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ESCOLA SUSTENTÁVEL 
 DESAFIO 3'Rs : AVENTURA CULTURAL SUSTENTÁVEL  

 
1.0 OBJETIVOS: 

• Promover a educação ambiental integrada envolvendo os princípios sociais, 
ambientais e educacionais, a fim de alcançar o modelo de escola sustentável. 
Partindo das boas práticas sustentáveis  com capacitação adequada, difusão do 
conhecimento e  promovendo gestão participativa. 

•  Reconhecer o trabalho coletivo dos docentes, discentes e familiares; Incentivar as 
escolas a buscar alternativas sustentáveis para o dia-a-dia; Motivar os alunos e 
familiares à mudança de hábito; 

•  Promover a integração entre as Secretarias de Ensino, Meio Ambiente e   
Desenvolvimento social; 

• Divulgar, recomendar e reconhecer as ações ambientais aplicadas no ambiente 
escolar; 

• Possibilitar o reconhecimento das ações identificado como modelo de Escola 
Sustentável; 

• Mediante trabalho participativo e socioambiental  garantir  que  as escolas que 
obtiveram o Selo  Verde no ano anterior dê continuidade ao trabalho. 
 

2.0 PODE  PARTICIPAR: 
 
2.1.Escolas Municipais e Estaduais  de Ensino Infantil,  Fundamental I e II; 
 
2.2. É obrigatório a participação no Programa de Educação Ambiental Participativo,  as 
escolas que receberão o Selo Verde em 2018 e 2019 e pretendem revalidar. 

 
 
3.0 METODOLOGIA: 
 
3.1. Todas as escolas que desejar participar deverá confirmar a participação pelo link  
disponível de 27.01 a .14/02/2020  no site da Daidea. 
 
3.2. Após o fechamento das inscrições será agendada apresentação do Programa pela 
Daidea as Diretoras e Coordenadoras participantes. 
 
3.3. Através da Coordenadora do Programa será definido os requisitos para atendimento 
ao Programa de Educação Ambiental e Aplicação das estratégias de ensino-
aprendizagem; 
 
 



  

 
4.0 PERÍODOS DE DESENVOLVIMENTO: 
 
1ª Etapa: Abertura  de um canal de divulgação em mídia eletrônica que pode ser via 
facebook , blog ou site google  das ações para atendimento aos requisitos da 
sustentabilidade. ( 02/03 a 08/11/2020) 
 
2ª Etapa : Apresentação das ações iniciadas ou melhoradas em 2020 por meio relatório 
formal disponível no modelo de Programa.(30/09/20 ). 
 
3ª Etapa Visita da  Coordenadora do Programa  para verificação dos  requisitos para 
atendimento ao Modelo Escola Sustentável e Selo Verde. ( 05 a 09/10/20) 
 
4ª Etapa : Envio  da  Apresentação Cultural a equipe  Avaliadora  do Programa  para 
verificação do  Desafio do 3'Rs  por escrito em formato eletrônico . ( 09/10/20) 
 
5ª Etapa : Apresentação a equipe  Avaliadora  do Programa  para verificação do  Desafio 
do 3'Rs  com apresentação cultural. ( 26 a 30/10/20) 
 
 
5.0 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 
5.1  Para apresentação das ações que estiverem acontecendo em 2020, a escola deverá  
nomear o projeto e realizar a abertura de uma página no facebook ou blog ou site google 
para publicação das ações . Utilizar recursos de mídia gratuitas. 

5.2 Para encerramento  desta etapa deverá  enviar a documentação  por meio do link de 
acesso do Programa com limite de 15 mega. Será fornecido o modelo  de relatório a 
serem preenchidos da 2ª Etapa. 

5.3 Na  4ª Etapa a escola  deverá preparar uma apresentação cultural para equipe 
avaliadora podendo ser uma peça teatral, show musical, um sarau. Na 5ª Etapa deverá 
realizar a apresentação do espetáculo. 

