


Quem sou eu?



1988– Magistério – EEPSG dos Andradas

1992- Desenho Industrial - UNISANTA

2003- Pedagogia – Don Domênico

2005- Psicopedagogia – UNISANTA

2008 – Letras – UNAR

2012 – Atendimento Educacional Especializado – UFC

Atualmente cursando o Mestrado de Ecologia em 
Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos 

pela UNISANTA 



Um olhar...



Planejamento das Ideias
 Roda de conversa após a observação da comunidade 

local e biodiversidade;

 Algumas  ações para evitar que os lixos fossem parar no 
manguezal e no Rio Itapanhaú; 

 Utilização de literaturas infantis com abordagens 
ambientais para a sensibilização das crianças. 



Nascimento do Projeto Viva-Verde (PVV)
 Março de 2006

Projeto Viva-
Verde

Observação

Horta

Coleta Seletiva 
dos Materiais 

Recicláveis

Planejamento Compostagem





Atividades de Redução, de Reutilização, de Reciclagem(resíduos 
sólidos domiciliares), de Recuperação (árvores nativas da Mata 
Atlântica) e de Reflexão (Educação Ambiental Crítica). 



Criação de Recursos Didáticos e Eventos 



Família Flores

Personagens:
Professora Flor

Sr Flores

Viva

Verde



Objetivo principal:
 · Conscientizar os alunos, comunidade escolar e comunidade local sobre a 

necessidade de preservação ambiental do meio ambiente natural e antrópico.

Objetivos secundários:
 · Informar aos alunos sobre o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, 

sensibilizando e estimulando a reflexão para novas posturas através do 
reaproveitamento, redução e reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares e 
recuperação de árvores nativas,  bem como, repensar sobre o consumo e 
desperdício;

 · Desenvolver atividades pedagógicas que respeitem a faixa etária dos alunos, 
visando o seu desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e reflexivo em relação 
às questões ambientais.



Pressuspostos teóricos
Fröebel

Wallon                    
Piaget

Vygotski



Política Nacional de Educação 
Ambiental – Lei nº 9795/99

 "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."



BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2016) 
Cumprimento da LEI Nº 9394/96

Contempla os Direitos de Aprendizagens e 
Desenvolvimento da Criança: 

Conviver

Brincar

Participar                                                             

Explorar

Expressar

Conhecer-se



Tríade da 
Sustentabilidade

Aspectos 
ecológicos

Aspectos sociais
Aspectos 

econômicos

Lei N°6.938, de 31 de agosto de 1981  
Política Nacional do Meio Ambiente



Em seus 13 anos de existência...

Alcançou em 
torno de 2000 
alunos em 10 
escolas das Redes 
Municipais de 
Guarujá e 
Bertioga



Algumas ações já realizadas pelo 
PVV no Hermínia neste ano...
 Montagem da horta e composteira;

 Plantio de mudas de morangos  e outras hortaliças;

 Alguns livros paradidáticos utilizados;

 Atividades variadas sobre os dois recursos didáticos. 
acima.









Ações do PVV
no Hermínia em 
andamento...

Coleta seletiva dos 
materiais recicláveis 
(latinhas);

Montagem do “Álbum da 
Coleta Seletiva dos 
Materiais Recicláveis”;

Contagem das figurinhas 
no “Álbum”;

Elaboração de atividades 
com adição, subtração e 
gráfico de barras.



Futuras ações do PVV no Hermínia 
até dezembro deste ano...
 Transformação da 

contagem das figurinhas 
em créditos para o  cartão 
de crédito “Caranguejo’s
card” que será utilizado 
pelas crianças durante as 
compras;

 Montagem da “Feira 
Ambiental - 2019” 
preparada  para as crianças 
realizarem suas compras; 

 Café da tarde oferecido 
pela Diretora Valquíria 
Matos e OE Claudia Sant’ 
Ana para os pais enquanto 
os mesmos aguardam as 
crianças realizarem as suas 
compras.



Prêmios
 2007 – Concurso Cosipa Boas Ideias e Boas Ações – 1º lugar 

– Categoria Consciência Social (Baixada Santista)

 2008 – Prêmio Professores do Brasil – MEC – Categoria 
Educação Infantil – 08 melhores projetos do Brasil 
(Brasília)

 2008 – Prêmio ECOPET – Associação Brasileira da 
Indústria do PET (ABIPET) – 1º lugar - Categoria  
Educação Ambiental (FIESP/SP)





Parcerias e Agradecimentos
 A Deus, o Autor de toda a Sustentabilidade do Universo;

 As crianças; 

 A Diretora Valquíria Matos e OE Cláudia Santana;

 Aos Pais e Comunidades Escolares das Redes Municipais de 
Guarujá e Bertioga;

 As Professoras Cristina dos Santos (in memorian) e 
Luciana Pinheiro de França (professoras de Bertioga);

 À TQUIM – Transportes Químicos (camisetas);

 Aos familiares e amigos.                                           

 Não é propaganda! É gratidão!!!



“As pessoas mais 
felizes não têm as 

melhores coisas. Elas 
sabem fazer o melhor 

das oportunidades 
que aparecem em 
seus caminhos.”

Clarice Lispector

Contato: 
sukinhasouza@hotmail.com
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