A Educação Ambiental
A Educação Ambiental pode ser entendida como toda a ação educativa que contribui
para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente e aptos a
tomar

decisões

coletivas

sobre

questões

ambientais

necessárias

para

o

desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir
as possibilidades das gerações futuras virem a satisfazer as delas.

A sustentabilidade também pode ser entendida como a capacidade do ser humano
interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os
recursos naturais das gerações futuras.

A Educação Ambiental é, desta forma, um processo permanente e inesgotável, onde o
indivíduo interfere na natureza com sua consciência, conhecimentos, atitudes,
habilidades e formas de participar na sociedade.

Para

melhor

conhecermos

o

ambiente

em

que

vivemos,

precisamos

ser

ecologicamente alfabetizados.

A Educação Ambiental tem ganho ainda maior força com a questão da cidadania
planetária, fazendo parte das preocupações do quotidiano de todos os cidadãos. Deve
estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos, valendo-se
de estratégias democráticas e da interação entre as culturas.
“A maior escolarização é um fator estratégico para despertar a
consciência ecológica”

Delegado Ecológico
Ser Delegado Ecológico é um compromisso social para com a Escola e para
com a Comunidade Escolar.

O Delegado Ecológico representa os seus colegas, nas suas preocupações e
cuidados para com o ambiente, ao mesmo tempo que é responsável por
promover um conjunto de ideais que inspirem atitudes ecologicamente
orientadas.

A Ecologia é a parte da ciência responsável pelo estudo das relações dos
seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem.

O Delegado Ecológico deve, por isso, procurar criar um ambiente escolar
sustentável, de bem-estar extensível a toda a comunidade envolvente, em que,
de forma coletiva, todos participem na construção de um modelo de
comportamentos responsáveis, de respeito pelo ambiente e pelo outro.

As Funções do Delegado Ecológico na Escola:


Sensibilizar os colegas para influência do ambiente no bem-estar de
cada um.



Promover a importância do contributo de cada um na melhoria do
ambiente e do meio envolvente.



Estimular a participação de cada colega no domínio dos procedimentos
necessários à mudança ambiental no sentido construtivo.



Incentivar o desenvolvimento de atitudes e posturas éticas.



Participar ativamente no diagnóstico dos problemas e na procura de
soluções no que respeita ao ambiente escolar.



Zelar pelo bom ambiente escolar, no que respeita às relações sociais, ao
cumprimento das normas internas de bom funcionamento, à
preservação e manutenção do material e equipamento didático
disponibilizado pela Escola, à arrumação do espaço físico, entre outros
aspetos fundamentais.



Usufruir dos recursos disponíveis de forma respeitadora e equilibrada
para dar o exemplo.



Apresentar aos colegas e a Professores temas transversais ao ambiente
significativos para o seu Curso Profissional.



Propor projetos ecológicos/sobre o ambiente para serem aplicados em
contexto escolar.



Ser a “voz da consciência” de algum colega que se esqueça, por
exemplo, que embalagens vazias e outros produtos pós-consumo não
podem ser deixados em local não apropriado do recinto escolar.



Incentivar à racionalização dos consumos.



Assegurar que todos cumprem, tanto quanto possível, a separação dos
resíduos recicláveis.



Sugerir atividades coletivas extensíveis à comunidade escolar, enquanto
agente transformador de atitudes, que promovam a construção de uma
consciência ecológica conducente à valorização e preservação do
património natural e cultural.
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