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1. Prática Eficaz de Gestão Educacional  

 

1.1 Histórico 

O projeto “Econscienza” (nome em italiano que quer juntar eco + ciência ou eco 

+ consciência) é um projeto ambiental que teve início no ano de 2007 na 

Fundação Torino – Escola Internacional (vide anexo 7.1). O projeto baseia-se 

na sustentabilidade como meio de conscientização por parte da comunidade 

escolar como um todo. A iniciativa quer promover mudanças nas atitudes e 

comportamentos, seja em nível individual que coletivo, a partir de pequenos 

gestos e ações rotineiras. 

 

O projeto “Econscienza” encaixa-se num cenário de aceleração intensa e não 

sempre previsível de mudanças políticas, ideológicas, econômicas, culturais e 

ambientais. O tomar consciência que o meio ambiente não pode ser 

considerado um espaço ilimitado e que os recursos naturais do planeta não são 

infinitos, faz surgir uma série de ações, dentre elas a de tipo educativo. O 

investimento do projeto na educação ambiental é um dos possíveis caminhos 

para compreender a complexidade do real e tomar consciência da necessidade 

de modificar a relação homem-natureza, passando por uma visão do mundo 

que vê o homem como dominante, acima da natureza, a uma visão que vê o 

futuro do homem como parte inseparável do futuro da natureza. 

 

1.2 O projeto “Econscienza” quer formar uma Escola que: 

• cresce cada vez mais no reconhecimento da importância de explorar o 

relacionamento entre os temas educativos do crescimento e do 

desenvolvimento dos alunos, dentro de uma visão que marca a interação 

entre os processo e percursos subjetivos e as solicitações  vindas do meio 

ambiente natural, social e cultural por meio de ações concretas, 

motivadoras e ativas; 

• entende o meio ambiente como habitat de vida, tendo em vista a 

diversidade dos elementos naturais, culturais, antropológicos exploráveis 

pelos alunos; 
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• acredita que possam ser realizadas experiências que de fato ajudem os 

alunos, as famílias e a comunidade a conhecer o território como espaço 

de vida natural e social; 

• pensa na educação ambiental e no desenvolvimento sustentável como 

temas de estudo entorno de problemas que motivam os alunos; 

• escolhe uma didática ativa que vê o ambiente como uma fonte de 

informação e um estímulo a superar a passividade; 

• está integrada ao mundo, podendo, ao longo do tempo, ampliar suas 

ações atingindo o entorno da escola, jovens de outras escolas e 

instituições e a cidade de Belo Horizonte. 

 

1.3 Público Alvo 

O projeto Econscienza visa atingir todo o público acadêmico (alunos e 

educadores) e, também, a comunidade em geral levando à conscientização de 

que as escolhas e as ações individuais e coletivas levam a consequências, não 

somente no presente, mas também no futuro, levando-os a assumirem 

comportamentos coerentes, ou seja, individualizando e experimentando  

estratégias para viver de maneira sustentável. 

 

1.4 Atuação 

• Implantação da coleta seletiva de papel, metal, óleo e pilhas e baterias 

nas dependências da escola. 

• Criação da logomarca do projeto. 

• Confecção de Kits escolares a partir de material escolar já utilizado e 

reestruturação para doação a instituições que cuidam de meninos 

carentes 

• “Atentado ecopoético”: campanha contra uso de sacolas plásticas, ação 

realizada no Mercado Central de BH (vide anexo 7.2 – foto 03), 

acompanhada de distribuição de sacolas reutilizáveis e uma cartilha com 

poemas e dicas ecológicas. 
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• Confecção de um panfleto informativo trilíngue (italiano, português e 

inglês) sobre a coleta seletiva realizada na escola, para distribuição ao 

público durante a Feira da Cultura (vide anexo 7.2 – foto 07).  

• Oficinas ambientais para aprender a confecção de artefatos a partir de 

sucata. 

• “Peace One Day”: dia de reflexão sobre a paz mundial com a confecção 

de uma grande pintura coletiva por parte de todos os alunos (vide anexo 

7.2 – foto 08), abordando a temática da paz e do respeito entre os povos. 