5.4  O coordenador da escola participará  da ferramenta eletrônica utilizada para 
orientação. 

6.0 DIFERENCIAL DO PROGRAMA 

6.1 Avaliação  do coletivo; 

6.2 Não basta apresentar idéia ou projetos precisa comprovar o envolvimento; 

6.3 Cada escola participante receberá uma nota de 0 a 100% de acordo com a 
participação das etapas;   

6.4 As etapas do programa poderão ser eletrônicas, como possibilidade de preenchimento 
via portal. A terceira e ultima etapa serão presenciais. 



  

6.5 Promover a visita de empresas e 
instituições nas escolas para auxiliar na avaliação do Projeto.  

 

6.6 Reconhecimento do trabalho pelas Secretarias de Educação e Meio Ambiente. 

7.0 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

7.1  Avaliação da 1ª e 2ª  Etapa do Programa :  Apresentação eletrônica das ações 
realizadas para  atendimentos aos requisitos básicos. 
 

itens Requisitos 

1 Água 

Proteção as nascentes 

 Alternativas de consumo/melhoria 

2 Coleta Seletiva 

Aplicação 3'Rs 

Artesanato Reciclado 

3 Conservação Da Fauna Silvestre Campanhas educativas 

4 Consumo Sustentável Datas comemorativas com 3'Rs 

5 Educomunicação Tecnologia Social 

6 Energia 

Alternativas 

Melhoria/ Economia 

7 Família Envolvimento / União/ Saúde Mental 

8 Parcerias Tipos de envolvimentos 

9 Resíduos Sólidos 
Alternativas de destinação/ Apoio a 

ações/Visita no Aterro 

10 Solo 

Reflorestamento 

Compostagem 

Alimentação Saudável 

  
  

7.1.1 - Para cada requisito deve apresentar  uma ação realizada  em 2020. Com limite 
de até 5 fotos. Deverá utilizar o formulário padrão do Programa. 
 
 
7.2 Avaliação da 3ª Etapa do Programa :  Visita na Escola para verificação dos 
requisitos para atendimento a Escola Sustentável . 
 
7.2.1  Durante a visita serão verificados os requisitos com pontuação: 
 

 

Atendimento 
Total 

Atendimento 
Parcial 

Não 
Atendimento 

Não 
Aplicável 

Pontos 2 1 0 0 

76 pontos representa 100% atendimento 
38 pontos representa 50% do atendimento 



  

 
Para obtenção do Reconhecimento como Escola Sustentável necessita pontuar  
≥90%≤ 
 
7.2.2 Checklist da Visita: 

RECURSOS DESCRIÇÃO

Atendimento 

Total

Atendimento 

Parcial

Não 

Atendimento

Não 

Aplicavel

1. CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA Com a CAPTAÇÃO, a água é destinada para a 

lavagem dos corredores e cuidados com o 

jardim

2. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DO AR 

CONDICIONADO

Aproveitar a água descartada pelo ar 

condicionado, para a manutenção da limpeza 

do corredor ;

3. TORNEIRAS COM REDUTORES DE 

PRESSÃO

Instaladas para a economia de água.

4. ACESSIBILIDADE A escola possui rampas de acesso aos alunos 

e banheiros adptados. 

5. LOUSA BRANCA  Implantação da tecnologia .As canetas  

reaproveitadas e reabastecidas com tinta 

própria.

6. LAMPADAS DE LED Promover a economia de energia e melhor 

iluminação.

7. REAPROVEINTAMENTO DE MATERIAIS Area de Sustentabilidade - Reúso de Carretel 

de madeira, pneus, recipientes e outros. 

Favorecer a decoração e ambiente 

8. JARDIM SUSPENSO DE GARRAFAS PETS Aproveitamento de materiais recicláveis e 

ensinamento pelo cultivo de plantas.

9. POMAR No espaço antes ocioso foi desenvolvido um 

pomar com árvores frutíferas.

10. ARBORIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA Promover a preservação e plantio de área 

verde dentro e ao redor da escola .

