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PROJETO ESCOLA VERDE (PEV)
O que é o PEV?
É um projeto de Pesquisa-Ação, com pesquisa aplicada, desenvolvido e gerenciado pelo Centro
de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas – CRAD/UNIVASF, destinado a conhecer
e contribuir para a promoção da Educação Ambiental (EA) nas instituições de ensino
fundamental, médio e superior da região do Vale do São Francisco.
Quem participa do Projeto?
Alunos, professores e pesquisadores das instituições de ensino fundamental, médio e superior
da região.
Quais os parceiros do Projeto?
O PEV é gerenciado pelo CRAD/UNIVASF e conta com as parcerias das Prefeituras de PetrolinaPE e Juazeiro-BA, além da UPE, UNEB, UNIESB, FACAPE E IF-SERTÃO.
Quais as ações de Pesquisa previstas para o PEV?
 Estudo descritivo e analítico das condições físicas, estruturais e operacionais das escolas
através de Formulário, aplicado no início do processo.
 Pesquisa do tipo Survey, com aplicação de Questionário, junto aos professores de
diferentes áreas do conhecimento, a fim de identificar as principais dificuldades na
promoção da EA em suas atividades cotidianas.
 Pesquisa documental, a partir da análise de conteúdo dos documentos que regulam o
funcionamento da instituição (Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs, Estatutos,
Regimentos, Currículos, Planos de Aula, etc.)
 Uso de registro fotográfico para documentação, no início, durante e após o processo.
 Investigação em mídia ambiental.
Quais as ações de Extensão previstas para o PEV?
São 8 ações extensivas previstas no desenvolvimento do Projeto:
1 – Implantação da Coleta Seletiva de Lixo;
2 – Arborização das instituições;
3 – Acompanhamento na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) e demais
Educação Ambiental, de maneira interdisciplinar e continuada;
4 – Capacitação de Professores em EA;
5 – Produção de Mídia, em formato de software (Blender Leaming), para capacitação dos
professores e promoção da EA de maneira permanente nas escolas;
6 – Elaboração de material didático contextualizado às questões ambientais locais;
7 – Visitação dos alunos e professores ao CRAD;
8 – Realização de palestras e debates.
Quais as metas do Projeto?
Contribuir para que as escolas sejam centros difusores de práticas de Educação
Ambiental, junto às famílias e comunidades;
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Institucionalizar todas as ações do PEV nas escolas da Educação Básica e Superior;
Implantar as práticas de compostagem e hortas escolares, inclusive com plantas
medicinais da Caatinga;
Ampliar a experiência para outros estados e regiões do país.
Quando têm início as atividades do PEV?
As atividades tiveram início no mês de Janeiro/2012, com a formulação da proposta, formação
da equipe e ajustes no Projeto. Em março ocorreu o processo seletivo de bolsistas e
colaboradores do Projeto. Ainda no mês de março/2012 foi realizado, no Campus Sede da
Univasf, o I Minicurso Interdisciplinar de Educação Ambiental, destinado ao treinamento e
preparação da equipe de trabalho.
Nos meses de abril e maio ocorreu a formalização dos convênios e o registro do Projeto e do
Grupo de Pesquisa. As atividades de pesquisa e extensionistas nas escolas tiveram inicio no
mês de junho/2012.
O PEV está registrado?
Sim. O Projeto está registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e na PróReitoria de Integração (PROIN) da UNIVASF.
Quantas escolas serão contempladas no Projeto?
De acordo com o Projeto Inicial de Referência, todas as escolas da rede pública municipal de
Petrolina-PE, Juazeiro-BA e Sobradinho serão visitadas pelo PEV, demandando um tempo
médio de 5 anos de atividades continuadas. As escolas são indicadas pelas Secretarias
Municipais de Educação dos municípios envolvidos no Projeto.
Sistematicamente, ao longo deste período, as instituições de ensino médio e superior também
serão convidadas a fazer parte do Projeto.
Onde e como ocorrem as discussões teóricas e operacionais do Projeto?
Todas as discussões e procedimentos operacionais do Projeto ficam a cargo do Grupo de
Pesquisa em Educação Ambiental Interdisciplinar. As reuniões são marcadas pelo Grupo em
função das demandas e nos momentos de planejamento. Em geral as reuniões ocorrem na
UNIVASF, mas podem ocorrer também nas instituições parceiras.
Como posso obter mais informações e participar do Projeto?
Acessando o site: www.escolaverde.univasf.edu.br
Entrando em contato com o Grupo. E.mail: eainterdisciplinar@gmail.com
Tel: (87) 8105.2994
Realização:

