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AR
›› Ventilação natural
›› Poluição
›› Clima
›› Umidade
›› Queimadas
›› Aquecimento global

ALIMENTAÇÃO
›› Merenda escolar
›› Alimentação saudável
›› Nutrição
›› Energia nos alimentos
›› Agricultura sustentável
›› Segurança alimentar
›› A questão da fome
›› Horta escolar e comunitária
›› Desperdício de alimentos

LIXO

›› Geração de resíduos
›› Gestão de resíduos
›› Consumo consciente
›› Aproveitamento inteligente de
recursos
›› Os 6Rs — Repensar, Reduzir,
Reutilizar, Reparar, Reciclar,
Recusar
›› Coleta seletiva
›› Compostagem
›› Economia circular — do berço
ao berço
›› Arte com lixo

ESPAÇO FÍSICO
›› Espaço físico como ambiente de aprendizagem
›› Presença de áreas verdes e o cuidado com elas
›› Estado de limpeza e conservação dos ambientes
›› Boa e má utilização dos espaços
›› Uso do pátio para socialização
›› Necessidades de revitalização
›› Nível de adequação das salas de aula, biblioteca e
laboratório de informática
›› Acessibilidade — presença de rampas, banheiros
adaptados etc.
›› Utilização do entorno da escola para práticas educativas
sobre meio ambiente
›› Localização da escola — poluição sonora e do ar
›› Convívio com a vizinhança escolar
›› Construções sustentáveis

INTERFACES
DA ESC LA

SUSTENTÁVEL

ESGOTO
›› Tipos de esgoto e formas de
tratamento
›› Sistema de esgoto da escola
›› Sistema de esgoto da cidade
›› Saneamento no Brasil e no mundo,
importância e problemas

BIODIVERSIDADE
›› A natureza como comunidade
›› Empatia e respeito pela natureza
›› Importância da biodiversidade — o papel
e as funções das plantas e animais no
equilíbrio do planeta (diversidade assegura
resiliência)
›› Extinção de espécies
›› Desmatamento e erosão
›› Mosquito Aedes aegypti e doenças
associadas

PESSOAS E RELAÇÕES
›› Sustentabilidade como questão socioambiental
›› Relações interpessoais — cooperação, escuta, respeito,
empatia, igualdade de gênero, bullying
›› Crescimento pessoal — expressão, autoestima, objetivos
pessoais, preparação para o mercado de trabalho
›› Participação dos pais nos assuntos escolares
›› Relação da escola com a comunidade

ÁGUA

›› Ciclo da água
›› Desperdício, uso consciente
›› Contaminação da água
›› Captação e utilização da
água de chuva
›› Vida aquática
›› Poluição de rios e mares
›› Recirculação e tratamento
›› Água na escola
›› Água na indústria

ENERGIA
›› Fontes renováveis, energia limpa
›› Combustíveis fósseis
›› Produção de energia a partir do lixo
›› Iluminação, tipos de lâmpadas, iluminação natural
›› Eficiência energética de equipamentos
›› Transporte, mobilidade sustentável
›› Desperdício, uso consciente
›› Efeito estufa