O painel foi confeccionado com materiais já utilizados em outros eventos 

da escola, tais como, Festa de Natal e Feira da Cultura (TNT, tintas, 

pincéis).  

• Atividades variadas de conscientização ambiental por meio de palestras e 

trabalhos em grupo. 

 

2. Liderança  
 

2.1 Equipe Envolvida  

Raffaele Peano   Presidente 

Umberto Casarotti                        Preside 

Daniela Mendes                           Diretora Pedagógica Brasileira 

Magno Braz Fonseca  Diretor Administrativo 

Maria Chiara Algisi   Professora Ensino Fundamental e Médio 

Grazia Gunnella   Coordenadora de Serviços Gerais 

Cristielle Pádua   Coordenadora de Comunicação e Marketing 

 

Participantes: todos os alunos da Fundação Torino 
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2.2 Participação da Alta Direção 

A direção da Fundação Torino se envolve com o projeto através do incentivo e 

participação ativa nas ações socioambientais realizadas pelo Econscienza. A 

divulgação do projeto, que recebe apoio direto da alta direção, é realizada de 

forma constante, em atividades rotineiras (caixas de recolhimento seletivo, 

cartazes afixados nas salas e corredores, entre outros) e por meio de eventos 

específicos (“Peace One Day”, Atentado Ecopoético, entre outros), com o 

objetivo de construir, de maneira dinâmica, um relacionamento coerente com o 

meio ambiente, em relação a uma visão sistêmica da realidade e a uma maior 

consciência dos efeitos das ações próprias para a definição de um 

relacionamento sustentável com o meio ambiente. 

 

3. Foco 

 

 O foco do Econscienza é o desenvolvimento da consciência ambiental no meio 

acadêmico (alunos e educadores) e comunidade, por meio de pequenos gestos 

individuais e coletivos, além do reconhecimento crítico da diversidade nas 

formas em que se manifesta como um valor e um recurso para ser protegido 

(biodiversidade, diversidade cultural etc.) 

 

Os beneficiados diretamente pelo projeto são os alunos, pais e funcionários 

que aprendem e caminham em prol da maior qualidade de vida possibilitada 

em decisões ambientalmente corretas. A redução de produção de resíduos 

com a reciclagem e a redução do desperdício e do consumo desnecessários 

são ganhos que transcendem à realidade escolar, melhorando a qualidade de 

vida da sociedade e dos ecossistemas locais. Indiretamente ainda, conclui-se 

que formam-se no projeto pessoas capacitadas a ensinar outras instituições e 

outras pessoas a mudarem também de comportamento.  

 

4. Resultados 

Os resultados alcançados pelo projeto podem ser observados primeiramente a 

partir da análise de metas alcançadas durante o processo de Educação 

Ambiental. 
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A primeira meta atingida foi a criação da marca (vide anexo 7.3) do projeto o 

que significou um marco inicial para o começo das atividades sustentáveis na 

escola e vinculou a imagem do projeto a um símbolo forte e que é usado para a 

divulgação do conhecimento e das etapas do mesmo. 

 

Após as etapas de conscientização e sensibilização de alunos e funcionários 

acerca do desperdício de materiais no interno da escola foi possível partir para 

a ação, de fato, com o início da coleta seletiva parcial de papel, pilhas, baterias, 

latas de alumínio e óleo de cozinha usado (vide anexo 7.2 – foto 05). Em 

decorrência da campanha para a coleta, foi feita também a sensibilização da 

comunidade acadêmica para um consumo mais responsável, o que resultou na 

decisão administrativa por parte da Escola em imprimir todas as provas e 

documentos em papel reciclado, evitando o desperdício de impressões 

desnecessárias e incentivando sempre à reciclagem. 

 

Posteriormente à implantação da coleta seletiva na Escola, foi feita a 

divulgação do projeto para a comunidade que foi convidada a participar da 

Feira da Cultura na Fundação Torino. Durante a feira foi montado um “stand” 

do “Econscienza” onde foram distribuídas cartilhas educativas para a 

sustentabilidade - desenvolvida por alunos e professores. Também na Feira da 

Cultura 2010, alunos do segundo ano do Ensino Médio apresentaram o 

contraste de duas realidades metropolitanas antagônicas – Metrópole do 

Passado x Cidade economicamente ativa e sustentável (vide anexo 7.2 – foto 

09). 

