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PATRULHA DO VERDE
Preservação Ambiental

Hoje sabemos da importância da preservação do meio ambiente e da necessidade de
mudar o comportamento em relação ao mesmo, no sentido de promover um modelo de
atitudes, gerando reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos.

É

preciso encontrar novas maneiras de viver e se desenvolver, maneiras que preservem a
vitalidade da Terra e que sejam, portanto, sustentáveis a longo prazo.

Objetivos do Projeto Ambiental Patrulha do Verde
- Criar um movimento de sensibilização e crescimento intelectual dos alunos, de forma
interdisciplinar consciente e dentro de uma ética de respeito para com o ambiente escolar
e comunidade;
- Propiciar aos educandos a oportunidade de atuar em atividades relacionadas ao meio
ambiente, dando ênfase à integração da comunidade educativa e ao ensino
aprendizagem;
- Desenvolver uma prática contínua de supervisão na limpeza da sala de aula e nas
demais dependências da escola;
- Reconhecer nos próprios colegas a necessidade de sensibilizá-los a respeito da questão
ambiental;
- Exercitar formas diferentes de coleta de dados e apresentação de resultados;
- Organizar periodicamente os grupos de trabalho para um bem comum;
- Construir parâmetros dos resultados antes e após a explanação dos mesmos.

Conteúdos abordados
Botânica, Zoologia, Fisiologia Humana, Fisiologia Animal, Educação Ambiental, Ecologia,
Evolução, (plantas, seres vivos, água, solo, rochas, etc.)
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Os Patrulheiros do Verde são alunos de 5ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do
Ensino Médio e são responsáveis por todas as atividades referentes à preservação do
meio ambiente realizadas durante todo o ano letivo como: palestras, aulas teóricas e
práticas para alunos das séries iniciais, mutirão de limpeza do rio Gravataí, exposições,
arrecadação de alimentos para doação, cuidados com a conservação do ambiente
escolar, manutenção da horta, etc.
A responsabilidade maior dos patrulheiros é levar à comunidade a conscientização
necessária para que tenhamos a real mudança de atitudes em relação às questões
ambientais.

Comissão Organizadora
Niura Ramires Faria (Professora de Ciências e Biologia) - coordenação niura.ramires@lasalle.edu.br
Vivian Rejane Piber Donaduzzi (Auxiliar de Informática)
vivian.donaduzzi@gmail.com
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1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 Mantenedora
Sociedade Porvir Científico
Provincial: Ir. Jardelino Menegat
Diretor de Educação e Pastoral: Ir. Cledes Antonio Casagrande
Endereço: Rua Honório Silveira Dias, 636 – Bairro São João.
Cidade: Porto Alegre /RS
CEP: 90550-150
Telefone: (51) 3358-3600 - Fax: (51)3343-2322
E-mail: spc.poa@terra.com.br
CNPJ: 92.741.990/0001-37
Nº do Cadastro no CEED/RS: 284

1.2 Estabelecimento
Centro de Educação Básica La Salle Niterói - “Colégio La Salle Niterói”
Diretor: Ir. Gilmar Staub
Vice-Diretor: Ir. Eucledes Fábio Casagrande
Endereço: Rua Tamoio, 821 – Bairro Niterói
Cidade: Canoas /RS
CEP: 92120-000
Fone/Fax: (51) 3475-1690
E-mail: atendimento.niteroi@lasalle.edu.br
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1.3 Níveis de ensino mantidos
 Educação Infantil – Pré I e II
 Ensino Fundamental – 1º, 2º e 3º ano – 4ª a 8ª série
 Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª série
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2. PROJETO AMBIENTAL PATRULHA DO VERDE

2.1 Objetivos do Projeto Ambiental Patrulha do Verde
- Criar um movimento de sensibilização e crescimento intelectual dos alunos, de forma
interdisciplinar consciente e dentro de uma ética de respeito para com o ambiente escolar
e comunidade;
- Propiciar aos educandos a oportunidade de atuar em atividades relacionadas ao meio
ambiente, dando ênfase à integração da comunidade educativa e ao ensino
aprendizagem.

2.2 Objetivos Específicos
- Desenvolver uma prática contínua de supervisão da limpeza na sala de aula e nas
demais dependências da escola;
- Reconhecer nos próprios colegas a necessidade de sensibilizá-los a respeito da questão
ambiental;
- Exercitar formas diferentes de coleta de dados e apresentação de resultados;
- Organizar periodicamente os grupos de trabalho para um bem comum;
- Construir parâmetros dos resultados antes e após a explanação dos mesmos.

