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3 – Proposta Pedagógica  

O PROEAS – Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Concessão Ambiental Jacareí visa 

o desenvolvimento e implementação de ações e projetos que atendam as exigências técnicas e legislações 

ambientais vigentes, bem como as políticas públicas municipais, estaduais e federais de educação 

ambiental. 

As ações realizadas são de caráter educativo, referentes aos princípios dos 5R’s e ao Correto Descarte 

de Resíduos e se destinam ao público alvo indicado no programa. O conteúdo a ser abordado incluí: a 

problemática dos resíduos sólidos, ação e impacto humano no meio ambiente, diferenças entre Aterro 

Sanitário x lixão, responsabilidades individuais e coletivas para a vida equilibrada e sustentável no 

planeta. Dessa forma, os participantes das oficinas, palestras ou formação de professores receberão as 

informações e conteúdos com diferentes tipos de abordagens, visando a melhor forma de fixar esses 

conteúdos, despertar os sentidos e promover a mudança de posturas e comportamentos a respeito do 

consumo consciente, separação e descarte de resíduos – coleta seletiva e sustentabilidade. 

As estratégias e metodologias adotadas seguem premissas conceituais, princípios e diretrizes do 

Programa Nacional de Educação Ambiental e do Programa Municipal de Educação Ambiental de 

Jacareí/SP. A realização do programa em todo processo de planejamento e execução baseia-se em 

metodologias participativas e diálogos que promovam a integração e interação da educação ambiental 

junto ao público alvo. Vale ressaltar que também enfatizamos o conceito de sustentabilidade em toda 

sua dimensão socioambiental considerando o potencial transformador do incentivo às mudanças de 

posturas e hábitos para cooperar e colaborar com o desenvolvimento sustentável.  Neste sentido, o 

nosso programa está alinhado com os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e com a 

Agenda 2030, bem como as políticas locais em destaque a PMEA – Política Municipal de Educação 

Ambiental de Jacareí/SP.  

 

 

Ações de Educação Ambiental 
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 Portanto, a CONCESSÃO AMBIENTAL de Jacareí, alinhada as questões atuais desenvolve ações para 

o programa de educação ambiental, por meio da educação crítica, transformadora e emancipatória. Busca 

desenvolver atividades e projetos direcionados à comunidade local, mas também incluí e prevê a 

ampliação e extensão aos cidadãos do município como um todo, de forma articulada e participativa.  

 

Ações de Educação Ambiental  

 

1 – Oficinas: serão realizadas nas escolas e/ou Auditório da CTR – Jacareí para os alunos e 

professores, de fácil replicação e baixo custo com utilização de material reaproveitado.  

2 – Palestras: alunos, professores, lideranças, grupos de gestão sobre resíduos sólidos e visando o 

esclarecimento sobre o Aterro Sanitário, Consumo Consciente, o princípio dos 5R’s 

 3 – Formação de professores e multiplicadores para produção e troca de saberes, com foco em 

resíduos sólidos, consumo consciente, metodologias de Educação Ambiental, Correta Separação e 

Descarte de Resíduos, esclarecimento sobre o empreendimento,  apresentação de jogos pedagógicos  

 3 – Comunicação e Participação Social para Educação Ambiental: envolvimento da comunidade 

local em ações e campanhas de educação ambiental, parcerias locais, divulgação digital e impressa, 

reuniões coletivas. 

Desenvolvemos ações e atividades visando a sensibilização para a conscientização sobre a importância da 

qualidade de vida e sustentabilidade em diferentes grupos: alunos, professores, estudantes universitários, 

funcionários, moradores do entorno e para população em geral.  

Realização de atividades externas para abordagem do tema, como palestras, reuniões, rodas de 

conversa, entre outras.  

Entre em contato e agende uma ação de educação ambiental conosco! 

 


