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A Coleção Cartilhas Autorais atende ao componente transversal de 
Educação Ambiental do Projeto Águas de Areias, implementado pela 
Associação Águas do Nordeste (ANE) e patrocinado pela Petrobras 
através do Programa Petrobras Socioambiental, no Alto Capibaribe.

O propósito é oferecer às comunidades escolares um material que 
expressa diferentes percepções e formas de relação social com a água e 
com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as 
águas de aluvião, que neste contexto chamamos de águas de areias, têm 
um significado muito especial.

O uso da água de aluvião é uma prática tradicional no semiárido 
brasileiro, contribuindo para a subsistência de populações rurais nesta 
vasta área do território nacional. No contexto da semiaridez, essa água 
fica resguardada do intenso processo de evaporação pela coluna de areia 
na qual se encontra, possibilitando que a mesma seja utilizada por 
aqueles que vivem próximo ao leito de rios e riachos intermitentes. 
Durante os períodos de seca, essa chega a ser a única água disponível 
para o gasto (atividades de lavagem de roupa, banho, assim como de 
manutenção de pequenos criatórios ou de plantios domésticos) e seu uso 
prioritário tem conflitado com a atividade de retirada indiscriminada de 
areia do leito de rios.

Motivar a inclusão do tema da água no semiárido nos processos de 
ensino e aprendizagem foi um dos principais objetivos da produção das 
cartilhas, considerando-se que professores e estudantes são 
protagonistas na construção do conhecimento escolar. Com esta 
proposta procuramos estimular práticas de educação ambiental voltadas 
a explorar a realidade local com espírito crítico, compreendendo o 
contexto e a história do lugar através das mudanças percebidas na 
relação cultura e natureza.
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O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários 
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos 
municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do 
Capibaribe. O trabalho envolveu um público variado que atua em 
educação infantil, escola multisseriada rural, ensino fundamental e 
ensino médio. As atividades, que aconteceram durante o segundo 
semestre de 2014 e início de 2015, foram conduzidas de modo a 
contemplar essa diversidade.

Em conjunto planejamos temas, objetivos, formas de trabalhar nas 
escolas, metas, além de vivenciar o registro e o compartilhamento das 
experiências e aprendizagens. Em cada contexto escolar, foram 
desenvolvidos projetos de educação ambiental visando conhecer o 
entorno e compreender a realidade a partir da multiplicidade de 
perspectivas locais.

O processo vivido em cada etapa deste trabalho foi muito intenso e para 
nós possui um significado que vai bem além do que pode ser apresentado 
na sua forma final. Foram necessárias muitas atividades de estudo, de 
trabalho em campo, de sistematização e de seleção de conteúdo até se 
chegar às cartilhas, cujos autores são os próprios professores e 
estudantes.

O caráter experimental deste trabalho nos instiga a refletir sobre os 
significados das ações na vida de cada um e da comunidade e a entender 
as eventuais limitações existentes no âmbito escolar em que foram 
produzidas. Contudo, estamos cientes que para fazer educação 
ambiental é preciso imaginação e ousadia, apostando que a construção 
da sustentabilidade requer práticas educativas inovadoras e criativas.

A Coleção Cartilhas Autorais que apresentamos é constituída por 12 
volumes. Em cada um deles o leitor é apresentado a uma forma singular 
de abordar a temática da água, de modo que cada volume é 
independente dos demais. Juntos, porém, eles têm a força de revelar um 
pouco dos nossos aprendizados pelos caminhos da educação ambiental.

Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção 
das cartilhas, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de 
Areias, garantindo as demais ações. 

Esta cartilha conta a experiência do projeto Escola Sustentável, 
desenvolvido na nossa escola, a Escola Municipal João Martins, 
a partir da iniciativa da sua coordenadora pedagógica. O 
projeto teve por objetivo incentivar professores e alunos a 
produzir e compartilhar experiências e informações para tornar 
a escola e seu entorno um espaço educador sustentável. Para 
isso foram realizadas diversas atividades, entre as quais se 
destaca a atividade de reciclagem.  

Nossa escola foi uma das pioneiras no incentivo à criação de 
escolas sustentáveis no município de Poção. Fizemos uma 
grande campanha para sensibilizar alunos e comunidade sobre 
a importância da coleta seletiva. Como nosso município ainda 
não tem esse tipo de coleta, articulamos parceria com uma 
cooperativa de catadores local, para a qual destinamos os 
resíduos recicláveis coletados. 

Além desse trabalho na escola, estendemos nossas iniciativas 
para a nascente do rio Capibaribe e o riacho Gangorra, que 
passa na frente da nossa escola.   

