
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS  - Diretoria de Ensino Região Osasco 

 

Nome da Unidade: Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Nome do(a)  Diretor(a): Irene Machado Pantelidakis – Dirigente Regional de Ensino 

 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Projeto “Nosso Planeta Nossa Casa” 

 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento:  Projeto de Educação Ambiental 

 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

 Contribuir na correta implementação da Lei Federal No 9.795, de 27 de abril de 

1999 sobre Educação Ambiental; 

 Subsidiar as escolas para cumprimento desta legislação pertinente a E.A.; 

 Promover ações de formação continuada para os professores Interlocutores de 

Educação Ambiental, objetivando a discussão e reflexão das práticas de ações 

de Educação Ambiental no ambiente escolar, em articulação com o Currículo 

Oficial  do Estado de São Paulo;  

 Subsidiar os professores para o incentivo ao trabalho com o aluno como 

protagonista das ações ambientais nas escolas; 

 

Data de Realização: Março. a Nov. 2017 

 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): 

Foram realizados os trabalhos em 21 escolas, com um total de 6475 alunos 

 

 

Organização: 

Isolete Domiciano – NPE – Osasco – até o mês de Agosto 

Carolina Oliveira Ribeiro – NPE – Osasco 

 

 

Quantidades de Participantes: 

6.475 alunos em 21 escolas e 21 professores que realizaram as ações 



Impacto nos Resultados Educacionais das Escolas:  

 

O projeto contribui significativamente para despertar o interesse pelas questões 

ambientais nos alunos das escolas que aderiram. As turmas trabalhadas foram os 6º 

anos. Também percebemos que durante a aplicação do projeto nas salas, as 

habilidades de leitura e escrita foram trabalhadas de forma lúdica, com o apoio do 

material recebido e dos jogos trabalhados.  

 

 

 

 Parcerias Envolvidas: 

A empresa Junior Achievement forneceu capacitação para os professores e o material 

a ser trabalhado nas escolas. 

 

 

 

 

 

Imagens  

 
Reunião de Formação com Professores 

 

 

 



 
Trabalho com os alunos em sala de aula 

 

 

 
Desdobramento do Projeto – Horta na Escola 


