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Título do projeto Descrição 

Um livro de receitas de plantas 
nativas 
Habitat 

Pesquisar plantas comestíveis e ervas nativas e compilar e publicar um livro de 
receitas destacando as espécies nativas. Aprender sobre a estrutura e o crescimento 
da planta, o ambiente local, o histórico local e regional e a saúde pessoal.  Realizar 
conexões entre o meio ambiente e os habitantes humanos. 

Adote um parque 
Habitat 

Adotar um parque local ou área de espaço verde na vizinhança e coordenar com o 
gerenciamento dos parques para plantar e manter uma seção do parque.  Pesquisar 
o impacto dos espaços verdes em uma comunidade e desenvolver uma campanha 
publicitária para promover o uso do parque. 

Fontes de energia alternativa  
Energia 

Usar os recursos de Internet e biblioteca para investigar pesquisas passadas, atuais e 
futuras sobre as fontes de energia alternativas. Compartilhar suas constatações com 
a comunidade em um livreto ou em uma reunião comunitária e avaliar o potencial 
da introdução ou do suporte de várias fontes de energia alternativa na comunidade. 

Arte no parque  
Voluntariado geral 

Estudar artistas públicos de destaque, concentrando-se no impacto ambiental e 
cultural de seu trabalho.  Criar arte (murais, esculturas, etc.) que reflitam o orgulho 
da comunidade ou da região.  Tomar as medidas cabíveis para colocar a arte em um 
parque local ou espaço público.   

Avaliação do transporte público local 
Energia 

Estudar o acesso e os recursos para o transporte público dentro de uma comunidade 
e compartilhar suas descobertas com o governo local e grupos comunitários 
interessados em questões de transportes. 

Reciclagem de calçados esportivos 
Resíduos 

Aprender sobre os recursos necessários para criar calçados esportivos e o espaço em 
aterros sanitários usado para descartá-los.  Criar uma campanha para reciclar 
calçados esportivos em sua escola ou em sua comunidade. 

Casas de morcegos 

Habitat 

Estudar o ciclo de vida dos morcegos e os benefícios do controle natural de pragas 
para o meio ambiente que eles proporcionam.  Construir casas de morcegos 
simulando seu habitat natural e colocá-las em um parque próximo.  Informar os 
integrantes da comunidade local sobre o seu projeto e a importância da preservação 
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do habitat de morcegos. 

 

Título do projeto Descrição 

Limpeza de praias 

Resíduos / Água 

Estudar o impacto de detritos nas plantas marinhas e no habitat animal.  Se você 
mora perto de um oceano, lago ou rio, monte uma equipe com outros jovens para 
organizar o dia da limpeza em uma comunidade próxima.  Classificar e quantificar os 
detritos recuperados e apresentar as descobertas em sua escola para estimular 
outras pessoas a não jogar lixo em nossas praias e cursos d'água. 

Clínica de ciclismo 
Energia 

Usar a Internet e outros recursos para reunir informações sobre a segurança no 
ciclismo investigando os benefícios de saúde desse esporte e a economia de energia 
gerada pelo transporte por bicicletas.  Preparar e apresentar uma clínica de 
segurança no ciclismo para a juventude e membros da comunidade. 

Sinalização bilíngue 
Voluntariado geral 

Praticar e desenvolver suas habilidades de idioma estrangeiro traduzindo placas ao 
longo de uma trilha de caminhada local da comunidade para outro idioma, para que 
seja mais acessível para pessoas de outras culturas   

Censo e identificação de pássaros 
Habitat 

Aprender a identificar pássaros locais e participar de um projeto de contagem de 
pássaros patrocinados nacional ou localmente. Compartilhar essas informações com 
órgãos ambientais locais, ajudando a avaliar a saúde de espécies de pássaros 
nativos. 