Professor, nesse material você vai encontrar uma série de 
práticas que poderão servir como subsídio para o 
desenvolvimento de atividades junto aos seus alunos, 
incrementando, assim, seu trabalho docente por meio de um 
assunto atual, que é a sustentabilidade.

Construindo uma
escola sustentável
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SOBRE A ESCOLA

A Escola Municipal João Martins está situada na Rua dos Conrados s/n, no 
município de Poção/PE. A escola possui em seu quadro 53 funcionários, sendo 
20 professores e os demais auxiliares administrativos e gerais. Atende a 430 
alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, nos turnos da manhã e 
tarde. 

PROFESSORAS E PROFESSOR:
Andrea da Costa Alves 
Audenice da Costa Alves Feitosa 
Daniely de Fátima Roseno 
Lúcia de Fátima Cordeiro dos Santos (Coordenadora Pedagógica)
Iris Solange de Oliveira
Marckenny Juann Nascimento Silva
Maria Aparecida Monteiro de Farias 
Maria Edivânia Moraes 
Maria Eliane Meneses
Rosineide Francisca da Silva
Solange Leite de Araújo 

Todos os estudantes do Fundamental I.

07Construindo uma escola sustentável

O QUE É SUSTENTABILIDADE?

É a maneira da sociedade se desenvolver sem prejudicar o ambiente, 
as outras espécies de seres vivos e as futuras gerações. Para isso é 
preciso o exercício diário da responsabilidade do ser humano com o 
meio ambiente.

Ações sustentáveis:
• Não poluir os rios
• Jogar lixo no lugar correto
• Não desmatar
• Reciclar
• Arborizar 

Quadro produzido pela aluna
Maria Vitória - 1º ano C

AUTORES
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0908 Construindo uma escola sustentável Construindo uma escola sustentável

OS 5 RS DA SUSTENTABILIDADE

Tudo que utilizamos vem da natureza, mas nem sempre devolvemos 
algo que ela possa aproveitar. Nosso lixo leva muito tempo para 
decompor e causa danos ao ambiente. É importante consumir com 
responsabilidade, por isso aprendemos sobre os 5 Rs da 
Sustentabilidade, que são:

• Repensar – nossos hábitos de consumo;
• Recusar  – produtos que prejudicam o ambiente e a nossa saúde;
• Reduzir  – o consumo, evitando assim o desperdício;
• Reutilizar  – e recuperar ao máximo antes de descartar;
• Reciclar – materiais. 

PRÁTICA 1: CUIDANDO DO LIXO

A coleta seletiva é muito importante para o ambiente, pois através 
dela os materiais que podem ser reciclados são separados daqueles 
que não podem, evitando assim que eles se tornem impróprios para 
serem reciclados ou reutilizados. 

1º Passo: coleta seletiva 
Separamos o lixo na escola e o material reciclado é destinado para 
uma cooperativa de catadores.  

Alunos do 2º ano B realizando a coleta e separando o lixo



0908 Construindo uma escola sustentável Construindo uma escola sustentável

OS 5 RS DA SUSTENTABILIDADE

Tudo que utilizamos vem da natureza, mas nem sempre devolvemos 
algo que ela possa aproveitar. Nosso lixo leva muito tempo para 
decompor e causa danos ao ambiente. É importante consumir com 
responsabilidade, por isso aprendemos sobre os 5 Rs da 
Sustentabilidade, que são:

• Repensar – nossos hábitos de consumo;
• Recusar  – produtos que prejudicam o ambiente e a nossa saúde;
• Reduzir  – o consumo, evitando assim o desperdício;
• Reutilizar  – e recuperar ao máximo antes de descartar;
• Reciclar – materiais. 

PRÁTICA 1: CUIDANDO DO LIXO

A coleta seletiva é muito importante para o ambiente, pois através 
dela os materiais que podem ser reciclados são separados daqueles 
que não podem, evitando assim que eles se tornem impróprios para 
serem reciclados ou reutilizados. 

1º Passo: coleta seletiva 
Separamos o lixo na escola e o material reciclado é destinado para 
uma cooperativa de catadores.  

Alunos do 2º ano B realizando a coleta e separando o lixo



1110 Construindo uma escola sustentável Construindo uma escola sustentável

2º Passo: estimulando o uso de materiais recicláveis

A reciclagem é o resultado da transformação de materiais que iriam 
ou já se encontram no lixo, em novos produtos. Por meio dela evita-se 
extrair mais matéria-prima da natureza.
Vamos ensinar vocês a produzirem um triciclo com material reciclável, 
atividade feita com alunos do 1º ano C: 

Material necessário:
• 03 CDs velhos
• 05 palitinhos de picolé
• 01 caixa de margarina de 500g
• 01 tesoura sem ponta
• Cola
• Tinta para colorir ou papel colorido
• Pincel

Como fazer: 
1. Cubra com papel colorido ou pinte a caixa de margarina e os CDs.