11. HORTA EDUCATIVA Fortalecer o trabalho para preservação da 

cultura, do meio ambiente e da promoção de 

hábitos alimentares saudáveis

12. GRAMADO (COBERTURA VERDE – 

ABSORÇÃO DE AGUA DA CHUVA)

 Local para absorção da água da chuva  

favorecendo  a efetiva drenagem da água da 

chuva

Instalação de diversas lixeiras pelo ambiente 

escolar.

Parceria com a Cooperlol.

Coleta seletiva interna

Coleta seletiva dos alunos e familiares;

Coleta de óleo usado;

Coleta de eletrônicos, pilhas e baterias;

14. ESPAÇO LEITURA  Com a utilização de diversos materiais 

recicláveis,  possibilitar um espaço/ ambiente 

agradável, onde a natureza é preservada e 

13. COLETA SELETIVA

 
 
 



  

 
7.3 Avaliação da 4ª e 5ª Etapa do Programa : Apresentação do Atendimentos dos 
requisitos básicos mediante evidências enviadas nas etapas anteriores  e 
apresentação de uma comunicação / cultural  que represente a prática da 
Sustentabilidade na escola, demonstrando de forma lúdica atitudes e ações para 
preservação, como todos podem colaborar e possibilitar para a consciência ambiental.  
 
 Desafio 3'Rs - Elaboração de uma apresentação Cultural (peça teatral, show 
musical, um sarau) que apresente os requisitos sustentáveis  ou alguns deles. 
 
7.3.1  Elaboração de uma apresentação por escrito da  Apresentação Cultural , 
contendo as informações das etapas: 

• Nome da Apresentação  
• Formação do Grupo 
• Escolha do texto / música / paródia 
• Ensaio 
• Criação do Figurino e Cenário 
• Divulgação do espetáculo 
• Apresentação do Espetáculo 

 
7.3.2  O Desafio 3'Rs - Aventura Cultural sustentável na escola  deverá  atender 
os princípios listados abaixo com uma apresentação: 

Desafio 3'Rs - Aventura Cultural sustentável 
ETAPAS PRINCIPIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Formação do 
Grupo 

 

Amplitude  Número de pessoas envolvidas e 
beneficiadas com a apresentação.  
Envolvimento da família e da 
comunidade no preparo da peça. 

10 
 

Escolha do 
texto/História 

 

 Qualidade / Meio 
Ambiente 

Considerar a qualidade do texto, 
simplicidade, acessibilidade, 
segurança , clareza de informação. 
Incentivar o consumo consciente e 
desestimular o consumo supérfluo e o 
desperdício, aplicação dos 
3’R.Apresentação das práticas de 
sustentabilidade na escola, casa ou 
na comunidade. 

20 

Ensaio 
 

Social Gestão participativa para promoção 
da mudança. 

10 

Criação do 
Figurino e 
Cenário 

 

Consumo 
Consciente 

Contribuir para a elevação do grau de 
consciência do aluno em relação à 
real necessidade de consumo. 
Aplicação do custo zero . 

20 

Divulgação do 
espetáculo 

 

Criatividade Envolvimento para a divulgação com 
convite, cartazes, publicações em 
mídias eletrônicas.  Envolver  outros 
alunos e voluntários não participantes 
do espetáculo.  

10 

Apresentação 
do Espetáculo 
 

 Inovação Considerar a organização, 
pontualidade, a transmissão do 
conhecimento e da moral da 
história. 

30 



  

 
7.3.3 Para a  apresentação será verificado se será no espaço da escola ou em um local 
amplo para que ocorra todas as apresentações das escolas inscritas. 
 
7.3.4 Todas as escolas participantes receberão uma classificação final  de 0 a 100 pontos. 
 
7.3.5  A pontuação das Cinco etapas  resultará no Reconhecimento de Escola 
Sustentável perante a comunidade.  
 
 

8.0 ETAPA DE AVALIAÇÃO 

8.1. Avaliação – será analisado pela Equipe Avaliadora as iniciativas. Haverá a  
classificação das ações , respeitando os critérios previstos no item 7 deste regulamento. 
Será agendada a visita em cada escola  em Novembro/20. 