Casas de pássaros  
Habitat 

Estudar as necessidades de habitat e de ninhos dos pássaros. Construir e manter 
estações de ninhos para pássaros no campus de sua escola ou na vizinhança.  
Preparar e apresentar um quadro informativo sobre os ninhos de pássaros para sua 
escola ou comunidade.   

Campanha para levar sua própria 
sacola de supermercado 
Resíduos 

Realizar uma pesquisa e entrevistas para comparar os impactos ambientais de 
sacolas de supermercado plásticas e de papel e a área que consomem em um aterro 
sanitário.  Criar uma campanha para instruir e estimular os membros da comunidade 
a usar sacolas de supermercado reutilizáveis. 
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Construir uma trilha 
Habitat 

Saber por que e como as trilhas são feitas e o processo de obtenção de permissão 
para construir trilhas em propriedades públicas.  Ajudar a construir, restaurar, 
instalar sinalizações interpretativas e/ou manter um trilha em sua vizinhança ou 
comunidade. 
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Título do projeto Descrição 

Jardim de borboletas 
Habitat 

Pesquisar o ciclo de vida das borboletas; descobrir que tipos de plantas as atraem e 
plantar um jardim de borboletas em sua escola ou em um parque local usando 
plantas nativas e não invasivas.  O jardim atrai borboletas para embelezar e 
aprimorar a área. 

Comprar localmente 
Energia 

Analisar o impacto ambiental do transporte de bens e materiais para diferentes 
partes do país e para todo o mundo.  Visitar empresas locais para aprender mais 
sobre os bens e serviços produzidos localmente em sua região.  Projetar e criar uma 
campanha de mídia eletrônica local para estimular os integrantes da comunidade a 
comprar localmente. 

Plano de prontidão de emergência da 
comunidade 
Voluntariado geral 

Aprender sobre a prontidão para desastres (terremotos, inundações) e segurança 
dentro da comunidade usando a Internet e entrevistando especialistas locais.  Usar 
as informações para criar um plano de prontidão de emergência para a 
comunidade. 

Compostagem 
Resíduo 

Ler sobre a compostagem e como ela beneficia o meio ambiente e a comunidade. 
Criar uma composteira para transformar resíduos alimentares da cantina das 
escolas em composto para jardins.  Compartilhar suas descobertas com outras 
classes da escola para estimular a compostagem em toda a escola como prática 
regular. 

Reciclagem de computadores – StRUT* 
Resíduos 

Investigar os diferentes tipos de materiais usados para montar computadores e 
como esses materiais podem ser descartados ou reciclados.  Fazer parcerias com 
um reciclador local de resíduos eletrônicos e criar um livreto para estimular os 
membros da comunidade a reciclar aparelhos eletrônicos velhos. 

Criação de um jardim de chuva 
Habitat 

Estudar os benefícios dos jardins de chuva e os princípios científicos que dão 
respaldam seu uso.  Abordar um órgão governamental ou comunitário para ajudá-lo 
a criar um jardim de chuva em sua escola usando árvores, plantas e arbustos 
nativos. 
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Projeto de um carro hidroelétrico 
Energia 

Descobrir o histórico da automação em todo o mundo.  Aprender sobre projetos de 
carros contemporâneos e o seu impacto sobre o meio ambiente.  Investigar 
projetos alternativos para entender como eles funcionam e o impacto que tais 
combustíveis alternativos podem ter sobre sua comunidade. 

Título do projeto Descrição 

Programa de desconexão de calhas 
Resíduo / Água 

Saber como o escoamento da água da chuva no telhado fluindo diretamente das 
calhas para os esgotos pode causar transbordamento em rios e córregos locais.  
Conscientizar a comunidade e recrutar proprietários de casas para participar de um 
programa de desconexão de calhas.  Organizar e liderar outras pessoas na 
desconexão de calhas na comunidade. 