2. Cole dos dois lados da caixa um CD, esses CDs serão as rodas da 
parte de trás do triciclo.

3. Para a roda da frente cole um palito de cada lado do CD e depois 
coloque um palito em cima destes, formando um T que será o guidão. 

4. Para ligar a parte da frente com a de trás do triciclo cole os dois 
palitos que sobraram, faça uma abertura na parte da frente do pote de 
margarina e encaixe os palitos. A abertura precisa ficar apertada para 
que o palito não se solte. 

5. A outra ponta dos palitos prenda na parte da frente do triciclo.
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3º Passo: Projeto Reciclar é Preciso
 
Nossa escola promoveu no dia 06 de junho de 2014 a I Exposição do 
Projeto Reciclar é Preciso, que reuniu uma série de objetos feitos pelos 
alunos a partir de materiais recicláveis. 

A ação sensibilizou os alunos de que nem tudo é lixo, e a cada dia 
aumenta a consciência ambiental dos alunos.

Confiram algumas produções do projeto Reciclar é Preciso: 

Professora Solange e alunos 

do 2º ano B               

Produções dos 4º e 5ºanos

Produções do 1º ano

Produções dos 3º ano C
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PRÁTICA 2: CICLO DO PAPEL

O papel é produzido a partir da pasta de celulose, que é uma 
substância presente nas plantas. Várias árvores precisam ser 
derrubadas para a produção dessa pasta.  Nas indústrias a pasta 
passa por uma série de tratamentos químicos até virar o papel que 
conhecemos e que serve para os livros, revistas, cadernos, jornais.  
Reutilizar papel pode evitar o desmatamento. Interessados no tema, 
fizemos uma oficina de reuso de papel, utilizando papéis de várias 
qualidades.

Imagens de alguns materiais usados para abordar o tema

1º Passo: reutilizando papel

Esta atividade teve por objetivo a sensibilização quanto à reutilização 
do papel, dando a ele um destino que não seja o lixo.
Geralmente após utilizarmos o papel o jogamos fora, mas ele pode ser 
reutilizado, tendo um novo fim, ou reciclado, dando origem a outro 
papel. 

Aproveitamos papéis de revista para fazer belos quadros. 

Quadro produzido pelos alunos do 4º ano
utilizando folhas de revistas e papel usado.
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PRÁTICA 3: PLANTIO DA HORTA

Fizemos uma horta na escola para produção de temperos para nossas 
merendas.

1º Passo: Conhecendo o solo

Os alunos do 3º ano A e B antes de começarem o processo de plantio 
da horta viva, realizaram estudos para identificar os tipos de solo, a 
fim de conhecer o solo em que iria ocorrer o plantio.

Cartaz produzido pelos alunos do 3º ano A

Aluna do 3º ano A recolhendo 
solo para estudos

2º passo: plantio

Depois de terem estudado o solo, os alunos juntamente 
com os professores iniciaram o processo do plantio.

Professora Edivânia orientando alunos no plantio

Alunos 1º ano C plantando

Com essa iniciativa, alguns alunos 
da zona rural também fizeram em 
casa sua própria horta. 
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1918 Construindo uma escola sustentável Construindo uma escola sustentável

PRÁTICA 4: CONHECENDO A SEMENTEIRA

Os alunos do 1º ano C fizeram uma visita à sementeira Viveiro 
Florestal Jequitibá, localizada no Cruzeiro de Poção, e  conheceram 
algumas árvores como o Ipê, Amora e Nim.

O objetivo da sementeira é ajudar a aumentar as matas e não deixar 
que as árvores nativas, como o Jequitibá, entrem em extinção. 
As mudas produzidas servem para o reflorestamento de áreas 
desmatadas. Os alunos também ganharam mudas para plantarem em 
casa.

1º Passo: Destino das mudas

Camily e Maria Eduarda plantando
as mudas que receberam no Sítio Candeeiro.
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2º Passo: sementeira na escola

Para lembrar o nome das plantas foi produzida em sala uma maquete 
de uma sementeira feita com materiais reciclados.

Confecção das mudas 
com material reciclado 
por alunos do 1º ano C

PRÁTICA 5: CONHECENDO A NASCENTE

A primeira nascente do rio Capibaribe localiza-se no Sítio Araçá, no 
município de Poção, no quintal do sítio da dona Maria do Carmo.

A nascente lembra uma cacimba. Por trás dela podemos ver uma área 
florestada, tendo ao redor pequenos poços cavados artesanalmente.

Uma curiosidade é o fato que há apenas 20 anos se iniciaram as 
visitas à nascente, pois até então aquele “pequeno poço” era apenas 
mais um para os moradores, como relatou a proprietária do Sítio 
Araçá. 

