALADA DE FRUTAS 

 

 

SALA VERDE: PROJETO TROCA – LIVROS 

Que tal trocar livros?  

Uma boa solução para os livros esquecidos na estante ou que serão jogados no lixo, é 

trocá-los por outro. Fazendo parte dessa ideia, quem troca estará colaborando com o meio 

ambiente evitando o desperdício, economizando por não ter que comprar, incentivando a 

leitura de livros atuais e antigos, e ainda se divertindo. Pensando nisso, a Escola Ambiental 

desenvolveu um espaço dentro da Sala Verde, o “Cantinho da Troca”, onde os alunos 

poderão ler, pintar, desenhar e realizar a troca de livros. Para participar a escola visitante 

deverá informar os alunos com antecedência sobre o Projeto da Troca de Livros. Os alunos 

interessados deverão trazer no dia da visita na Escola Ambiental, livros, revistas ou gibis. As 

trocas poderão ser realizadas entre os alunos e também com o acervo disponibilizado no 

local.  

  Doações: A Escola Ambiental recebe doações para aumentar seu acervo de troca, 

sendo assim, as escolas visitantes, alunos e professores interessados podem trazer seus 

livros no dia da visita. 
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FUNCIONAMENTO E VISITAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CLÓVIS 

BADELOTTI”-ANO 2017 

As atividades desenvolvidas na Escola de Educação Ambiental “Clóvis Badelotti” são 

principalmente direcionadas às escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares, 

atendendo alunos a partir do ensino infantil. Entretanto, recebemos também a visita de 

participantes de Projetos Sociais e Educacionais, Entidades, Associações e a população do 

município de Sertãozinho e região, entre outros. 

 No período de férias escolares, há diminuição no número de visitantes na Escola de 

Educação Ambiental. Entretanto, é possível observar que no período de 24 de março a 09 de 

maio de 2017, 306 pessoas visitaram a Escola Ambiental, participando das atividades 

propostas. Além disso, o público recebido pela Escola Ambiental foi diversificado (Anexo 1 - 

Lista de presença). 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017  

Data da visita Entidade Atividade desenvolvida 

17/02/2017 Ambulatório DST/AIDS 
- plantio de árvores na 
Escola Ambiental 

24/03/2017 
De. Meio Ambiente de 

Serrana 
- visitação 

08/04/2017 Grupo de Escoteiros Caiapós 
- confecção de móveis com 
bambu 

19/04/2017 E.E. Prof. Josephina Castro 
- cultivo sustentável da 
batata-doce  
- cine tela-verde 

20/04/2017 
EMEF Prof. Maria Ap. O. 

Belini 

- plantio de árvores na 
EMEF; 
- início da ideia de 
campanhas informativas 
sobre queimadas. 

25/04/2017 Centro POP 
- plantio de mudas de árvore 
nativas em tubetes 

26/04/2017 
Jovem Agricultor do Futuro - 

SENAR Pontal 
- visitação 

02/05/2017 Centro POP 

- horta orgânica com bata 
doce; 
- didática de germinação da 
batata para plantio; 
- cine tela-verde 

09/05/2017 Centro POP - cultivo orquídeas 
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Relatório Fotográfico 

Figura1. E.E. Prof. Josephina Castro – Pontal/SP. 

 

Figura 2. Grupo de Escoteiros Caiapós – Sertãozinho/SP. 
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Figura 3. EMEF Prof. Maria Ap. O. Belini – Sertãozinho/SP 

 

Figura 4. 1° Visitação do Centro POP – Sertãozinho/SP 
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Figura 5. 2° Visitação Encontro Centro POP – Sertãozinho/SP 

Figura 6. 3° Visitação do Centro POP – Sertãozinho/SP. 
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Figura 7. Jovem Agricultor do Futuro – SENAR Pontal/SP. 
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