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›› Como é o ar na nossa escola em termos de
temperatura, umidade e poluição?
›› Nossa escola tem ambientes com ventilação
natural?
›› Como é o clima na nossa cidade?
›› Ocorrem queimadas na nossa cidade?
›› Vamos conversar sobre aquecimento global?

ALIMENTAÇÃO
›› Como é a merenda na nossa
escola?
›› Existe desperdício de alimentos na
nossa escola?
›› O que podemos aprender sobre
alimentação saudável, nutrição e
energia nos alimentos?
›› Nossa escola possui horta?
›› Vamos conversar sobre fome,
segurança alimentar e agricultura
sustentável?

LIXO

›› Quais resíduos nossa escola gera?
Como eles são geridos?
›› Existe coleta seletiva na nossa
escola e na nossa cidade?
›› Nossa escola faz compostagem?
›› Como podemos utilizar os recursos
de forma mais inteligente?
›› Como podemos praticar o consumo
consciente?
›› Vamos entender os 6Rs (Repensar,
Reduzir, Reutilizar, Reparar,
Reciclar, Recusar)?
›› Vamos fazer arte a partir do lixo?
›› Vamos aprender sobre economia
circular?

ESPAÇO FÍSICO

›› Como podemos avaliar o espaço físico da nossa escola em
termos adequação dos ambientes para suas finalidades?
›› As salas de aula, biblioteca, laboratório de informática etc.
favorecem a aprendizagem?
›› Como é estado de limpeza e conservação dos ambientes
na nossa escola? Nossos banheiros são limpos? E nosso
refeitório?
›› Existem espaços que precisam de revitalização?
›› Como é nossa escola em termos de acessibilidade (presença
de rampas, banheiros adaptados etc.)?
›› Nossos espaços são bem utilizados? Utilizamos o pátio para
socialização?
›› Nossa escola possui áreas verdes? Como é o cuidado com
elas?
›› Podemos utilizar o entorno da escola para práticas
educativas sobre meio ambiente?
›› Como é o convívio com a vizinhança escolar? Nossa escola
está localizada em local barulhento?
›› O que podemos aprender sobre construções sustentáveis?

INTERFACES
DA ESC LA

SUSTENTÁVEL

ESGOTO

›› Como funciona o sistema de esgoto
da nossa escola e cidade?
›› Vamos aprender quais os tipos de
esgoto e as formas de tratamento?
›› Vamos aprender sobre o
saneamento no Brasil e no mundo,
sua importância e seus problemas?

BIODIVERSIDADE
›› Enxergamos a natureza como uma
comunidade da qual fazemos parte?
›› Temos empatia e respeito pela natureza?
›› Vamos aprender sobre a importância da
biodiversidade, sobre o papel e as funções
das plantas e animais no equilíbrio do planeta,
e sobre a extinção de espécies?
›› Nossa escola possui habitats aquáticos e
silvestres?
›› Nossa comunidade escolar toma medidas
para evitar focos de proliferação do mosquito
Aedes aegypti?
›› Vamos aprender sobre desmatamento e
erosão?

PESSOAS E RELAÇÕES

ÁGUA

›› Como e onde utilizamos água
na escola?
›› Existe desperdício e/ou
contaminação de água na
nossa escola?
›› Nossa escola possui sistema
de captação e utilização da
água de chuva?
›› Vamos aprender sobre o
ciclo da água, vida aquática e
poluição de rios e mares?
›› O que podemos aprender
sobre recirculação,
tratamento e utilização de
água na indústria?

›› Temos consciência da sustentabilidade como uma questão
socioambiental?
›› Como são as relações interpessoais na minha escola? Praticamos
cooperação, escuta, respeito e empatia? Como é a questão da
igualdade de gênero e bullying?
›› Somos estimulados a nos expressar, a cultivar a autoestima, a
ter objetivos pessoais e a nos prepararmos para o mercado de
trabalho?
›› Como é a participação dos pais nos assuntos escolares? E a
relação da escola com a comunidade?

ENERGIA

›› Como é a iluminação na nossa escola? Que tipo de lâmpadas são
utilizadas? Fazemos uso de iluminação natural?
›› Os equipamentos da nossa escola possuem selo de eficiência
energética?
›› Nossa comunidade escolar pratica mobilidade sustentável, como o
uso de bicicletas e transporte público?
›› Existem pontos de desperdício de energia na nossa escola? As
luzes costumam ficar acesas sem necessidade? Onde podemos
melhorar ou reduzir o uso de energia elétrica?
›› O que podemos aprender sobre fontes renováveis de energia,
combustíveis fósseis, produção de energia a partir de lixo, efeito
estufa?

