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Introdução: “A educação ambiental engloba processos aos quais os indivíduos e a
sociedade trabalham sobre valores, conhecimentos e habilidades para enfatizar a
conservação, qualidade e sustentabilidade do meio ambiente (Lei 9795 de abril/1999)”.
O presente trabalho realça a necessidade de divulgação e esclarecimentos sobre
diretrizes e planejamentos de uma educação ambiental concisa e direcionada para
construção e enriquecimento de valores da sociedade sobre políticas de conservação e
melhorias da qualidade do meio ambiente. A inserção da educação ambiental nas
escolas é de responsabilidade dos órgãos gestores, tornando o assunto interligado aos
conteúdos obrigatórios na grade curricular.  Objetivo: Tem como objetivo expor as
diretrizes fundamentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e MEC, divulgando
os estudos, planejamentos e projetos sobre condições ambientais e meios de
preservação sustentável. Por meio deles, buscou explorar os conceitos e estudos
realizados na tentativa de difundir as estratégias de conscientização da sociedade.
Metodologia:  A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, bibliográfico, ao qual
explicita conceitos, metodologias e questionamentos sobre a área em questão,
desenvolvendo habilidades de crítica e análise sobre o tema. Este tipo de trabalho não
requer uso de métodos e técnicas estatísticas, sendo os dados coletados de publicações
disponíveis para consulta e análise.  Resultados: De acordo com o MEC, em 2004,
94,95% das escolas inseriram a educação ambiental como interdisciplina em sua grade
curricular, sendo mais eficaz o ensino nos anos iniciais do ciclo fundamental (1º ao 3º
ano do ciclo fundamental). A interação da sociedade com o âmbito escolar proporciona
uma disseminação de ideias capazes de promover uma recuperação e preservação do
meio ao qual nos cerca. Deve buscar a capacitação de profissionais capazes de
estimular e debater projetos com nossos educandos proporciona o estímulo de pessoas
engajadas a divulgar e fazer acontecer à educação ambiental no âmbito escolar. Devido
à complexidade do assunto e a divulgação em massa nos meios de comunicação com
finalidade a discussão de parâmetros e políticas ambientais e a elaboração de projetos
voltados para o estimulo dos educandos em diversos níveis de ensino, fazendo uma
abordagem mais ampla sobre o que é, como se faz. Conclusão: Torna-se importante e
essencial o esclarecimento e discussão das diretrizes, projetos e campanhas
relacionadas com a educação ambiental, o que faz com que seja um ato contínuo e
progressivo de ensino e apoio dos poderes gestores, no engajamento da sociedade e da
comunidade escolar na preservação do meio ambiente.
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