2.3 Justificativa Pedagógica
Hoje sabemos da importância da preservação do meio ambiente e da necessidade de
mudar o comportamento em relação ao mesmo, no sentido de promover um modelo de
atitudes, gerando reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de todos.

É

preciso encontrar novas maneiras de viver e se desenvolver, maneiras que preservem a
vitalidade da Terra e que sejam, portanto, sustentáveis a longo prazo.

2.4 Conteúdos abordados
Botânica, Zoologia, Fisiologia Humana, Fisiologia Animal, Educação Ambiental, Ecologia,
Evolução, (plantas, seres vivos, água, solo, rochas, etc.)
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2.5 Comissão Organizadora
Niura Ramires Faria (Professora de Ciências e Biologia) - coordenação niura.ramires@lasalle.edu.br

2. 6 Desafios do Projeto Ambiental Patrulha do Verde
Pretende-se levar os alunos e as pessoas em geral a compreender a complexidade do
ambiente, a fim de que futuramente realizem uma utilização mais criteriosa e prudente
dos recursos naturais.
É preciso iniciar um novo tempo de consciência para recomeçar e lutar a favor do Meio
Ambiente.
3. PÚBLICO ALVO

O projeto é destinado aos Professores, alunos, pais, funcionários, comunidade educativa
do Colégio La Salle Niterói, empresas e entidades parceiras.
Ele atinge todos estes públicos citados acima, mas o principal público de interesse são os
educadores e alunos do Colégio La Salle Niterói, bem como a comunidade educativa que
é atingida conforme as atividades são elaboradas e levadas para casa pelos alunos.

3.1 Público envolvido
Categoria

Quantidade

Educadores

63

Patrulheiros do Verde

30

Alunos do Colégio

614

Parceria - ACADEF

15

Parceria - APTA

4

Parceria - SMA

10

Total de envolvidos:

706

3.2 Patrulheiros do Verde
Os Patrulheiros do Verde são alunos de 5ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do
Ensino Médio e são responsáveis por todas as atividades referentes à preservação do
meio ambiente realizadas durante todo o ano letivo como: palestras, aulas teóricas e
www.lasalle.edu.br

Colégio La Salle Niterói - CNPJ 92.741.990/0046-39
(51) 3475.1690 – Rua Tamoio, 821 – Canoas-RS – CEP 92120-000

práticas para alunos das séries iniciais, mutirão de limpeza do rio Gravataí, exposições,
arrecadação de alimentos para doação, cuidados com a conservação do ambiente
escolar, manutenção da horta, etc.
A responsabilidade maior dos patrulheiros é levar à comunidade a conscientização
necessária para que tenhamos a real mudança de atitudes em relação às questões
ambientais.

4. GESTÃO DO PROJETO

4.1 Estratégias adotadas para atingir os objetivos;
O projeto Ambiental Patrulha do Verde iniciou em março de 2003, e vem sendo
desenvolvido pela professora de Biologia Niúra Ramires Faria.
No ano de 2008, o Projeto Patrulha do Verde foi uma das propostas encontradas pela
Equipe Diretiva para que tivéssemos um engajamento maior entre professores, alunos,
pais, funcionários e comunidade educativa do Colégio Niterói.
O primeiro desafio foi criar um grupo de alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental
e Ensino Médio para que estes pudessem desempenhar funções de “patrulheiros do
verde” através de ações práticas e de conscientização da comunidade educativa.
Durante sua formação, o grupo focou os seus trabalhos para o planejamento das
atividades que seriam realizadas durante todo o ano e para a busca de parcerias que
iriam contribuir significativamente com o Projeto.

4.1.2 Parcerias
Em 2008, o Projeto Patrulha do Verde tinha também como meta arrecadar parceiros que
incentivassem a conservação e preservação do meio ambiente.

4.1.3 ACADEF
A ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos) é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal, estadual e federal.
Atua no município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre e Vale dos Sinos,
articulando e realizando ações que desenvolvam as potencialidades da pessoa com
deficiência física e outras minorias, garantindo seus direitos e liberdade, promovendo o
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exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

4.1.4 SMA
A Secretária Municipal de Meio Ambiente (SMA) foi criada em 2001, com um plano de
gestão ambiental buscando a contínua melhoria na qualidade de vida dos canoenses.
O plano de gestão ambiental, além de cadastrar e conceder licença para combater
atividades poluidoras, tem como atribuição preservar, recuperar e executar o manejo das
áreas verdes urbanas como parques, jardins e praças. Também exerce o poder da polícia
para o cumprimento da legislação. A SMA está localizada no Parque Getúlio Vargas
(Capão do Corvo).

