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PROJETO CIDADANIA: DE MÃOS DADAS COM A NATUREZA
“O AMBIENTE ESCOLAR: ESTÉTICO E ÉTICO”

Indivíduos que compõem a sociedade têm a importante tarefa de aplicar em seus compromissos
diários valores fundamentais relacionados à ética e responsabilidade social. Sendo assim, quanto maior
número de seres críticos e conscientes, maior será o progresso e bem estar coletivo em determinado
ambiente social.
É importante salientar que cidadania está diretamente relacionada ao meio ambiente, uma vez
que a preservação ambiental é garantia de bem estar, saúde e até sobrevivência. No entanto, a relação
entre homem e natureza sofreu diversas modificações ao longo dos anos, levando a profundas
reflexões no que se refere ao desenvolvimento e preservação. Segundo CARVALHO (2003, p. 67):
O dinamismo da civilização industrial introduziu radicais mudanças no Meio
Ambiente físico. Essas transformações implicaram a formação de novos
conceitos sobre o ambiente e o seu uso. A Revolução Industrial, que teve início
no século XVIII, alicerçou-se, até as primeiras décadas do último século, nos
três fatores básicos da produção: a natureza, o capital e o trabalho. Porém,
desde meados do século XX, um novo, dinâmico e revolucionário fator foi
acrescentado: a tecnologia. Esse elemento novo provocou um salto, qualitativo
e quantitativo, nos fatores resultantes do processo industrial. Passou-se a gerar
bens industriais numa quantidade e numa brevidade de tempo antes
impensáveis. Tal circunstância, naturalmente, não se deu sem graves prejuízos
à sanidade ambiental.
Sendo assim, entende-se que a conscientização e práticas sustentáveis são cada vez mais
relevantes em nossa sociedade. O Brasil possui grande parte dos recursos naturais de todo o planeta,
sendo responsabilidade de cada indivíduo sua conservação. Atitudes simples e cotidianas podem resultar
na sustentabilidade, além da harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e preservação da
natureza.
O colégio PLANTE, mediante a esta realidade, abordará como projeto anual a temática
“Cidadania: de mãos dadas com a natureza”. Dessa forma, os alunos e comunidade em geral serão
levados à refletir sobre a atual condição humana e sua relação com a natureza, promovendo ações a fim
de que possa contribuir efetivamente para a preservação ambiental de nossa cidade, estado, país... Ou
seja, plantando sementes reflexivas que possam ser germinadas a curto, médio ou a longo prazo nas
mais diversas comunidades de nosso planeta, pensando não somente na construção de um mundo atual
ecologicamente equilibrado, mas principalmente em um mundo sustentável para as futuras gerações.

