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Projeto Escolas Sustentáveis desperta 
consciência entre os pequenos 

 

Coma a missão de despertar 

a consciência ecológica em 

estudantes de Rondonópolis, foi 

lançado no em março de 2011 o 

projeto Escola Sustentáveis, uma 

iniciativa Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente do Município 

(Sema), com apoio de empresas 

privadas e organizações não-governamentais (Ongs). O projeto está sediado 

em uma área próxima a nascente do Córrego do Gavião, na região da Gleba 

Rio Vermelho e tem toda a infraestrutura para que os alunos aprendam de 

forma lúdica a importância de preservar de preservar os recursos naturais. 

Segundo a coordenadora do projeto, Patrícia Karina Barbosa, os 

estudantes verão na prática os benefícios de cuidar das nascentes de rios, 

vegetação nativa e fauna silvestre. “Os alunos serão os multiplicadores desses 

ensinamentos repassados a eles durante as visitas”, explicou a coordenadora. 

Crianças de sete escolas municipais, os monitores mirins foram, anteriormente, 

apresentadas ao percurso a ser feito por alunos das 16 unidades de ensino 

relacionadas ao projeto. Além do percurso, foi mostrado às crianças e aos 

monitores ambientais o cronograma de atividades que será efetuado durante 

as visitas. Eles receberam instruções sobre o roteiro da visita, como será feita e 

o papel dos monitores.  

“Trabalhar a consciência ambiental destas crianças é a maneira que 

encontramos de produzir multiplicadores deste conhecimento. O que eles 

aprenderem aqui será repassado para seus familiares, amigos e vizinhos”, 
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destaca Patrícia. Ela acrescenta que foi feita uma capacitação com dinâmicas 

de grupo envolvendo educação ambiental e percepção do ambiente para 

permitir que os monitores ambientais e mirins pudessem reagir e interagir com 

o meio ambiente. 

O secretário municipal de Meio Ambiente, Lindomar Alves, destaca a 

importância do apoio da iniciativa privada e ressalta que a sociedade como um 

todo ganha com esse tipo de iniciativa. Entre as empresas participantes, está a 

Nortox. De acordo com a coordenadoria do Departamento de Meio Ambiente, 

Regiane Reis, a empresa se destaca pela preocupação ambiental e está 

apoiando o projeto para incentivar e educar as crianças do município. “A 

iniciativa privada tem obrigação de dar sua contribuição para esse tipo de 

iniciativa”, afirma. Entre outras coisas, a empresa arcou com custos da 

sinalização para orientar alunos e demais visitantes. 

Para o morador da região do Córrego do Gavião, Fabio Barbosa, o 

projeto vai garantir a preservação do local. “A iniciativa é primordial para que 

preservamos as nascentes e as matas ciliares. Também seria importante toda 

a comunidade de Rondonópolis conhecer a região”, finaliza. 