4.1.4 APTA
A APTA (Associação para Pesquisa e Técnicas Ambientais) é uma ONG (Organização
Não Governamental), com sede em Canoas, RS, na Rua Machadinho, s/nº, às margens
do Arroio das Garças, área que pertence ao Parque Estadual Delta do Jacuí.
Membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, faz parte do
Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Canoas.
A Apta promove ações de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente,
executando projetos, nas áreas de reflorestamento das margens ciliares dos nossos rios
(Gravataí, Sinos e Delta do Jacuí ), além do repovoamento de peixes e reciclagem do lixo.
Presta ainda auxílio logístico à Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Brigada
Militar, Policia Civil e Polícia Federal Ambiental, onde coloca as diversas embarcações
náuticas de seus associados à disposição destes órgãos públicos, para diligências e
saídas de campo.
Ministra palestras sobre educação ambiental e realiza aulas práticas com saídas de
campo para escolas, universidades, igrejas, empresas, associação de bairros, clubes de
terceira idade e entidades.
Possui parceria com a SMA, ACADEF e com a UFRGS através do curso de Biologia.

4.2 Origem dos recursos para o projeto
Para a implantação do projeto contamos com a colaboração, dedicação e envolvimento
dos alunos participantes, alguns pais, parcerias e direção da escola, pois, o Projeto
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Ambiental Patrulha do Verde não tem fins lucrativos e todos os alunos são isentos de
qualquer tipo de taxa para participação.
As primeiras camisetas do Projeto foram doadas pela empresa Escrita Certa Soluções
Ecológicas. A partir da parceria com a Apta, conseguimos as embarcações para as saídas
de campo ao Rio Gravataí e com a SMA as doações de mudas de árvores para
exposições e doações à comunidade.
As camisetas atuais foram doadas pelo Secretário da Educação Paulo Ritter.

4.3 Descrição da implementação do Projeto
No contexto social em que estamos inseridos, a Educação Ambiental é imprescindível,
pois é através dela que podemos formar indivíduos conscientes e preocupados com o
ambiente, diante de um processo permanente no qual possam adquirir conhecimentos,
tornando-se capazes de agir individual ou coletivamente na busca de soluções de
problemas ambientais. Algumas mudanças foram adotadas no Colégio La Salle Niterói.

4.3.1 Xerox frente e verso e Comunicados em meia folha
A partir de uma mobilização feita pelos Patrulheiros do Verde, conseguiram que os xerox
de provas para alunos de 7ª série do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio,
passassem a ser xerocados frente e verso.
E para que houvesse uma redução na utilização de papel, todos os avisos e comunicados
xerocados para os alunos do Colégio passaram a ser dois por folha ao invés de um por
folha.

4.3.2 Copos plásticos por copos de vidro
Iniciando as atividades com os educadores do Colégio, o Projeto conseguiu efetuar a
troca de todos os copos plásticos que eram utilizados no colégio por copos de vidro. Hoje
os educadores em seus intervalos utilizam copos de vidro. Os mesmos são utilizados
inclusive nos eventos e festas de educadores.

4.3.3 Copos plásticos por copos permanentes na Educação Infantil
O desperdício era grande ainda mais por se tratar de alunos de 4 a 5 anos de idade. O
uso constante de copos descartáveis preocupou os patrulheiros do verde que decidiram
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substituir os copos utilizados na educação infantil por copos permanentes de plástico.
Para a troca os patrulheiros conversaram com as crianças, explicando a importância da
troca e que cada um agora terá o seu próprio copo. Na atividade,
as crianças escreveram o seu nome com canetas de retroprojetor no copo e para finalizar
fizeram um lindo desenho para decorar o seu novo copo.

4.3.4 Caixas pretas coletoras
Com o objetivo de tornar o ambiente mais saudável, o Colégio criou um posto de coleta
de materiais tóxicos como pilhas, baterias e óleo de cozinha. Essa atitude sensibilizou a
comunidade que também participa descartando seus materiais. Para colaborar é
necessário começar nos gestos mais simples como colocar o lixo corretamente na lixeira
e reciclar materiais, transformando o problema do lixo em solução econômica e social. Os
principais materiais recicláveis são papeis plásticos, vidro e metal.

