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FEE - Foundation for Environmental Education

www.fee.global

Quem somos...

• Fundada em 1981 na Holanda (38 anos de existência)

• Objetivo: aumentar a conscientização em relação ao meio ambiente

• Conferências - Encontros - Eventos - Plataformas de Estudo

• 2019: Presente em 77 países (ONGs associadas)

Escritório central na Dinamarca (Copenhagen)

• Parceiros institucionais: UNESCO, UNEP



• FEE: 1 Operador Nacional por país (ONG associada)

-> Brazil: IAR

IAR - Instituto Ambientes em Rede

• ONG fundada em 1998 em Florianópolis, SC

• Missão: promover a harmonização entre a natureza e a sociedade

• 2005: associados à FEE como Operador Nacional no Brasil

www.iarbrasil.org.br

Quem somos...



Criou e coordena globalmente 5 Programas internacionais

Programas da FEE



Programa Eco-Escolas



Sobre o Programa Eco-Escolas

• Criado em 1994 (25 anos)

• Desenvolver uma gestão ambiental com qualidade nas escolas

• Ações criadas e executadas pelos alunos

• Todos os níveis em qualquer linha de ensino

• Aborda diversos temas ambientais e ações sustentáveis

• Metodologia dos 7 passos

• 2019: presente em 67 países

em mais de 50.000 escolas



Objetivos

 Encorajar ações, estimulando os alunos a participarem dos

processos de gestão ambiental

 Estimular o desenvolvimento de lideranças jovens locais

 Sensibilizar para práticas cidadã, coletiva e comportamentos

conscientes no cotidiano pessoal, familiar e comunitário

 Envolver a participação de toda comunidade escolar assim

como parcerias locais

 Melhoria do ambiente da escola e da comunidade



Temas base (1° ano)

Temas adicionais

Água Energia Resíduos

Transportes

Biodiversidade

Agricultura Orgânica

Mudanças Climáticas

Ruídos

Espaço Exterior

Temas



Metodologia dos 7 passos



www.ecoescolas.org.br

Website & Área Eco-Escolas







A Certificação é uma PREMIAÇÃO que consiste no recebimento 

da Bandeira Verde a ser hasteada pela escola como 

reconhecimento de uma gestão ambiental com qualidade.

Certificação “Bandeira Verde”



- Programa reconhecido internacionalmente, com mais de 20 anos, testado e 

aprovado em 63 países, beneficiando mais de 4.000 escolas e envolvendo cerca de 

2.500.000 de alunos

-Parceiros e apoio institucional da UNESCO e UNEP

- Metodologia de trabalho de fácil implementação (7 passos)

- Criado e orientado pelos princípios da Agenda 21

- Atende a Lei 9.795/99 ref. Política Nacional de Educação Ambiental

- Multidisciplinaridade (ações inseridas nas atividades curriculares)

- Economia para a escola

- A escola pode aproveitar e inserir ações e projetos ambientais já existentes

- Continuidade do Programa ao longo dos anos na busca da melhoria contínua

- Participar de  campanhas globais incentivadas simultaneamente através da rede

- Conexão com escolas de outros países (rede internacional)

Benefícios



Relatórios na Plataforma Podio
Relatórios
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Informações Compartilhadas no Podio

Escola
Secretaria de 

Educação
IAR FLORAM



Parceria FLORAM x IAR

Programa FLORAM Vai à Escola x Programa Eco-Escolas

FLORAM vai à Escola é uma ação da Prefeitura Municipal de

Florianópolis, executada através da FLORAM - DEPEA e que está

vinculada ao Programa Municipal de Educação Ambiental.

IAR, através do Programa Eco-Escolas, oferece a metodologia e

toda infra-estrutura (plataforma dos relatórios, formulários

online, inscrição das escolas, pesquisas, material de apoio,

tabulação de dados)



Histórico da parceria

• 12/12/17 Reunião FLORAM (DEPEA e Superintendência) e IAR, com

apresentação dos programas representados pelo IAR e possível

colaboração destes com os da FLORAM, em especial FLORAM Vai à

Escola

• 03/07/18 Firmado Termo de Parceria entre IAR x FLORAM

• 11/07/18 Reunião entre FLORAM x SME x IAR x Softplan referente à

compensação ambiental destinada ao programa

- FLORAM Vai à Escola com suporte do Programa Eco-Escolas

- Definição das 4 escolas participantes

- Definição do Cronograma



Atividades realizadas

• Julho/18 

Alimentação do site do Eco-Escolas com página específica para a parceria 

e detalhes do projeto: www.ecoescolas.org.br/ee-floram/

- Inscrição das escolas participantes via site www.ecoescolas.org.br

• 06/08/18 Treinamento e capacitação para diretores e coordenadores 

das 4 escolas

- Registro das escolas na Área Eco-Escolas com acesso ao material de 

apoio, cronograma e modelos de relatórios

- Registro das escolas na plataforma Podio para envio dos relatórios de 

execução do programa

Setembro e Outubro: visita nas escolas para esclarecimentos, apoio e 

acompanhamento das ações iniciais realizadas



Cronograma



Escolas Participantes

• EBM Intendente Aricomedes da Silva

• EBM Virgilio dos Reis Varzea

• EBM Batista Pereira

• EBM Padre João Alfredo Rohr



Tabulação de dados e engajamento





ecoescolas.org.br iarbrasil.org.br

Contato

Coordenador do Programa Eco-Escolas no Brasil

Ricardo Cerruti Oehling

(48) 99170-5323

ricardocerruti@iarbrasil.org.br

ecoescolas@iarbrasil.org.br


