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                  Introdução 

A produção de nergia e as mudanças climáticas são 
temas que inter-relacionam e tem impactos diretos 
sobre o meio ambiente e a agenda das políticas 
públicas nos níveis global e local.  

A educação é um dos elementos fundamentais para que 
as políticas possam ser implantadas. Entretanto, temas 
como proteção climática e eficiência energética 
praticamente não fazem parte das teorias e práticas 
relacionadas ao ambiente escolar nacional.  

Verifica-se que a Organização Não Governamental 
(ONG) alemã, Plant for the Planet (PftP) propõe uma 
metodologia para tratar a questão da proteção climática 
junto a crianças e jovens, conforme figura 1.  

Figura 1: Etapas da oficina PftP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apresentação inicial, 2. Jogo do mundo, 3.Plantio, 4. Treinamento retórico, 5. Café do mundo, 6. 
Apresentação final e Certificação  

Fonte:  Biondi et al, 2018. 

          Objetivo 

Adaptar e analisar a metodologia utilizada pela ONG 
Plant-for-The-Planet para tratar pedagogicamente a 
relação entre eficiência energética e proteção climática 
na educação básica, a fim de contribuir no processo de 
implementação de políticas públicas.    

     

                        Metodologia 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

II SIMPPGES – Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade 

VI SAENE – Semana Acadêmica da Engenharia de Energia  

 

• Investigação de carácter exploratório e 

qualitativo.  

• Estudo de caso junto à Escola de Educação 

Básica Apolônio Ireno Cardoso, localizada no 

Balneário Arroio do Silva (SC,Brasil).  

• Revisão bibliográfica e documental.  

• Coleta de dados por meio de entrevistas junto a 

dois grupos de estudantes: 1) grupo que 

participou em abril de 2019  da oficina do Plant 

for the Planet (figura 2); 2) grupo que 

participará em outubro de 2019 da oficina 

adaptada para tratar além de mudanças 

climáticas o tema eficiência energética. 

• Comparação dos resultados dos grupos e 

análises. 
 Figura 2: Alunos da EEB Apolônio Ireno Cardoso 

certificados pelo PftP   

Fonte: Autora, 2019 

         Resultados esperados 

• Proposta de uma metodologia de ensino 

para o ensino básico que integre os temas 

mudanças climáticas e eficiência energética. 

• Apoio ao processo de implementação de 

políticas publicas.  

• Contribuição para as práticas no ambiente 

escolar e discussões teórica relacionadas 

aos temas. 
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