4.3.5 Conservação e limpeza das salas de aula e do pátio do Colégio
Uma dos grandes desafios encontrados pelos Patrulheiros do Verde foi a conscientização
dos alunos para a conservação da limpeza nas salas de aulas e no pátio do colégio. Para
que isso fosse satisfatoriamente resolvido foram feitos uns esclarecimentos sobre o lixo e
seu destino e os diversos cuidados que devemos ter com as plantas, e o meio em que
vivemos.

4.3.6 Atividades de sala de aula
Cada professor definiu suas atividades de sala de aula, envolvendo o tema “Semana do
Meio Ambiente”. Estas atividades são muito importantes, pois os educandos são os
transmissores de toda essa vivência e conhecimento adquirido aos seus pais, vizinhos,
amigos, enfim, como se fosse através de uma corrente.

4.3.7 Placas de Identificação nas árvores
Através da parceria com a ACADEF e SMA, foram colocadas placas de identificação das
diversas espécies de árvores existentes no Colégio, para que os alunos possam observar
as características das mesmas e assim reconhecê-las.
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4.3.8 Palestra Aquecimento Global, com Jairo Luis Cândido (Biólogo e coordenador
do curso de Biologia do Unilassale)
No mês de maio de 2008, assistimos a palestra sobre Aquecimento Global ministrada
pelo professor e coordenador do curso de Biologia do Unilasalle, Jairo Luis Cândido.
O tema aquecimento global tem sido objeto de muitas pesquisas e tem pautado grandes
discussões, nos últimos tempos. Então, decidimos propiciar aos alunos de 8ª série do
ensino fundamental a 3ª série do Ensino Médio, a oportunidade de assistir e debater
sobre o tema em questão.
O objetivo do evento foi a tentativa de fazer resultar ações práticas, individuais e coletivas,
no sentido de buscarmos minimizar as conseqüências do aquecimento global e mostrar a
estes jovens o que a intervenção do homem no meio ambiente é capaz de causar.

4.3.9 Palestra Aluna Daiane Arozi - Meio Ambiente
A aluna direcionou a palestra aos alunos de 6ª e 7ª séries do ensino fundamental, dando
ênfase à responsabilidade, na função de debater assuntos relacionados ao meio ambiente
e a possível construção de soluções viáveis para a problemática.
Alguns temas abordados foram: mudanças climáticas, reciclagem, desperdício de energia,
poluição das águas, etc.

4.3.10 Distribuição de mudas de árvores
Para encerrar a Semana do Meio Ambiente de 2008, foram distribuídas cerca de 100
mudas de árvores, doadas pelo SMA, aos pais de alunos do Colégio e comunidade.

4.3.11- Teatro da Patrulha do Verde
Para comemorar a Semana do Meio Ambiente de 2008, os alunos patrulheiros da
Patrulha do Verde produziram uma peça teatral para as crianças da Educação Infantil a 4ª
Série do Ensino Fundamental. Divertindo-se, as crianças aprenderam a importância de
manter o ambiente limpo, além de conhecerem os tipos de poluições existentes para
saber como podemos acabar com elas.
Esta peça na sua primeira versão teve como título “Recicladão e sua turma x as terríveis
poluições do mal”, ela foi apresentada em diversos eventos do Colégio e também no 2º
Teatro Amador Estudantil de Canoas no qual a peça teatral foi premiada com melhor
sonorização e coreografia.
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4.3.12 Arrecadação de garrafas PET
Como preparação para o Natal de 2008, os alunos do Projeto Ambiental Patrulha do
Verde se mobilizaram e arrecadaram garrafas PET, a fim confeccionar grandes pinheiros
de natal com estas garrafas. Foram arrecadadas cerca de quatro mil garrafas, e com elas
os alunos conseguiram montar dois grandes pinheiros de Natal.

