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JUSTIFICATIVA 

 

Mediante análise da realidade escolar, avaliando as situações problemas, detectou-

se à necessidade de realizar algumas melhorias no espaço físico, buscando estimular os 

alunos e a comunidade a uma integração mais efetiva e a garantir algumas mudanças de 

hábitos ligadas a sustentabilidade, trazendo modernidade e inovação ao ambiente, aliando 

essas práticas às atividades físicas. A realização desse projeto se faz necessária graça a 

formação dos ODS proporcionados pelo Instituto Alpargatas, porque trás mudanças 

atitudinais e ambientais, já que trabalha com materiais reciclados que antes eram 

descartados sem nenhum planejamento de reutilização, trazendo consequências desastrosas 

ao meio ambiente como também para a própria comunidade, consequentemente 

acarretando em doenças diversas devido ao acumulo de água parada nesses recipientes. Á 

medida em que o corpo discente, docente e comunidade é despertada através de estímulos 

para à necessidade de reutilização desses materiais em jardins verticais, balanços, poços 

ornamentais, entre outras alternativas, possibilita uma nova visão do meio ambiente e, 

portanto, de um mundo melhor, tornando a educação mais inclusiva, já que insere a 

população local e conscientiza-os da necessidade de um consumo responsável e 

imprescindível. O planejamento adequado tornou-se essencial com melhorias inovadoras e 

estruturais do espaço físico, minimizando os danos existentes naquela realidade, 

estimulando os alunos e comunidade à cooperar entre si, rompendo barreiras sociais. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente e adotar práticas saudáveis, 

inserindo atividades corporais que tragam equilíbrio tanto físico quanto ecossistêmico para 

elevar assim a educação a patamares mais significativos.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Aperfeiçoar o condicionamento físico e realizar práticas educativas de inclusão com 

a comunidade local;  

 Preservar o meio ambiente e reutilizar materiais diversos;  



 Lapidar a coordenação motora dos educandos e pais, como também trabalhar a 

lateralidade, concentração, otimização da memória, indução à criatividade, noção 

de espaço, limites e sociabilidade. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS-METODOLÓGICOS 

 

  Apresentação do projeto e discursão partindo de uma situação-problema vivenciada 

em sala de aula de acordo com os temas tratados. Após essa etapa, os alunos foram 

orientados a coleta dos materiais necessários à realização do trabalho. Dando continuidade, 

foi realizado à confecção e ornamentação do ambiente juntamente com a comunidade. Foi 

necessário à ajuda de um marceneiro local para auxiliar na construção de um poço 

artesanal, um balanço feito com pneu e, adição de telhas ecológicas reduzindo o gasto de 

energia da escola. Em outro momento, foram produzidos acessórios de crochê pelas 

mulheres e jovens da comunidade para ornamentar as prateleiras reinventadas com papelão 

e algumas gavetas de madeira. Para concluir o trabalho, foi realizada uma avaliação 

conjunta e apreciação do trabalho elaborado, seguido de uma divulgação para a 

comunidade através de panfletos.  

 

ESPERADOS 

 

Fomentar a conscientização ambiental proporcionando uma educação de qualidade 

para melhorar a assiduidade escolar dos alunos, propondo maneiras eficazes e relevantes 

para o aprimoramento das capacitações motoras e psicológicas, desenvolvendo o processo 

de formação do senso crítico, que é indispensável ao longo de sua vida escolar e social, 

seguindo as atividades integrantes da Trilha de Desenvolvimento em Educação pelo 

Esporte. 

Assegurar uma educação de qualidade durante o crescimento destes alunos no 

contexto em que vivem viabilizando um processo educacional igualitário; Salientar como é 

possível deduzir os problemas físicos existentes no âmbito escolar, construindo uma infra-

estrutura revolucionária e promovendo uma sustentabilidade rentável com materiais 

reciclados;Aguçar a percepção de medidas urgentes sobre as mudanças climáticas, 

combatendo de forma eficaz e racional através de medidas simples,voltadas para a 

inevitabilidade de mudanças de atitude crítica e consciente frente à uma sociedade 



consumista, mas que tem possibilidades de melhorias usando alternativas de 

sustentabilidade, realizando inovações ambientais que são tendências perceptíveis na 

atualidade. 

 

ALCANÇADOS 

 

Melhorias na estrutura da escola, compreensão dos docentes a cerca dos temas 

escolhidos, evolução na participação dos alunos e comunidade no âmbito acadêmico, 

combinação das diversas áreas de ensino como carpintaria, pintura, história, economia, 

natureza e assim por diante, apresentação de práticas restauradoras e inclusivas necessárias 

naquela conjuntura e amadurecimento do senso crítico fazendo com que os alunos se 

questionem mais e criem expectativas maiores a cerca do conhecimento de mundo.  

 

AVALIAÇÃO PESSOAL SOBRE O PROJETO 

 

O projeto teve um impacto relevante à comunidade em geral, tal importância foi 

observada a partir de uma maior participação dos pais na vida escolar dos docentes, 

melhorando o convívio entre eles e propondo uma nova visão de ensino, induzindo os 

alunos a rebuscar uma nova postura dentro e fora da sala de aula resultando emmelhoriasna 

assiduidade escolar e no desenvolvimento de suas aptidões psicomotoras. Diminuindo atos 

de vandalismo e conscientizando-os com práticas ambientais e rentáveis. 

 

 

 



 

 

 


