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Fotos: 

Hortas suspensas criadas na Escola Universi-
tário

Oficina na Escola Vitus A. M. palestra seguida 
de plantio de mudas de árvores frutiferas em 
garrafas PET.

Fotos das lixeiras criadas para promover a 
separação e reciclagem do lixo

Reaproveitamento de pneus para jardins e 
relógio biológico dos sistemas do corpo hu-

Pai e filho transplantando árvores frutíferas na 
Escola São Bento



Q1: Título do projeto ambiental participante: Geração V

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Prefeitura Municipal Da Educação
Nome fantasia: XXXXXX
Setor de atuação: Secretaria da Educação
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 26/ 01/ 1891
Número de colaboradores: Na produção e elaboração do projeto

temos 3 coordenadores e 18 escolas
envolvidas na realização prática deste onde
envolve cerca de 5.000 alunos.

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Julio May, 242
Bairro: Centro
Cidade: Lajeado
Estado: RS
CEP: 95900-000
Telefone com DDD: (51)3982 -1056

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Solange Raquel Feldens Catto
Cargo: Professora- Bióloga
E-mail: solange.catto@lajeado.rs.gov.br
Telefone com DDD: (51)3982 1056

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 20 de outubro de 2014 08:58:08segunda-feira, 20 de outubro de 2014 08:58:08
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 29 de outubro de 2014 10:41:11quarta-feira, 29 de outubro de 2014 10:41:11
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de uma semanaMais de uma semana
Endereço IP:Endereço IP:  186.251.169.138186.251.169.138

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#55
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Solange Raquel Feldens Catto
Cargo: Professora- Bióloga
E-mail: solange.catto@lajeado.rs.gov.br
Telefone com DDD: (51)9973 9513

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 24/03/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 06
Remuneradas 02

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 4.670
Famílias 2.800
Animais xxxx
Espécies xxxx