 

Com a idealização da cartilha (vide anexo 7.3), alunos e professores 

conseguiram fomento no setor administrativo da Escola para a impressão da 

Cartilha em papel reciclado para educar também a comunidade a como realizar 

a coleta seletiva e mudar o comportamento em prol de uma vida mais 

sustentável. 
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Algumas observações foram feitas de acordo com o conhecimento que os 

educadores tinham da situação antes da aplicação do projeto e depois de se 

começar a trabalhar com o mesmo. Essas observações foram feitas e 

analisadas de forma comparativa à situação anterior ao “Econscienza”: 

• grande número de alunos interessados em compor a comissão de 

multiplicadores do Projeto; 

• nos recipientes para a coleta seletiva não se vê mais a mistura de 

resíduos como acontecia nas tentativas anteriores de se realizar a 

coleta; 

• foi possível perceber vários casos de alunos chamando a atenção de 

outros alunos para não misturarem os resíduos ou para apagar as luzes 

da sala de aula e banheiros ao saírem; 

• o uso de papel reciclado para as impressões foi muito bem aceito por 

todos e percebe-se a campanha entre os alunos e os funcionários em 

fazer menos impressões ou fazê-las frente e verso, entre outras medidas 

para não desperdiçar; 

• envolvimento de pais na coleta seletiva trazendo pilhas e baterias e óleo 

de cozinha para serem coletados na Escola; 

• pela primeira vez na história da escola, os educadores e alunos de forma 

geral organizaram-se para não jogar fora os materiais usados na Feira 

Cultura 2010 com a intenção de reutilizá-los no ano que vem. 

 

4.1 Resultados em números 

 

Óleo de cozinha : 667 litros coletados com destinação adequada, que 

representa 70% do óleo utilizado no restaurante da escola, em 18 meses; 

 

Papel : Mais de 5,5 toneladas  de papel acondicionado e encaminhado à 

Prefeitura de Belo Horizonte-MG, em seu programa de coleta seletiva de 

materiais, nos 3 anos de implantação do projeto; 

 

Reutilização de papel - economia de recursos : nas salas de aula alunos e 

professores reutilizam o papel escrito somente em um dos lados. No setor de 
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reprografia, faz-se fotocópias no verso de papéis já usados, especialmente 

para a impressão de provas e trabalhos;  

 

Pilha : 270 quilos de pilhas e baterias recolhidos em 18 meses; 

 

Lixo Digital : doação e reutilização de mais de 150 computadores utilizados no 

programa desenvolvido pelo professor Liberato Ferreira da Silva, de Belo 

Horizonte (MG), que dá aulas de tecnologia da informação para educação 

básica, robótica educacional e mecatrônica educacional onde ele desenvolve o 

conteúdo – mecatrônica com lixo digital – para crianças de 8 a 15 anos ; 

 

Ventiladores movidos a energia solar : instalação de ventiladores movidos a 

energia solar em 5 salas de aula (vide anexo 7.2 – foto 10), que geram uma 

redução de custo anual da ordem de R$7.290,00 / ano 

(http://www.fundacaotorino.com.br/Cmi/pagina.aspx?569).  

 

Cestos de lixo  

• Caixas de papelão : 1.800 caixas de papelão para coleta seletiva de 

papel destinado a reciclagem; 

• Galões de água mineral : 250 galões plásticos de água mineral 

utilizados como lixeira nas salas de aula que geram uma redução no 

custo direto de R$3.750,00 / ano; 

 

5. Lições aprendidas 

 

Os resultados têm sido muito satisfatórios sob os seguintes pontos de vista: 

• economia de recursos: nas salas de aula há caixas de coleta de papel e 

os alunos e professores reutilizam o papel escrito somente em um dos 

lados. No setor de fotocópias faz-se xerox no verso de papéis já usados.  

• reutilização de materiais: utiliza-se o material escolar usado para ser 

reagrupado em kits e doados a instituições carentes. 

