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Este resumo relata o projeto de estudantes do 9º ano da escola Estadual de Ensino Fundamental, 

Arthur Damé; O Projeto Agentes do Meio Ambiente foi idealizado e criado pelos estudantes na 

intenção de diminuir a quantidade de lixo espalhados em locais impróprios nas dependências da 

escola, conscientização da comunidade escolar em relação ao descarte do lixo e também no 

embelezamento da escola com a produção de pequenos canteiros floridos. O projeto conta com a 

participação de todos os alunos, professores, gestores, familiares e demais funcionários do grupo 

escolar, tendo em vista a importância de cuidar e preservar do meio ambiente, por uma vida mais 

saudável relacionada ao espaço físico onde estudam diariamente. O objetivo do projeto é formar 

agentes ambientais que possam atuar no ambiente escolar e na comunidade do bairro, 

despertando o interesse de participação da comunidade nas ações e projetos a serem 

desenvolvidos na escola, incentivando os alunos na adoção de posturas e hábitos de proteção ao 

meio ambiente, seja em casa, na escola e na sua comunidade. O projeto conta com ações simples 

do dia a dia que podem contribuir significativamente para um mundo mais sustentável, como 

destinar o lixo orgânico produzido no refeitório da escola para composteiras confeccionada pelos 

próprios alunos, reduzindo o volume do lixo descartado; além de implantar ações de 

reaproveitamento e reutilização do que for possível; monitorar o consumo e desperdício de água; 

estabelecer procedimentos para um consumo sustentável. Acreditamos que preservar o meio 

ambiente é emergencial e todos devem estar envolvidos, devemos agir como cidadãos íntegros, 

conscientes respeitando o meio ambiente através de hábitos diários e com atitudes 

ambientalmente saudáveis. 
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