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de Lajeado - Secretaria da Educação - Secretaria do Meio Ambiente
PAP Urbanizadora.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Vivemos numa sociedade que vem demonstrando uma grande preocupação com o futuro do planeta. 
Considerar as consequências no futuro, oriundas das ações de hoje é uma atitude sábia e responsável. Em 
nossas escolas esse tema é constantemente trabalhado, cada um faz um pouquinho. Considerara as 
consequências no futuro, oriundas das ações de hoje é uma atitude sábia e responsável. Muitas ideias e 
ações são planejadas mas por falta de incentivo e conhecimento, por vezes caiam e eram deixadas de lado.
 As escolas são disseminadoras de ideias e ações positivas, os recurso estão disponíveis, basta saber 
aproveitá-los. Sustentabilidade é uma questão de atitude.... muito era desperdiçado...escolas com amplos 
terrenos ociosos poderiam aproveitá-los para a instalação de hortas escolares, onde além de manusear a 
terra podem instruir e introduzir uma alimentação saudável e equilibrada. Prover a arborização e o plantio de 
mais árvores, propicia uma melhora das condições climáticas e de manutenção da vida. Desperdício de 
energia e recursos naturais, ampliar os conhecimentos para um melhor aproveitamento. Percebe-se uma 
certa falta de conhecimento, o que prejudica a realização dos 3 Rs nas escolas (reciclar, reutilizar e 
reaproveitar).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Observamos que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Então, por que não juntar forças e 
ações em prol do ambiente, de forma equilibrada em relação ao que se retira do ambiente com o que a ele 
devolvemos e como devolvemos?
 O método participativo é considerado o mais adequado aos princípios e valores da educação 
ambiental.Deste modo, depois das observações, levantamentos de ideias, necessidades e potencialidades 
sugere-se que as escolas e comunidades se envolvam em  momentos de troca de saberes, listem desejos e 
necessidades e coloquem em prática ações benéficas ao ambiente, indo em direção da estruturação das 
escolas sustentáveis. Observa-se que para construirmos uma sociedade sustentável é preciso compreender 
o que os nossos alunos, seus familiares e membros da comunidade pensam sobre o assunto e como agem 
no seu dia a dia. A observação e experimentação são maneiras que levam a construção do conhecimento, 
portanto as questões que envolvem atitudes, ações, hábitos alimentares e ambientais precisam ser 
trabalhadas a partir do local onde vivemos. O aluno precisa perceber um ambiente escolar agradável e 
saudável, sentir-se agente na construção e manutenção de práticas que busquem a sustentabilidade  do 
planeta. É necessário construir um vínculo de prazer e cumplicidade com os elementos da natureza.
Nesta linha, criamos o Geração  V, um caderno mensal a ser distribuído nas Escolas de Ensino Fundamental 
da rede e assinantes do Jornal Informativo do Vale. O nome remete à ideia. V de Verde. Estamos falando da 
Geração V, porque queremos que as crianças e jovens realmente adotem essa ideia. Visamos criar uma 
identidade para unir um interesse comum: viver de forma saudável, visando o desenvolvimento de uma 
consciência planetária de sustentabilidade. O projeto vem incentivar e fomentar práticas alimentares 
saudáveis e ambientais sustentáveis, como as hortas escolares, cisternas, composteiras e tudo aquilo que vir 
a favorecer a vida no nosso ambiente. O desenvolvimento destas práticas buscam auxiliar na consciência de 
que é necessário adotar um novo estilo de vida, que promova e preserve o ambiente no qual vivemos . A 
construção de uma identidade afetiva e de uma relação de respeito com a natureza , entendendo que todos 
nós fazemos parte dessa natureza. Isto proporcionará aos alunos e envolvidos, um verdadeiro laboratório ao 
ar livre para as aulas, pois estas experiências despertam maior envolvimento e comprometimento.
Acreditamos que não basta apenas entregar um conjunto de informações, conceitos e teorias, é preciso 
preparar as pessoas para pensar, refletir, analisar, promover mudanças e assumir atitudes conscientes. A 
grande mudança pode ser resumida no conceito de “educação para toda a vida”.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Para que tenhamos avanços, é preciso que todos se conscientizem de que o cuidado com o planeta é 
responsabilidade de todos. Segundo Leonardo Boff existe uma relação de escolha entre cuidar ou se omitir 
em relação às questões ambientais. Cuidar implica em responsabilidade e preocupação. "Cuidar é mais que 
um ato; é uma atitude. Portanto abrange mais que um modo de atenção, de zelo, de desvelo. Representa uma 
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e envolvimento afetivo com o outro". (Boff.199.p.33).
No sentido de que o conhecimento se dá na práxis, o projeto traz uma proposta interdisciplinar de trabalho 
nas escolas, buscando ente muitas ações possíveis, trabalhar com a criação de hortas escolares, cisternas e 
composteiras, disseminando ideias e ações realizadas por todos os ambientes da escola e cidade. Mas, 
acima de tudo aprendam a cuidar dos recursos naturais visando à sustentabilidade do planeta. Viver melhor, 
de forma sustentável sem agredir o ambiente e usando materiais alternativos conscientemente, é essencial 
nos dias de hoje. 
Pensando em conscientizar cada vez mais cedo as crianças, nós da Secretaria da Educação em parceria com 
o Meio Ambiente, com apoio do diário O Informativo do Vale. O projeto objetiva a produção mensal de um 
caderno de 16 páginas coloridas, em papel jornal, no formato de meio tabloide, destinado ao ensino 
fundamental da rede municipal de Lajeado formada por 5 mil alunos e mais 4.500 exemplares para encarte na 
tiragem do jornal local. Esse encarte será produzido com participação das escolas, com dúvidas, 
curiosidades. 
Além dos exemplares distribuídos entre os alunos e comunidade, nós do Geração V realizamos palestras e 
oficinas práticas com turmas de alunos. Realizamos oficinas de chás e alimentação natural e equilibrada. 
Oficinas para plantio de árvores nativas, mutirão para construção e instalação de hortas e composteiras.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O projeto esta em andamento, mas o retorno foi melhor do que o esperado sabendo que nosso trabalho pode 
ser considerado ao da formiguinha. Nossos cadernos estão superando nossas expectativas pois estão sendo 
levados diretamente para a salas de aula. Salas estas que não somente as da rede municipal de ensino 
fundamental,  2 escolas das 5 escolas da rede privada estão trabalhando com nosso material e este projeto já 
teve lançamento realizado nas escola municipais de educação infantil. os trabalhos não se restringem apenas 
a trabalhos teóricos didáticos, muitas ações práticas estão sendo realizadas. Mutirões de limpeza, 
embelezamentos de pátios escolares com materiais reciclados, instalações de hortas, construções de 
cisternas,... A sustentabilidade vem sendo incorporada no dia a dia das escola e se espalhando para as 
família e comunidade ao redor.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 2. 765 árvores nativas plantadas
Resultado 2 720 Kg de lixo eletrônico recolhido na ação