8.2. Divulgação do ranking dos Finalistas do Desafio acontecerá na Cerimônia de Mérito 
Ambiental em Novembro de 2020. (previsto para 26.11.20) 

8.3.Todas as datas descritas anteriormente poderão ser prorrogadas, a critério da 
Comissão Organizadora. Nessa hipótese, será dada publicidade às alterações efetuadas 
no calendário. 

9.0 COMISSÃO ORGANIZADORA E BANCAS JULGADORAS 
 
9.1. Será coordenado por uma Comissão Organizadora integrada por representantes da 
Daidea Reciclagem Inteligente, a quem compete a designação e o convite aos integrantes 
das Equipe Avaliadora. 

9.2 A equipe de coordenação do Programa composta pela DAIDEA, Secretária Municipal 
da Educação e Meio Ambiente, não poderão participar da avaliação final. 

9.3. Para o julgamento dos trabalhos serão constituídas Equipe Avaliadora, responsáveis 
pela avaliação dos trabalhos e pela indicação dos finalistas. Será composto por  
integrantes representando as empresas como: Sina Alimentos, Grupo Intelli , Seleta Meio 
Ambiente, Sol Soluções Ambientais e convidados representando a ETEC Alcídio Souza 
Prado, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria  da Educação de outras cidades. 

10.0 RECONHECIMENTO 

10.1. Todas as escolas que demonstrarem aplicação  no Programa  receberão um 
Certificado  durante a Cerimônia de Mérito Ambiental. Os trabalhos serão divulgados nas 
mídias das empresas envolvidas, no jornal local  e no site www.daidea.com.br.  

10.2 Mediante a classificação a escola finalista do programa  receberá o 
Reconhecimento de Escola Sustentável além de uma ação especial na escola para os 
alunos (dia especial com recreação ou fornecimento de alimentos ou  ação definida pelo 
patrocinador) 

 10.2.1 Em caso de empate a Equipe Avaliadora definirá a metodologia de 
desempate. 



  

 

10.3 As demais classificações as escolas  receberão Certificado  de Mérito a Honra 
mediante a pontuação. 

10.4 As escolas que possuem o Selo Verde, mediante avaliação receberão a informação 
se mantém a certificação ou podem ser certificadas ou será suspensa para ano de 2021. 

10.5 Para escolas que não possuem o Selo Verde  serão realizadas avaliações e 
verificado se atendem a pontuação  para contemplar a certificação. Caso não possua o 
limite mínimo para certificação será emitida uma nota orientativa para tentar a certificação 
no próximo ano. 

10.6  Todos os participantes (diretores, coordenadores e professores) do programa 
receberão um certificado de participação com 100 horas de atividades e os 
coordenadores das ações com 120 horas. 

• Escolas de 100 a 250  alunos - pode ter até 4 coordenadores de ações. 

• Escolas de 100 a 350 alunos - pode ter até 5 coordenadores de ações. 

Nota4 - Coordenadores de Ações - são professores responsáveis pela criação e elaboração do programa perante a 

escola. Pode ser definido pela Direção da escola. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1. Este regulamento estará disponível no site www.daidea.com.br. 

11.2 Dependendo do trabalho das escolas poderá acontecer outras premiações não 
definidas neste regulamento. 

11.3 A certificação do Selo Verde possui um custo, assim será definido com os 
patrocinadores conforme o resultado obtido das avaliações o volume de escolas que 
receberão o certificados. 

11.4 A coordenação do projeto definirá a data para contemplar a premiação ao finalista. 

11.5. As evidências apresentadas irão compor o Almanaque de Sustentabilidade  2020 
que será disponibilizado para pesquisa . 

11.6 Os trabalhos não serão devolvidos aos participantes e poderão ser utilizados pelos 
organizadores do Programa como material de pesquisa, para cessão ou doação a 
organizações interessadas ou, ainda, serem mantidos em arquivo para futuro 
aproveitamento e/ou consulta. 

Orlândia, 27 de Fevereiro de 2020.rev01 

Michelle C.R.Miele 

 

Gestora SocioAmbiental 