4.3.13 Corrida dos alimentos
Corrida dos alimentos (não perecíveis): é uma atividade destinada para os alunos da 5ª
série do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. Esta atividade é realizada em
parceria com a ACADEF (Associação Canoense de Deficientes Físicos) a qual é
beneficiada com os alimentos arrecadados. A turma que arrecada mais alimentos é
premiada com uma saída de campo monitorada no ônibus ambiental cedido pela
ACADEF. A turma vencedora tem a oportunidade de escolher o local a ser visitado de
acordo com os itinerários oferecidos pela ACADEF (Jardim Botânico e Museu de Ciências
Naturais de Porto Alegre). Os alunos da Patrulha do Verde, juntamente com a
coordenação do projeto já são responsáveis pela a arrecadação de 2,6 toneladas de
alimentos entre 2008 e 2010.

4.3.14 Limpeza no Rio Gravataí
O alto índice de poluição em que se encontra o Rio Gravataí é tema de estudo para
alunos de 5ª séria do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio do Colégio La Salle
Niterói. Os estudantes, pais e professores realizam um mutirão para a limpeza do rio, no
trecho localizado entre o clube Albatroz, bairro Niterói, e o Arroio das Graças, na Rio
Branco. O grupo do Projeto Ambiental Patrulha do Verde, procurou exercer atividades
dando ênfase aos esforços feitos para a recuperação do rio, que vem sendo agredido por
agentes químicos provenientes de indústrias próximas, bem como dejetos domésticos de
residências sem tratamento adequado de esgoto. No manancial, os alunos observam a
diminuição do oxigênio dissolvido e o aumento da demanda de coliformes fecais, turbidez,
produtos químicos e degradação do ecossistema.
A atividade, desenvolvido em parceria com a Associação para a Pesquisa de Técnicas
Ambientais (APTA), tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade através de
práticas educativas orientadas para a formação de uma consciência crítica sobre as
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questões ambientais.
A intenção dos trabalhos é dar continuidade a ações em busca da recuperação da fauna e
flora do local. Queremos preservar o que ainda é possível no rio, para que os alunos
percebam que somos responsáveis pela degradação dos ecossistemas. Para realização
da atividade, o grupo conta com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de
Canoas.

4.3.15 Cadeia em defesa do meio ambiente
Nos anos de 2008, 2009 e 2010 foi proporcionada aos visitantes da festa junina do
Colégio a Cadeia em defesa do Meio Ambiente.

A festa é supervisionada pelos

patrulheiros, e as pessoas, que cometeram infração em relação ao não cuidado com a
limpeza e preservação do ambiente nas dependências do Colégio, são presas na cadeia
da Patrulha do Verde.

4.3.16 Palestra sobre a água
Alunos do ensino fundamental séries iniciais e séries finais, manhã e tarde são
contemplados com palestras sobre a água durante a semana do dia mundial da água, no
mês de março.
Os educandos podem assistir, através de data show, a belas imagens (fotos) do que
ainda existe em preservação até a mais assustadora degradação do meio ambiente, e
assim tem a oportunidade de fazer comparações e discutir o problema, trazer a debate
possíveis soluções, atitudes a tomar, para que possam usufruir deste bem que a todos
pertence e deve ser preservado.
Alunos das séries iniciais recebem como tarefa criativos desenhos para colorir e fazem
montagens de brinquedos com materiais recicláveis. Alunos das séries finais tiveram
como sugestão de atividade redações sobre o tema das palestras.
O objetivo maior das palestras é sensibilizar para conscientizar os alunos e professores
em relação aos cuidados com os recursos naturais.
É necessário aprender a utilizá-los de forma consciente, para que as gerações futuras não
sejam prejudicadas pelo esgotamento destes recursos.
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4.3.17 Palestra sobre conservação do solo, cuidados e preservação
É feito a distribuição de tarefas para alunos das séries iniciais: desenhos, exercícios
adequados, além de alertar alunos e professores para com os cuidados com o solo e
doenças causadas por microorganismos.

4.3.18 Seleção de material sobre plantas medicinais.
Esta atividade é realizado pelos alunos do projeto Patrulha do Verde, juntamente com
alunos de 6ª série do ensino fundamental.
Trata-se de uma atividade de pesquisa bibliográfica e de campo, onde os alunos fazem a
coleta do maior número de mudas de plantas medicinais encontradas e pesquisam
buscando todas as informações sobre cada espécie. Como culminância do trabalho é feita
uma exposição com as diferentes plantas medicinais estudadas, aberta para a visitação
de pais e alunos.

