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Agenda 21Agenda 21
-- O que O que éé??
DDocumento gerado ocumento gerado a partir da Ecoa partir da Eco--92 para92 para
implantaimplantaççãoão global. global. PrevêPrevê, , em em +40 t+40 tóópicos picos 
possibilidadespossibilidades de de desenvolvimento desenvolvimento 
sustentsustentáávelvel planeta, planeta, ondeonde se se possa gerar possa gerar 
desenvolvimento sem prejudesenvolvimento sem prejuíízoszos àà qualidadequalidade
de vida + de vida + condicondiçções ambientaisões ambientais..
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Agenda 21Agenda 21

Em outras palavras: Conseguir um equilEm outras palavras: Conseguir um equilííbrio brio 
entre a natureza + homem + economia.entre a natureza + homem + economia.
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Agenda 21Agenda 21

Este documento prevê Este documento prevê implantação em cada 
país + cada estado, cada municmunicíípio ou pio ou 
comunidade, comunidade, com necessidade crescimento 
+ sustentabilidade ambiental e econômica. 

Agenda 21: Nunca termina. É sempre refeita.
Novos problemas – Novas soluções.
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Agenda 21Agenda 21

DeduDeduçção 1:ão 1:

““Pensar globalmente, agir localmente.Pensar globalmente, agir localmente.””

““AAçções locais geram efeitos globais.ões locais geram efeitos globais.””
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Agenda 21Agenda 21

DeduDeduçção 2:ão 2:
As agendas locais (estado, municAs agendas locais (estado, municíípio, pio, 
comunidade) têm papel fundamental comunidade) têm papel fundamental 
elaboração agenda nacional.



77

Agenda 21Agenda 21

-- Por que a Agenda 21 Escolar?Por que a Agenda 21 Escolar?
A escola tem A escola tem influência efetiva seus 
alunos + comunidade formada familiares + 
e moradores de seu entorno.
Ela Ela afeta diretamenteafeta diretamente a vida a vida volumevolume de de 
pessoaspessoas extremamente extremamente maiormaior mero nmero núúmero mero 
de de alunosalunos. . 
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Agenda 21 EscolarAgenda 21 Escolar

ÉÉ tambtambéém responsm responsáávelvel pela pela 
avaliaavaliaççãoão crcríítica tica problemas problemas ssóóciocio--
ambientaisambientais + busca de + busca de auxauxíílio lio sua sua 
solusoluççãoão..
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Agenda 21Agenda 21

A escola A escola éé a base a base formação do cidadão.

É responsável educação influenciará
vida profissional, pessoal, social, 

familiar,... cada estudante.

A escola influencia e é influenciada pelos 
movimentos agitam seu entorno.
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Agenda 21Agenda 21

-- O que O que éé a Agenda Escolar?a Agenda Escolar?
São propostas apresentadas e São propostas apresentadas e 
discutidas discutidas na escola aplicação no 
meio influência da escola.
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Agenda 21 EscolarAgenda 21 Escolar

VisaVisa estudarestudar a a sustentabilidadesustentabilidade
social e social e econômicaeconômica comcom respeitorespeito
meiomeio ambiente urbano + rural.ambiente urbano + rural.
Busca realizar Busca realizar aaçções sões sóóciocio--
ambientaisambientais + + propor solupropor soluççõesões..
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Agenda 21 EscolarAgenda 21 Escolar

O grande diferencial O grande diferencial 2006: 
Participação ações sócio-
ambientais.

Além ISO 14000 + ISO 9000 + 
OHSAS 18000, surge ISO 24000.

Vamos fazer a nossa agenda?
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégio gio SaloniSaloni

O que temos a nosso favor:O que temos a nosso favor:

-- CriaCriaçção da SEMEA;ão da SEMEA;
-- ElaboraElaboraçção do PROMEA;ão do PROMEA;
-- Bons parceiros e colaboradores.Bons parceiros e colaboradores.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégio gio SaloniSaloni

Requisitos bRequisitos báásicos:sicos:
* Ado* Adoçção ão metodologia trabalho;
* SensibilizaSensibilizaçção dos participantes;ão dos participantes;
* Diagn* Diagnóóstico sstico sóóciocio--ambiental;ambiental;
* * LevantLevant. . aaçções necessões necessáárias rias DS;DS;
* Busca de parcerias visando solu* Busca de parcerias visando soluçções;ões;
* * MobilizMobiliz. comunidade escolar + entorno;. comunidade escolar + entorno;
* A* Açções ões correção, reversão, eliminação 

problemas sócio-ambientais.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégio gio SaloniSaloni

Canais de participaCanais de participaçção:ão:
-- Alunos;Alunos;
-- FuncionFuncionáários;rios;
-- Moradores do entorno; Moradores do entorno; 
-- Pais de alunos;Pais de alunos;
-- Professores.Professores.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégiogio Saloni Saloni 

ImplementaImplementaçção:ão:
*  Divisão por *  Divisão por ááreas de trabalho.reas de trabalho.

-- PrPréé--escola escola àà 44ªª sséérie:rie:
Foco:Foco: A questão do lixoA questão do lixo

domdomééstico.  stico.  
Capítulo 21.

Link-sensibilização:  Vídeo “Ilha das flores”.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégiogio Saloni Saloni 

-- 55ªª sséérie rie àà 99ªª sséérie:rie:
Foco:Foco: A questão da A questão da áágua emgua em

nosso planeta.nosso planeta.
Capítulos 13, 18 e 21.

Link-sensibilização:  Carta escrita no ano 2070.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégiogio Saloni Saloni 

–– 11ºº ao 3ao 3ºº colegial:colegial:
Foco:Foco: A questão do ar em nossoA questão do ar em nosso

planeta.planeta.
Capítulo 9.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégiogio Saloni Saloni 

Toda atividade didToda atividade didááticatica--pedagpedagóógica gica 
realizada deve ser registrada por realizada deve ser registrada por 
meio de relatmeio de relatóórios, fotos, rios, fotos, 
abastecendo Banco de dados do abastecendo Banco de dados do 
ColColéégio.gio.
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Agenda 21 do ColAgenda 21 do Coléégiogio SaloniSaloni

O sucesso O sucesso sua implantasua implantaçção ão 
depende apenas depende apenas empenho das 
pessoas que a apoiarem.


