
 
 
 

CARTILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

Educação ambiental 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

 

Como aplicar a educação ambiental na sociedade 
 

Sendo a educação ambiental fundamental para a conscientização das pessoas, 

para que os recursos naturais sejam utilizados de forma sustentável garantindo que 

estes possam ser utilizados pelas gerações presentes e futuras, buscando mudanças 

de hábitos e atitudes, formando um equilíbrio entre a sociedade e a natureza, 

 

Práticas de Educação Ambiental nas escolas. 

Estimular a percepção dos alunos mostrando vídeos, fotos ou indo a campo em 

um ambiente “natural” como parques, rios e mar. ... 

Trabalhar o conceito de meio ambiente em sala e estabelecer a  relação 

existente entre o meio em que o aluno vive e a natureza, incentivando  a  

pesquisa para  ampliar os conhecimentos e fixar o tema. 

Promover a interdisciplinaridade. 



Como promover a educação ambiental nas escolas 

A escola deve encorajar os  alunos a realizar atividades como separação de 

resíduos, coleta de lixo, visitas às reservas naturais, redução de energia, reutilização  

de papel, etc. Plantar árvores ou construir uma horta são formas bem efetivas de 

promover a educação ambiental. 

 

10 dicas importantes para preservar o meio ambiente: 

1. Preserve as árvores. Não realize podas ilegais e não desmate, ao invés de 

desmatar, plante uma árvore. Não colocar fogo em propriedades, pois isso pode 

atingir matas preservadas e ainda polui o meio ambiente. 

2. Cuide bem dos cursos de água. Nunca coloque lixo em rios, lagos e outros 

ambientes aquáticos e, principalmente, preserve a mata ciliar. Essa mata protege 

contra erosão e assoreamento. 

 

3. Não pesque em épocas de reprodução e obedeça às regras que indicam a 

quantidade de pescado permitida. Também é importante não realizar a caça, pois isso 

é ilegal. 

4. Nunca compre animais silvestres sem registro. Ao comprar animais 

ilegalmente, você está contribuindo para o tráfico dos mesmos, um problema mundial 

que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar espécies à 

extinção. 

5. Cuide bem do seu lixo. Nunca jogue lixo no chão, importando-se sempre com 

o destino adequado dele. Separar o lixo reciclável é importante para diminuir a 

poluição ambiental. 

 

6. Reutilize, reaproveite e recicle tudo que for possível. Caixas e plásticos, por 

exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você 

não utiliza mais podem ser doadas. Alguns produtos podem virar itens de decoração. 



O importante é sempre ter em mente que quanto mais diminuímos a nossa 

produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. 

 

7. Reduza o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitá-la 

melhor, como reutilizar a água da máquina de lavar roupas, para lavar calçadas, 

armazenar a água da chuva para regar plantas, fazer faxina da casa, e ainda diminuir 

o tempo de banho. 

 

8. Reduza o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado, 

lembrando-se sempre de deixar aparelhos desligados quando não estiverem sendo 

usados e apagar as luzes que estão iluminando ambientes desnecessários. 

9. Evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente, por isso, 

sempre que possível, opte por deixar o carro em casa. Você sempre pode optar por 

utilizar o transporte público de sua região, criar sistemas de caronas, andar de bicicleta 

ou ainda ir a pé, além de fazer bem para sua saúde, você estará contribuindo para a 

preservação do meio. 

10.    Compre apenas o necessário. A dica aqui é sempre se perguntar antes de uma 

compra: Eu realmente preciso? A produção exagerada de produtos ocasiona a 

exploração de nossos recursos de maneira descontrolada. 

 

Quem ama cuida, quem ama protege 

ECO EDUCAÇÃO 

um dever de todos. 
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