
CONSCIENTIZAR E AGIR 

Sob o tema: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Como educadores percebemos 
que nossos alunos estão cada vez 
mais negligentes e menos 
preocupados com a Limpeza e 
Conservação de áreas internas e 
externas de salas de aulas de forma 
contínua, cabe a nos educadores 
encontrar meios de resgatarmos 
nesses alunos o conceito de cidadania 
valorizando a sociabilidade, a higiene e 
conservação do ambiente escolar e 
adotem modos de agir tais como: 

Jogar lixo no lixo;  

Organizar as carteiras na sala;  

Limpar a lousa;  

Manter as carteiras, o chão, e as paredes limpas;  

Preservar os trabalhos expostos pelos colegas.  

Não quebrar portas, janelas, carteiras, etc. 

Montagem de um painel de reivindicações dos 

alunos, para dirigir novas ações;  

Limpeza dirigida e contínua;  

Confecções de cartazes com frases significativas 

incentivando a valorização do ambiente escolar.  

 

O projeto é desenvolvido, como estratégia de proporcionar aos estudantes a ampliação das 

experiências educativas. A principal linha de ação deste projeto consiste na conscientização sobre 

Limpeza e Conservação do ambiente escolar, pois acreditamos que é através de uma ação educativa 

eficaz e comprometida que temos a possibilidade de realizar um processo de conscientização dos 

nossos alunos em relação à preservação e 

conservação do nosso patrimônio escolar.  

A primeira fase de execução foi a 

roçagem de todo o pátio escolar, aparando 

a grama que ocorreu no dia 24 de Abril, 

seguida de uma dedetização em todo 

recinto escolar inclusive nas dependências 

da extensão no dia 02 de maio. Ambos os 

trabalhos foram executados por equipes da 

Prefeitura em atendimento ao nosso pedido 

através de ofícios.  

A conversa com os alunos sobre as 

ações de Limpeza e Conservação começou com a entrega de lixeiras nas salas, feita pelo grupo 

gestor, ocasião em que se esclarece que o envolvimento de no projeto é de todos os segmentos 

escolares: alunos, grupo gestor, professores e servidores. Cada professor independentemente da 

área, ao entrar na sala observará como ela está em termos de limpeza e organização e o mesmo fará 

ao sair dela. Quanto aos alunos foram orientados a fazer o mesmo no começo e ao término de cada 

turno.  