da Escola Porto Novo
Resultado 3 9 hortas escolares instaladas nas escola da

rede, beneficiando aproximadamente 746
alunos

Resultado 4 51 alunos beneficiados na oficinal de sabão
medicinal

Resultado 5 130 mães e funcionárias beneficiadas com
a oficina de sabão de glicerina, com
reaproveitamento de óleo de cozinha

Resultado 6 1.120 alunos participaram da açõa "Educar
para Transformar"

Resultado 7 63 brinquedos construídos com o "Lixo que
vira Luxo"

Resultado 8 1.250 educadores participaram da Palestra
Com Leonardo Boff

Resultado 9 230 famílias beneficiads nas oficinas de chá
e alimentos naturais, agroecologia e
alimentação alternativa

Resultado 10 construção de 5 composteiras em escolas
da rede

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Lançamos nosso projeto junto aos professores, equipes diretivas e autoridades no dia 24/03, à noite nas 
dependências do Jardim Botânico de Lajeado(JBL). Já no dia seguinte, o lançamento foi com as turmas de 
algumas escolas da rede (com inscrição prévia), nesta dia os aluno participaram de uma trilha ecológica( 
passando em meio mata nativa, nascente de um riacho- cascata- trecho das sensações), oficina de fabricação 
de brinquedos e papel reciclado, palestra sobre adoção consciente de animais, plantio coletivo de uma árvore 
frutífera na beira do açude do JBL e levaram para casa mudas de árvores nativas para o replantio.
Como continuidade os encartes são produzidos mensalmente com ideias, sugestões e participação das 
escola. Nós vamos até os alunos para realizar oficinas, palestras e trabalhos mais práticos de conscientização 
ambiental. Como prática incentivamos junto às escolas técnicas de economia de energia e recursos naturais. 
Incentivamos e esclarecemos dúvidas sobre os resíduos eletrônicos. Criamos e espalhamos eco pontos para 
a coleta e destinação adequada de pilhas, baterias, lixo eletrônico e óleo de cozinha usado. Em ações diretas 
incentivamos e convidamos as escolas a participarem da ação de limpeza das margens e fundo do rio Taquari 
- Viva Taquari Vivo. Também proporcionamos o reflorestamento da margem do nosso rio e estabelecimento 
de metas e esclarecimento sobre o Corredor ecológico. A pedidos de escola promovemos a fabricação de 
sabão glicerina a partir de óleo de cozinha e sabão medicinal. Promovemos "o dia de limpeza escolar" com 
coleta e separação de lixo, até nas áreas verdes próximas a escola, mutirão com famílias e embelezamento 
dos pátios escolares utilizando pneus e paletes.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Não divulgou nos últimos três anos
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Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.informativo.com.br/site/noticia/vi

sualizar/id/57083
Link 2: Em 26/3:

http://www.lajeado.rs.gov.br/home/show_pa
ge.asp?
titulo=Oficializado%20o%20grupo%20Lajea
do%20no%20Caminho%20da%20Sustenta
bilidade&categoria=Not%EDcias&id_CONT
EUDO=2933&id_SHOW_noticia=4100&cod
ID_CAT=892&INC=includes/show_noticias.
asp&imgCAT=&ID_LINK_PAI=0

Link 3: Em 13/6:
http://www.lajeado.rs.gov.br/home/show_pa
ge.asp?
titulo=Alunos%20da%20Emef%20Porto%2
0Novo%20desenvolvem%20a%E7%E3o%
20com%20foco%20na%20reciclagem&cate
goria=Not%EDcias&id_CONTEUDO=2933
&id_SHOW_noticia=4482&codID_CAT=892
&INC=includes/show_noticias.asp&imgCAT
=&ID_LINK_PAI=0

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

17.650,00

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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