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A Educação Ambiental em Extrema é assim...
A Educação Ambiental em Extrema acontece desde 1974, com
Dona Cloé e Sr. Misael Cardoso Pinto que sempre atuaram de maneira
significativa antes mesmo da aprovação da Política Nacional de
Educação Ambiental em 1999, onde já faziam um trabalho diferenciado
com a sociedade extremense.
O

município

de

Extrema,

através

da

parceria

entre

as

SECRETARIAS de MEIO AMBIENTE e de EDUCAÇÃO, possui um
sistema estruturado de coordenação dos processos de Educação
Ambiental por meio do apoio técnico em suas atividades e fóruns
bimestrais realizados com os gestores escolares, orientadores
pedagógicos, além

de

representantes

das

escolas

municipais,

estaduais e particulares da rede.
Em 1997 o município aderiu ao Programa SEMANA DA ÁGUA,
idealizado pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (o Consórcio PCJ), que é uma
associação de direito privado sem fins lucrativos, composta por
municípios e empresas e que tem como objetivo a recuperação dos
mananciais da sua área de abrangência.
Gradualmente a SEMANA DA ÁGUA continuou a ocorrer nos
demais anos e, aos poucos, deixou de acontecer em uma semana,
ganhando forma e se expandindo para a rede de educação, sendo
tradicional no mês de Outubro a troca de saberes através da realização
de exposições, feiras e apresentações nas escolas para a finalização
dos trabalhos realizados ao longo do ano letivo.
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Segundo consta na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei
Federal Nº 9.795 de 1999) em seu artigo segundo: “A educação
ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal com as
escolas e não formal com a sociedade”.
Nesse contexto, considerando a necessidade de auxiliar os
processos de maneira a engajar os atores envolvidos (gestores
escolares, orientadores pedagógicos, monitores, funcionários, pais e
alunos) nasceu a necessidade de estruturar as experiências realizadas
pelas escolas em um projeto com o intuito de deixar um legado
consistente de boas experiências na prática.
Este projeto foi desenhado no final de 2013 durante os Fóruns de
Educação Ambiental com base no plano de ensino do município e nas
experiências dos projetos anteriores se estendendo em um processo
continuado, participativo e permanente.
O objetivo deste projeto é socializar os trabalhos realizados nas
escolas e interagir as diferentes realidades através da diversidade dos
seus processos.
No ano de 2018, nós sugerimos trabalhar Educação Ambiental um
pouco mais além! Acrescentamos aos ingredientes da nossa receita
coletiva a tão sonhada Educação para a Sustentabilidade...
E o que é sustentabilidade para mim? Em primeiro lugar, preciso
compreender o MEU “SER”.
Em um trecho da carta da Educação está escrito:
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“Educar é assumir um compromisso com a formação de um sujeito em
sua integralidade, é trabalhar com a dimensão intelectual, mas também
com a física, emocional, social e cultural.
É considerar o estudante como o centro do processo de aprendizagem
e partilhar a construção do conhecimento...”
Partindo desse princípio o “EU” também é um estudante...Todos nós
aqui

hoje,

também

somos

estudantes

que

fazem

parte

das

comunidades aprendentes que tem muito a compartilhar...
E como compreender um processo se não puder olhar o OUTRO?
VOU PEDIR UMA GENTILEZA A TODOS:
Olhem para o colega do lado, SORRIA PARA ELE!
Como estamos nos comunicado no NOSSO DIA A DIA?
Precisamos respirar, parar e pensar...
E o que é a SUSTENTABILIDADE para o COLETIVO?
Cuidado, Respeito, Amor, Cidadania, Responsabilidade, Harmonia,
União, Compaixão, Equidade, Paz, Alegria, Conscientização e
Sensibilização, Valores humanos, Melhor qualidade de Vida, Todo
espaço que ocupamos e cuidamos, Mudança de hábitos, Mudança de
atitude!
Equilíbrio enfim, é saber utilizar os recursos existentes pensando no
Futuro!
E o importante para isso...
Compreender minha relação com o “EU”
Minha relação com o OUTRO,
Minha relação com o TODO!
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Educação para a Sustentabilidade é pensar “FORA DA CAIXA”, é olhar
o TODO e COMPREENDER A PARTE que necessita de apoio, seja ele
economicamente viável, ambientalmente correto ou socialmente justo.
Quero encerrar parabenizando todas as escolas e equipes envolvidas
em todos os processos e desejar que descubram a Energia do Educar
para a sustentabilidade!
Saudações Ambientais a todos!
Patricia Akemi Chujo Omura
Gestora e Educadora Ambiental
03.07.2019

