COLETIVO JOVEM DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Proposta de oficinas para a etapa preparatória da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
A proposta é trabalhar o tema 'escolas sustentáveis' em até 2 horas de oficina e
posteriormente trabalhar a Oficina do Futuro e a escolha dos delegados (2 horas).
Observação: 1. tempo estimado para realização das oficinas com os integrantes da COD. A
depender da quantidade de participantes este tempo pode variar. Nas salas de aula o tempo da
realização de cada oficina deverá ser de aproximadamente 4 horas.
2. Para os membros da COD será apresentado um texto-problema de um
exemplo de escola para guiar as discussões.
I. Formação sobre escolas sustentáveis (tempo estimado - 2 horas)
1. Dinâmica (10 minutos)
2. Sondar o conhecimento dos participantes sobre escolas sustentáveis:
2.1 Iniciar com uma pergunta: O que é uma escola sustentável para vocês?
2.2 Pedir para que respondam uma frase em uma folha de papel (metade de um papel A4) (5
minutos);
2.3 O facilitador irá recolher os papéis e organizar as respostas no chão, agrupando por
categorias similares (5 minutos);
2.4 O facilitador irá observar lacunas no conhecimento e complementar a discussão,
buscando refletir sobre o que é uma escola sustentável em suas várias dimensões (40
minutos);
2.5 Dividir o grupo em subgrupos de 4 a 5 participantes para discutir sobre como a escola é
atualmente e como ela deveria ser. A partir desta discussão, os participantes poderão se
expressar de diversas formas (desenhos, escrita) sobre como eles imaginam sua escola
sustentável (30 minutos);
2.6 Cada grupo fará uma apresentação da sua escola sustentável (20 min);
2.7 Opcional: Finalizar com a apresentação de um vídeo de um exemplo de escola
sustentável. E nos casos em que o filme não puder ser apresentado em sala de aula, poderá
ser apresentado no momento da plenária (5 min).
Material Necessário:
• Papel A4
• Lápis hidrocor
• Giz de cera
• Computador ou Notebook + datashow
II. Oficina de Futuro e Eleição de delegado (tempo estimado - 2 horas)
1. Pedir para que os participantes individualmente desenhem uma folha e uma pedra.
Primeiramente deve-se pedir que escrevam na pedra um problema existente em sua escola (o
que vocês acham que é insustentável em sua escola?). Na folha deve-se escolher um sonho
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(o que minha escola precisa ter para ser sustentável?). O problema e o sonho deverão estar
relacionados entre si (15 minutos);
Os participantes serão convidados a colocar sua pedra e sua folha numa árvore previamente
desenhada em um cartaz e colada na parede (5 minutos);
O facilitador deverá questionar se há algum problema na escola e algum sonho que acham
importante também, mas que não foi contemplado na rodada inicial (10 minutos);
Em seguida, o grupo será dividido em subgrupos de 4 a 5 participantes para discutir o que
podemos fazer para superar os problemas e atingir nossos sonhos. Essas ideias serão escritas
em um pedaço de papel para ser colada no tronco da árvore (30 minutos);
Cada subgrupo será convidado a colocar suas ideias no tronco da árvore agrupando-as em:
a) o que eu posso fazer no âmbito escolar? b) o que posso fazer com a ajuda do
estado/sociedade civil organizada? c) o que é função do Estado? (15 minutos)
Voltando aos subgrupos, os participantes deverão escolher uma de suas propostas para ser
defendida em sua turma. Neste momento deverão também escolher um de seus membros
para representá-los. Por fim, deverão repensar a proposta escolhida, a partir dos seguintes
aspectos: O que vou fazer? Como vou colocar a ideia em prática? Onde será realizado o
projeto? E qual será o período de realização do projeto? (15 minutos)
Escolhido o representante do subgrupo e a proposta, o mesmo deverá defendê-la oralmente
para toda a turma. A eleição do delegado será feita por meio de voto secreto ou aberto (a
depender do facilitador) e cada participante terá direito a votar em dois representantes de
subgrupos distintos. (15 minutos)
O delegado de turma será aquele que obtiver mais votos e este defenderá sua proposta em
meio de plenária para toda a escola, onde ocorrerá nova eleição para a escolha do delegado
da escola e do suplente. O suplente será aquele que obtiver a 2º maior votação.

Material Necessário:
• Flipchat
• Fita durex
• Tesoura sem ponta
• Papel A4
• Giz de cera
• Caneta Piloto
• Lápis hidrocor

