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Resumo
A sociedade ainda não se deu conta de que suas atividades causam grandes impactos ao meio
ambiente e a extinção de muitos recursos naturais por isso, tem-se discutido muito o desenvolvimento
sustentável como forma de deixar um futuro melhor para as próximas gerações. No entanto, falta
informação e muitas pessoas não sabem como fazer para eliminar ou minimizar os impactos ambientais.
Diante disso, o projeto visa inserir práticas sustentáveis no ambiente escolar propondo a implantação de
um sistema de gestão. As ações propostas no projeto são baseadas na Agenda Ambiental para
Administração Pública (A3P), elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente. A A3P enfatiza a diminuição
do desperdício, utilizando a política dos 5R’s, isto é: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar,
recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. A metodologia iniciou-se
com a leitura da cartilha da A3P para priorizar os trabalhos com foco na agenda e identificar o que
poderia ser diagnosticado e implantado no IFF. Na etapa seguinte foi realizado um diagnóstico ambiental
da instituição com observação in loco das atividades realizadas, entrevistas com servidores e
prestadores de serviços, avaliação de documentos e análise dos espaços físicos. Os dados foram
trabalhados e os aspectos mais significativos encontrados foram: Consumo de energia elétrica e água,
geração de copos descartáveis e lâmpadas fluorescentes, entre outros. O projeto de coleta seletiva, já
existente no campus, não está sendo bem executado devido à falta de informação dos estudantes e
servidores que não fazem a separação do lixo. E não há ações de destinação do lixo orgânico produzido
pelo restaurante. A próxima etapa, através de um questionário, será avaliado como os servidores,
alunos e terceirizados percebem a questão ambiental no Instituto. E por fim, para conscientização de
todos os envolvidos nas atividades do campus, foi elaborado um material contendo informações sobre o
descarte correto dos resíduos e sobre o consumo eficiente de água e energia. Dessa forma, todos terão
acesso a dicas de boas práticas ambientais para além do ambiente escolar, praticando-as em suas
comunidades e no seu ambiente familiar. Posteriormente pretende-se divulgar as ações escolas do
município.
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