4.3.19 Seminário Ambiental
Aproveitando o dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Colégio La Salle Niterói,
através do Projeto Ambiental Patrulha do Verde, coordenado pela professora de Biologia
Niúra Ramires Faria, realiza o Seminário Ambiental, que já está em sua 2ª Edição.
Durante o período da manhã, os alunos podem trocar experiências de projetos e
atividades realizadas com estudantes de outras escolas convidadas, como Colégio La
Salle Canoas, Colégio La Salle Santo Antônio, Colégio La Salle São João, Colégio La
Salle Pão dos Pobres, Colégio Luterano Concórdia, Escola Estadual Guanabara e Escola
Estadual Affonso Charlier. Cerca de 500 alunos e professores já prestigiaram o encontro
idealizado pela Patrulha do Verde.
Contamos também com a presença de autoridades, como:
- Paulo Ritter (Secretário de Educação do Município de Canoas);
- Celso Baronio (Secretário do Meio Ambiente);
- Dirceu Nunes Fernandes (Engenheiro Ambiental - Coordenador de Gestão Ambiental do
Trensurb);
- Maria Helena da Rosa Flores (representando o Secretário de Educação Paulo Ritter);
- Jairo Luis Cândido (Coordenador do curso de Biologia do Unilasalle);
- Dra.Cristina Cademartori (Bióloga ministrou a palestra - Conservação da Biodiversidade
www.lasalle.edu.br
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do Unilasalle);
- José Braginskas (representante da Apta);
- Priscila Junqueira (representante da ACADEF);
- Professora e Gestora em Educação Ambiental Ione Gutierrez, (ministrou a palestra
Gestão em Recursos Hídricos);
- Dr. Elisandro dos Santos (Veterinário do Zôo de Canoas ministrou a palestra sobre
Febre Amarela e os Bugio;
- Priscila Junqueira e Ricardo Cardoso, da ACADEF.

4.3.20 Visita à horta do Ir. Arthur
A Patrulha do Verde recebeu como doação parte da horta do Ir. Arthur para que os alunos
possam executar suas aulas práticas. Neste local os alunos de séries inicias são
acompanhados por Patrulheiros que ministram as aulas, dando ênfase a economia
sustentável.
Diversas atividades são realizadas até a colheita do que é cultivado, como:
- Preparo do solo (canteiros);
- Preparo do adubo orgânico;
- Separação das sementes;
- Separação e seleção de mudas;
- Plantio e colheita.

4.3.22 Patrulha do Verde no Fórum Lassalista
A participação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde no Fórum Lassalista foi
considerado a amostra do que estamos realizando em relação à preservação do meio
ambiente, desde atitudes e atividades da mais simples às mais elaboradas como o
Seminário Ambiental promovido pelo projeto. Levamos em consideração a troca de idéias,
a integração, e a importância de ter participado.

4.3.23 Patrulha no ENEB de 2008
A participação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde no ENEB nos traz a certeza de
termos conseguido atingir o objetivo deste ano letivo, pois a valorização de um trabalho
realizado é o incentivo para darmos continuidade a nossa missão de educar e assim levar
essa temática ao conhecimento da comunidade para que, de uma forma global,
www.lasalle.edu.br
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possamos intervir na solução dos problemas ambientais.

4.4 Disseminação ou replicação do projeto:
Consideramos a importância e a necessidade de dar continuidade ao projeto e às
atividades que são consideradas permantentes, como os cuidados com o ambiente
escolar, a horta, exposições, Seminário Ambiental do Colégio La Salle Niterói, saídas de
campo ao Rio Gravataí para o mutirão de limpeza, arrecadação de alimentos para a
ACADEF, atividades realizadas com os alunos da escola como palestras, aulas práticas,
jogos, circuitos, etc.

4.4.1 EXPOCICLAGEM
Trata-se de uma grande exposição de vídeos (imagens do rio Gravataí), fotografias,
montagens de objetos e brinquedos construídos a partir do material reciclável.
Todo este material é confeccionado pelos alunos da 5ª, 6ª séries do Ensino Fundamental
e 2ª série do Ensino Médio com a criação do livro do artista (livro confeccionado com
amostras de materiais recicláveis e a descrição de cada componente destes materiais, e
os danos causados ao meio ambiente).

5. RESULTADOS

5.1 Trabalhando valores e atitudes
Através de implantação do Projeto Ambiental Patrulha do Verde, percebemos que a
Educação Ambiental é imprescindível, pois é através dela que podemos formar indivíduos
conscientes e preocupados com o ambiente, diante de um processo permanente no qual
possam adquirir conhecimentos, tornando-se capazes de agir individual ou coletivamente,
na busca de soluções de problemas ambientais.

