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LEI N° 3.351, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 

CRIA O PROGRAMA ~~ ESCOLA 

SUSTENTAVEL NO  AMBITO- DO 

MUNIC{PIO DE MUZAMBINHO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado o Programa Escola Sustentavel, para a implantago de praticas 

ambientais sustentaveis nas Escolas Municipais de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° A direg4o e coordena¢&o do Programa ficaré a cargo dos Professores e demais 

funciondrios, incumbindo-lhes identificar e promover medidas e demais atos considerados 

sustentaveis, no coletivo e individualmente. 

Art. 3° Aos alunos cabera desenvolver atividades diarias que visem a sustentabilidade 

e respeito ao meio ambiente, apoiados nos contetidos trabalhados em sala de aula. 

Art. 4° Para a comunidade e entorno, caberé ampliar o interesse por sugestdes 

ambientais e se integrar em sua organizagao e implantag4o, em especial para: 

I - no que se refere aos contetdos de gestio escolar, cada unidade devera, no ambito 

administrativo, proceder ao levantamento da demanda dos recursos naturais que entram na 

escola, tais como, 4gua, energia, materiais, alimentos, residuos e da situagao estrutural do 

edificio, instalagdes elétricas e hidraulicas; 

II- no que se refere a gestao escolar, a comunidade devera ser envolvida na questao 

ambiental, com elaboragdo de desenvolvimento de novas praticas e valores, cuidando para as 

interferéncias na paisagem, e 

III- na aprendizagem, a escola devera promover 0 desenvolvimento de habilidades que 

contemplem a preocupagdo ambiental, em seus diversos indicadores relacionados a agua, 

energia, residuos e biodiversidade. 

Art. 5° Durante todo o ano a Direc&o Escolar cuidara para o desenvolvimento das 

praticas ambientais. 

Art. 6° Sera elaborado, otganizado e sempre atualizado, relatorio e demais registros 

que contemplem o projeto para 0 controle de consumo de energia elétrica e de Agua, dispondo 

destes registros para conhecimento do publico em geral, sempre com formatos educativos 

para o fim de orientag4o de toda a populacdo. 

Art. 7° A implantagao do Projeto Escola Sustentavel, se dara por etapas: 

I - Planejamento em equipe - reunir os funciondrios e iniciar uma conversa sobre a 

importancia de criar um ambiente voltado A sustentabilidade ambiental, propondo a forma¢ado 

de grupos que avaliaraéo como a escola lida com os recursos naturais, o descarte de residuos e 

a manutencio de areas verdes ou livres de construc4o, atentando para a importancia da 

composigao das equipes, permitindo sua motivacao através da formagdo de grupos, 
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estimulando o tempo e os objetivos das tarefas, sugerindo parcerias com os diversos 

seguimentos da sociedade e dos orgaos da administrac4o municipal. 

II - Diagnéstico inicial — orientagao de cada grupo para uma avaliagao da realidade de 

cada unidade escolar, notadamente para a verificagao da atual situaco relacionada com o 

consumo, sem desperdicio, de energia elétrica, levantamento de informacées sobre a melhor 

distribuico de luz natural, com os periodos e locais em que a energia artificial esteja em uso, 

levantamento do consumo médio de agua e energia elétrica na unidade escolar, condigées de 

caixas d’A4gua, canos e mangueiras, compartilhando as informagdes com as demais unidades 

escolares do Municipio. 

III - Implantagao - com base no diagnéstico inicial, sera elaborado projeto que 

contemple os principais pontos a serem trabalhados, indicando agdes que tenham por objeto, 

entre outros: 

a) Energia: incentivar a todos, com conversas ¢ avisos perto de interruptores, para 0 

desligamento de interruptores quando houver luz natural ou o ambiente estiver vazio; a 

substituigaio de lampadas incandescentes por fluorescentes e a manuteng&o periddica de 

equipamentos eletroeletrénicos. 

b) Agua: cuidar para o conserto de eventuais vazamentos e disseminar, com lembretes 

nas paredes, a pratica de fechar torneiras durante a lavagem da louca, da escova¢ao dentaria e 

a limpeza do edificio. Se houver espa¢o e¢ recursos, construir cisternas é uma boa op¢ao para 

coletar a Agua da chuva, que pode servir para lavar chido e regar areas verdes. 

c) Residuos: praticas de coleta seletiva, seja através do servigo publico ou mesmo 

através de parcerias com pessoas fisicas ou juridicas relacionadaS a atividade; sendo possivel, 

substituir o uso de bens; reaproveitamento dos descartes, destinagao do lixo orgénico e a 

produgdo de adubo; implanta¢ao de programas contra o desperdicio de comida; orientagao 

para o descarte correto das embalagens dos produtos de limpeza. 

IV — Biodiversidade - investir no incremento de superficies permedaveis e de areas 

verdes, criando espacos para o desenvolvimento de espécies animais e vegetais, se 

recomendavel, permitindo refrescar 0 ambiente, diminuir a poeira e aumentar a absorgao de 

agua da chuva. . 

V- Definicio dos conteudos pedagégicos - em reunides com Coordenadores e 

Professores, levantar os Contetidos Pedagégicos que podem receber o apoio do projeto ao ser 

trabalhado em sala, relacionados, entre outros: 

a) a importancia da agua para a vida na terra; 

b) ao desenvolvimento dos vegetais; 

c) a dindmica da atmosfera terrestre; 

d) as transformacdes quimicas; 

e) aos tipos de polui¢ao; 

f) aos combustiveis renovaveis e nao renovaveis; 

g) as cadeias alimentares; 

h) aos ciclos do carbono e do nitrogénio; 

i) a importancia dos aquiferos, e 

j) ao estudo das populagées. 

VI- Sensibilizagao da comunidade - aproximar e envolver as familias e permitir que 

elas também apliquem as agdes sustentaveis do projeto em seu dia a dia, convocando-as a 

participar de reunides e eventos sobre o tema, exposigdo sobre as mudangas implantadas nas 

escolas e apresentagao dos resultados das atividades do programa. 

2    



PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

Continuacdo da Lei 3.351, de 31 de dezembro de 2013. 

VII- Manutencdo permanente das acées - acompanhar o andamento das mudangas, 

anotando os resultados e as pendéncias, com as avaliagdes coletivas das medidas adotadas, 

reforcando sempre os principios do projeto, aprimorando as atividades, de forma permanente. 

Art. 8° Cada unidade escolar poder criar o seu préprio cédigo de atividades, 

contendo medidas e demais atividades, de principios gerais, para a educagdo dos alunos 

matriculados e aqueles que ingressarem nos anos seguintes. 

Art. 9° Cabera as Secretarias Municipais de Educagao, Agricultura e Meio Ambiente 

cuidar pela implantac4o, organizagao e demais atos de gestéo do programa de que trata a 

presente lei. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacio. 

Muzambinho-MG, 31 de dezembro de 2013. 
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