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Resumo 

 

A sustentabilidade ambiental é um objetivo compartilhado por todos os segmentos da 

sociedade. Se considerarmos que a necessidade de mitigação dos impactos ambientais é 

essencial para as futuras gerações, torna-se imprescindível uma intervenção no ambiente 

escolar. O projeto Escola Sustentável surgiu em 2011 com o objetivo de promover 

atividades de gestão ambiental em escolas de Porto Alegre através da melhoria de 

procedimentos técnico-administrativos, pedagógicos e de extensão comunitária. A 

equipe é multidisciplinar e composta por alunos de graduação e professores da PUCRS. 

Os eixos de atuação do projeto são: água, energia, resíduos, fornecedores, matéria-

prima, área escolar e educação e extensão comunitária. No ano de 2013, a equipe se 

dedicou ao eixo água através da elaboração de apresentações e cartilhas educativas 

sobre a cisterna para a captação da água da chuva. A água da chuva é um recurso natural 

de valor ainda subestimado. Armazenando-a de forma correta é possível obter água sem 

cloro, ótima para consumo e ainda reduzir os custos da escola. A técnica escolhida para 

a captação da água foi a cisterna de ferrocimento por se tratar de uma tecnologia social 

de fácil construção, possibilitando que todos possam aprender a técnica e aplicá-la em 

sua comunidade, ter baixo custo e por solucionar de forma sustentável a demanda de 

água no ambiente escolar. Foram definidos dois momentos para intervenção 

pedagógica: (1) participação da comunidade escolar em etapas específicas da construção 

da cisterna e (2) capacitação de professores para o uso da cisterna como elemento 

educador. Até o momento elaboramos uma cartilha exemplificando o uso de sistema de 

captação da água como recurso pedagógico nas áreas do conhecimento: Ciências 

Exatas, Ciências Humanas, Linguagem e Ciências da Natureza, a fim de utilizá-las nas 

capacitações. Desta forma, espera-se contribuir para a redução do impacto ambiental 

pela escola e alterar positivamente a economia escolar. Além disso, temos a intenção de 

mudar o comportamento dos funcionários, alunos e da comunidade em geral através das 

ações do projeto, sensibilizando-os a ter atitudes ambientalmente corretas.   
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