1º Passo: visita à nascente

Placa na margem da nascente 

A nascente
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Alunos do 5º ano às margens da nascente

2º Passo: observando a agricultura familiar

Em terras da nascente também se pode observar agricultura familiar. A 
proprietária relatou plantar para seu próprio consumo, além de cultivar 
flores que são comercializadas na feira livre da cidade.

Plantio de milho e de flores no 
sítio da dona Maria do Carmo

Primeira ponte sobre o 
rio Capibaribe

Entrevista com dona 
Maria do Carmo. 
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PRÁTICA 6: CONHECENDO O 
RIACHO GANGORRA

Nas proximidades da escola encontra-se o riacho Gangorra, que faz 
parte da rotina diária da comunidade, pois de lá  vem a água para 
serviços domésticos. Contudo, a falta de conscientização está trazendo 
um problema ambiental que é a poluição, pois os mesmos que 
utilizam a água também jogam lixo ao seu redor.

1º Passo: visita ao riacho

Riacho Gangorra

Professora Maria Aparecida 
e alunos do 2º ano B 
visitando o riacho Gangorra

2º Passo: produção de paródias

A turma do 3º ano C, juntamente com a professora, produziu uma 
paródia da música “É preciso saber viver” da banda Titãs. Ela retrata o 
desejo de ver o riacho limpo.

É preciso pro rio fluir

Quem espera que o rio
Seja salvo sem esforço
Pode até ter esperança

Ou morrer no fim do poço
É preciso ter consciência 
Pra mais tarde não poluir 

É preciso pro rio fluir

Todo lixo no meu rio 
Você pode retirar

Uma água bem limpinha
Você pode preservar

Se a consciência existe 
Você pode sobreviver
É preciso pro rio fluir
É preciso pro rio fluir 
É preciso pro rio fluir
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26 Construindo uma escola sustentável

3º Passo: cuidando do riacho 

Ao visitar o riacho Gangorra foi feito um trabalho de coleta e 
separação de lixo. Vendo a poluição, as crianças tiveram a iniciativa de 
limpar o local relatando que gostariam de ver aquele lugar limpo.

Alunos do 2º ano B
recolhendo o lixo às 
margens do riacho

Esperamos que vocês tenham gostado de nossas experiências na 
busca pela construção de uma escola sustentável

Foto do pátio da escola mostrando o jardim suspenso com garrafas PET.

Coleção

Cartilhas Autorais

O caminho da vida
Escola Municipal Oscarina Cavalcanti

Poção

Construindo uma
escola sustentável

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe por nossas 
mãos: um trabalho possível na 

educação infantil
Creche Municipal Dedé Lola

Poção

A ecologia nos 
gêneros textuais

Escola Municipal João Martins
Poção

O rio Capibaribe que passa atrás 
da minha escola multisseriada

Escola Municipal 
Pedro Virtuoso de Lima

Jataúba

Um rio de nomes e contos
Escola Paraíso do Saber

Jataúba
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Retratos da relação entre 
comunidade e açude na 

vila de Poço Fundo
Escola Municipal Intermediária 

Professora Maria José 
Santa Cruz do Capibaribe

Preciosa areia
Escola Estadual 

José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe

A arte como uma porta de luz 
na educação ambiental

Associação Fazenda Fieza de 
Educação Ambiental  

Escola Municipal Professora 
Orlandina Arruda Aragão 
Santa Cruz do Capibaribe

Mata ciliar: guardiã do rio 
Escola Municipal Vereador 

Ciríaco Ramos de Lima 
Santa Cruz do Capibaribe

Como nos relacionamos 
com o rio Capibaribe? 
Escola de Referência em 

Ensino Médio Luiz Alves da Silva 
Santa Cruz do Capibaribe

Uma volta pelo mundo 
com a gotinha Anabela

Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus

Coleção

Cartilhas Autorais
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PatrocínioRealização

Saiba mais sobre o Projeto Águas de Areias: 
Base do Projeto:Km 20, PE-160, Santa Cruz do Capibaribe, PE

Sede da Ane: Rua do Afeto, 100, Sítio dos Pintos, Recife, PE
Cep: 52171-140 | Fone (81) 3105.2307

www.aguasdonordeste.org.br/aguasdeareias
www.facebook.com/aguasnordeste

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e Gestão 

Compartilhada das Águas de Aluvião em Leito Seco de Rio 

no Semiárido Pernambucano, é patrocinado pela Petrobras 

através do Programa Petrobras Socioambiental, visando 

contribuir para a recuperação ambiental e gestão dos 

mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe, 

para garantir a sustentabilidade hídrica das populações 

rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano.
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