5.1 Depoimentos
"A Patrulha do Verde é um instrumento escolar muito importante, porque conscientiza de
forma crítica os alunos envolvidos em relação a questões ambientais. Além disso, propicia
o contato e a disseminação da informação entre outras escolas e entidades que
trabalham por um meio ambiente melhor. Adoramos a turma da Patrulha, que sempre nos
recebe muito bem e trata de temas relevantes em suas atividades, além de contribuir com
www.lasalle.edu.br
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ações práticas de sensibilização na comunidade."
Priscila Junqueira - Bióloga da ACADEF
“O Projeto Patrulha do verde é importante, pois sensibiliza o aluno, a família e a
sociedade a buscar o desenvolvimento sustentável, garantindo um meio ambiente
saudável e disponível para as gerações futuras.”
Marli Silva Oliveira, mãe do aluno Bruno Oliveria Quevedo da turma 171

"O Projeto Ambiental Patrulha do Verde é muito interessante, pois estimula os menores a
cuidar do meio ambiente. Assim, eles aprendem de uma forma criativa, brincando, o que
os deixa com mais vontade de melhorar o meio em que vivem para um mundo melhor.
Quando forem adultos, irão continuar a preservar o meio ambiente".
Cristiane de Castro, turma 172

5.2 Patrulha do Verde na Internet
A Patrulha do Verde tem seu próprio blog e comunidade no Orkut (ver anexo 61).

Blog: http://patrulhaemacao.zip.net/
Nº de acessos dia 29/06/2009 – 219
Nº de acessos dia 11/08/2009 – 226
Nº de acessos dia 10/08/2010 - 555

Comunidade do orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=84825009
Nº de participantes dia 29/06/2009 – 84 membros
Nº de participantes dia 11/08/2009 – 88 membros
Nº de participantes dia 10/08/2010 – 112 membros

Divulgação no site do Colégio La Salle Niterói
http://www.lasalle.edu.br/niteroi/pagina.php?id=1096
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5.3 Corrida dos alimentos
Recorde de arrecadação e doação a ACADEF em 2008, 2009 e 2010.
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5.4 Redução do número de cópias no Xerox
A partir do ano de 2008 todos os comunicados do Colégio são xerocados dois por folha
resultando também em economia de papel.
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5.5 Prêmio SINEPE/RS de Responsabilidade Social
No dia 03 de dezembro de 2009, o Projeto Ambiental Patrulha do Verde recebeu
premiação Ouro na Categoria Preservação Ambiental no 4º Prêmio SINEPE/RS de
Responsabilidade Social.
Os trabalhos inscritos passaram por duas avaliações. Na primeira etapa o júri avaliou
individualmente os projetos e foram classificados aqueles que obtiveram as maiores
notas. Os três finalistas de cada categoria defenderam seus trabalhos em audiências
públicas, marcando a segunda etapa da avaliação. Foram vencedores aqueles que
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obtiveram a melhor nota na soma das médias das duas etapas de avaliação.

5.5.1

Critérios

de

avaliação

e

notas

obtidas

no

Prêmio

SINEPE/RS

de

E.Qualidade

da

Responsabilidade Social:

A. Relevevância e
viabilidade

B.Ressultados

C.Envolvimento

D.

Possibilidade

alcançados

com os públicos

de disseminação

apresentação

de interesse

ou replicação

das informações

e

prestadas
A concientização é

OS resultados

As parcerias são

O projeto poderia

o melhor caminho

estão muito bem

relevantes.

virar modelo.

para a

fundamentados.

Excelente!

preservação, as
parcerias são o
ponto forte do
projeto.

Notas - Primeira fase:
A.Relevância e viabilidade (30)

30

25

27

B.Ressultados alcançados (30)

30

25

27

C.Envolvimento com os públicos de interesse (15)

10

15

15

D. Possibilidade de disseminação ou replicação (15)

15

15

15

E.Qualidade da apresentação e das informações prestadas (10)

10

10

10

95

90

94

Total:

Notas - Segunda fase:
A.Relevância e viabilidade (30)

25

30

30

B.Ressultados alcançados (30)

30

30

30

C.Envolvimento com os públicos de interesse (15)

15

12

15

D. Possibilidade de disseminação ou replicação (15)

15

15

15

E.Qualidade da apresentação e das informações prestadas (10)

9

9

10

94

96

100

Total:
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