• reciclagem: o papel já utilizado dos dois lados é recolhido pela Coleta 

Seletiva do Bairro Belvedere e encaminhado para reciclagem, assim como 
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o metal. O óleo de cozinha usado é recolhido pela escola e encaminhado 

à empresa Recóleo que o utiliza para produção de sabão e biodiesel a 

partir de óleo usado. As pilhas usadas são mandadas para uma central de 

reciclagem, por meio do Projeto Papa-Pilhas do Banco Real. 

• sociedade e meio ambiente: incentivo a um comportamento que valorize o 

ecológico e a justiça sócio-ambiental, além de alcançar as pessoas da 

comunidade, ou de qualquer região fora da Escola, com nossas premissas 

que visam à manutenção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

• criação de um Projeto duradouro dentro da Instituição e capaz de 

permanecer ativo no Plano de Ensino da Fundação Torino. 

 

6. Ações de Continuidade 

Sendo um projeto em longo prazo, estamos introduzindo a coleta seletiva 

gradativamente (para o próximo semestre acrescentar-se-á, também, a coleta 

do plástico), os resultados estão vindo aos poucos, mas com grande satisfação 

e envolvimento por parte de todos. 

 

Mesmo em contínuo desenvolvimento, os objetivos alcançados mostram 

resultados visíveis de efetividade da economia de recursos e da reutilização de 

materiais hoje na escola.  

 

A preparação da comissão de alunos com o intuito de multiplicar as ideias do 

projeto fora dos muros da escola assim como em escolas públicas é uma meta 

ainda a ser atingida uma vez que foi priorizada à sustentabilidade no cerne das 

atividades da Fundação Torino para depois dar o exemplo às pessoas e outras 

Instituições.  

 

A meta da visita técnica à Fazenda Engenho D’água provavelmente será 

alcançada no segundo semestre do ano letivo de 2010/2011 quando a primeira 

excursão será realizada. 
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7. Anexos  

 

7.1 Sobre a Fundação Torino 

 

A Fundação Torino é uma Escola Internacional com 35 anos de existência, 

fundada em Belo Horizonte com o objetivo de inicialmente formar os filhos dos 

funcionários da FIAT Automóveis que vieram da Itália para dar início à empresa 

no Brasil. Ao longo dos anos foi crescendo e abrindo-se à comunidade local, 

passando de escola italiana para escola ítalo-brasileira e hoje, com mais de 

1000 alunos desde o maternal até o ensino médio, representa um local de 

ensino internacional, onde atuam docentes italianos e brasileiros na busca da 

formação de cidadãos do mundo. A escola é reconhecida pelo Ministério da 

Instrução Italiana e pela legislação escolar brasileira, de modo que os alunos, 

ao término do ensino médio, conquistam um diploma válido aqui no Brasil e na 

Europa, podendo prosseguir os estudos onde desejarem. Mais informações no 

site: www.fundacaotorino.com.br 

 

7.2 Fotos das atividades desenvolvidas 

Foto 1 - Oficina de Reciclagem e reutilização de 
materiais 

 

 Foto 2 – Artefatos produzidos à partir das oficinas 
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Foto 3 – Atentado Ecopoético no Mercado 
Central (Belo Horizonte) 
 

 Foto 4 – Painel em comemoração do Dia da Árvore 
 

 

 

 

 
Foto 5 – Caixas para a coleta de papel 
 

  
Foto 6 – Aluno praticando a coleta seletiva  
 

 

 

 

 
Foto 7 – Feira da Cultura (Projeto 
desenvolvido pela Fundação Torino) 

  
Foto 8 – Peace One Day 
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Foto 9 – Metrópole do Passado x Cidade 
economicamente sustentável na Feira da 
Cultura 

 Foto 10 – Ventiladores Movidos a Energia Solar 
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7.3 Panfleto informativo sobre a coleta seletiva 

Imagem 1 – Capa do panfleto informativo 
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Imagem 2 – Miolo do panfleto informativo, em três idiomas. 
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7.4 Notícias sobre o Projeto Econscienza na imprensa 

7.4.1. Estado de Minas – 16/maio/2010 
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7.4.2. Estado de Minas – 15/maio/2010 
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7.4.3. Mundo Fiat – abril/maio/2010 p.70 
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7.4.4. Mundo Fiat – abril/maio/2010 p.71 
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7.4.5. Jornal do Belvedere – agosto/setembro/2009 

 


