
 
 

 

CAAP - COOPERATIVA DE AGENTES AMBIENTAIS 
DE PRATA. 

 

 

 

 

 

ONG AÇÃO BEM VIVER. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O MESMO PROJETO VAI DEPENDER DO OLHAR DE CADA ESCOLA 

PONTUANDO SEUS TALENTOS HUMANOS. 

 

 

 Conhecer o mundo que é de todos nós. 

 

 Coleta seletiva é terra de oportunidades. 

 

 Cada um tem que fazer a diferença em sua casa, sendo ela pequena ou 

grande, pois á tanto a fazer, e ficar parado ou indiferente, não ajudará a 

mudar o mundo. 

 

Oficina do Futuro: Construindo projetos 

Etapas da oficina do futuro: Árvore dos sonhos 

 

Como as pedras no caminho 

Falar das pedras no caminho serve para a equipe desabafar e pensar nas 

dificuldades que terá de enfrentar para alcançar os seus sonhos 

 

 Temos talentos que só a mãe natureza absorve, para uma nova geração 

futura de reorganização que cada um terá nessa selva humana, pois, para 

semear boas ideias precisamos de um batalhão de pessoas que almejam 

lugar ao mesmo tempo. 

Quando as ideias são boas, a natureza também ajuda a espalhar. 

 Cada um carrega sua marca 

 Cada um tem seu talento 

 

 Marcamos uma vida de marcas ou desastres humanos na condição de fazer 

ou buscar... Caminhos curtos e longos... 

 

Arvore que nega raiz 



 
A vida é curta. 

 

Caminhos: Ter Relação de inteligência que eu tenho, que tem brilho próprio, não tira 

o de outra pessoa, se você não tem, é porque ainda não conquistou o seu. 

A autoridade do líder é auxiliar os liderados a crescerem. A função do líder é ir 

adiante, abrindo espaço e caminho para os seus seguidores. 

 

 

Dois sentidos não assam milho 

 

Significa: Dois Caminhos é difícil seguir, porque se não um vai passar da hora, fazer 

duas coisas ao mesmo tempo, uma sempre ficará incompleta. 

 As coisas só darão certo, se você procurar fazer uma de cada vez. 

 

LIXO É UMA BOMBA RELÓGIO 

 

 

 Ecopontos de Óleo 

 Cartões de Crédito do lixo 

 Mentalidade Ambiental 

 Consciência Ambiental 

 Valores Ambientais 

 Coleta Seletiva Solidaria 

 Plantio de Árvores  

 Descarte de resíduos e computadores 

 Elétricos 

 Paixões humanas, leões a solta 

 

 

Minha alma é consciência ambiental 

Meu dever é distribuir mudanças 

Minha recompensa é um mundo modificado 

 

Vamos brincar de coleta seletiva? 



 
Separar, qualificar e multiplicar (todos materiais por cor classificação e qualidade) 

Comportamento: o papel de cada um. 

        Bom dia, Boa Tarde, Dever cumprido. 

 

Na casa: Você pode verificar e controlar o consumo da água, gás e energia de sua 

residência por meio das contas mensais, comparando e mostrando a todos os 

familiares e colegas. Se você mora em condomínio, famílias que não conhecem 

sistema de coleta seletiva ou outa ação ambiental.  

 

Projeto: “O mesmo”, com novo olhar.  

 Marca Humana  

 Talento humanos 

Marca Humana, empresas e pessoas mais conscientes, uma sociedade mais 

sustentável. 

Mostre que a cidadania não e dever de casa, e lição de vida. 

Questões Ambientais. 

Questões Socioambientais, Colcha de Retalho – diversidades de cores, um 

pedacinho de cada um, valorização, volta dos valores de gota a gota. 

Botões variados da vida / É carretel de cores de linha. 

Cada Escola, ter olhar, um olhar para questões ambientais do município em geral. 

 Lixo 

 Coleta Seletiva 

 Doenças Saúde Ambientais 

As questões ambientais, os impactos ambientais, suas causas e consequências em 

nosso dia a dia. 

 Na saúde 

 Na educação 

 Na vida pessoal 

 Na vida profissional 



 
 Nos grandes impactos sociais, ambientais, culturais na nossa cidade no 

nosso estado e no nosso país. 

 Discutir assuntos relevantes e atuantes como: diversidades de cores, de 

pensamentos. 

 Discursão sobre assuntos relevantes com as principais causas dos desastres 

ambientais ocorrido no Brasil e no mundo. 

 Principais desastres causados pelo homem no Brasil 

Ações Pedagógicas Ambientais Para que as Escolas Possam Desenvolver 

 Palestras agendadas para questões ambientais. 

 Mobilização nas escolas. 

 Gincanas.  

 Cada Escola acolher um lugar ou um fato que necessite de mudanças de 

pequenas, media e alto impacto ambiental, que esse lugar tenha o antes e o 

depois, e que a escola possa mostrar essa realidade para sua comunidade 

local. 

 Pesquisa sobre as situações ecológicas urbana e rural 

 Caminhada ecológica nos bairros que fazem limítrofes a escolas (urbana e 

rural). 

 Levantamento Ambiental Cultural dos bairros da cidade e população escolar 

da escola (urbana e rural). 

 Trabalhos de vários parâmetros que a escola mostre o que pode fazer para 

participação da inclusão da coleta seletiva na escola, no bairro, com alunos, 

pais, mestres, etc. Já que o município implantou a coleta seletiva, a 

destinação final para cada resíduo (urbano e rural). 

 Todas as escolas visitarão UTC (Usina de Triagem de Compostagem dos 

Resíduos), aquelas que interessarem. 

 O MESMO PROJETO VAI DEPENDER DO OLHAR DE CADA ESCOLA 

PONTUANDO SEUS TALENTOS HUMANOS.  

 

 

 

Responsável pelo projeto 

CARMEM APARECIDA ROSA. 
Especialista em Educação Ambiental. 

Especialista em Pericia e Auditoria Ambiental. 

Especialista em Direito Ambiental. 

 