Auditorias de energia 
Energia 

Saber o impacto ambiental do uso da energia e explorar maneiras pelas quais 
indivíduos e organizações possam reduzir seu consumo de energia.  Conduzir uma 
auditoria em sua escola, na casa de uma pessoa idosa da comunidade ou em um 
centro comunitário para determinar se há maneiras de reduzir o uso da energia.  
Apresentar os resultados da auditoria para a escolha/pessoas idosas. 

Revenda de garagem 
Resíduos 

Conhecer os benefícios da reutilização e da reciclagem de materiais.  Planejar e 
organizar uma venda de garagem na escola para itens reutilizáveis, anunciando a 
venda em escolas e outros sites da Internet focados na comunidade.  Selecionar 
uma ONG comunitária como beneficiária. 

Escolas verdes 
Resíduos 

Aprender maneiras para tornar sua escola verde.  Auditar práticas escolares na 
redução de resíduos, conservação de recursos e uso de energia.  Visitar outra escola 
e fornecer assistência e conselhos a ela sobre como tornar a escola verde. 

Guia para o mercado agrícola local 
Habitat 

Aprender sobre botânica e agricultura para criar um guia de produção sazonal para 
compradores no mercado de agrícola local.  Compartilhar o guia como os membros 
da comunidade local. 

Guia de caminhada para estudantes 
Energia 

Usando a pesquisa na Internet, a biblioteca e as entrevistas com especialistas, 
reunir informações sobre caminhadas locais.  Aprender com especialistas o que 
levar em uma caminhada.  Criar um site ou livreto informativo para compartilhar 
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com a comunidade. 

Placas interpretativas para trilhas 
Habitat 

Criar placas para marcar pontos de interesse ao longo de uma trilha próxima.  
Pesquisar o histórico da área e aprender a identificar as plantas da região. 

Título do projeto Descrição 

Remoção de plantas invasivas  
Habitat 

Aprender sobre plantas invasivas e os desafios de controlá-las.  Aprender a 
identificar e remover plantas invasivas encontradas próximas de sua escola ou em 
toda a comunidade. 

Joaninhas para controle naturas de 
pragas 
Habitat 

Aprender métodos alternativos de controle de pragas e o impacto que essas 
abordagens diferentes têm sobre o meio ambiente.  Fazendo uma parceria com 
uma organização local, criar joaninhas e usá-las como um controle natural de 
pragas na comunidade. 

Gerenciamento e planejamento de 
recursos naturais locais 
Habitat 

Investigar os recursos naturais disponíveis em sua comunidade.  Saber como 
cidades, países e estados gerenciam seus recursos.  Criar um plano de 
gerenciamento de recursos e compartilhá-lo com membros da comunidade local e 
funcionários do governo. 

Amostragem de macroinvertebrados  
Água 

Aprender sobre a importância da água limpa para seres humanos e animais e como 
a presença ou ausência de certos macroinvertebrados pode indicar a qualidade da 
água do riacho.  Aprender como fazer a amostragem adequada de 
macroinvertebrados; a amostragem de vida de macroinvertebrados de um riacho 
próximo e compartilhar essas informações com a empresa de água local. 

Gerenciamento de correspondências 
Resíduos 
 

Investigar os recursos usados na produção de correspondência não desejada e o 
impacto que isso causa na terra.  Aprender a reduzir a quantidade de 
correspondência não desejada que você recebe em casa e compartilhar essas 
informações com a comunidade usando um site, um livreto ou boletins 
informativos. 
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Fabricando produtos de limpeza 
favoráveis ao meio ambiente 
Resíduos 

Aprender sobre os produtos químicos contidos em produtos de limpeza tradicionais 
e seu impacto sobre os seres humanos e o meio ambiente.  Pesquisar métodos 
alternativos de limpeza.  Produzir produtos de limpeza favoráveis ao meio ambiente 
para serem usados na escola ou serem dados aos órgãos comunitários locais. 
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Título do projeto Descrição 

Monitoramento de pontos 
fotográficos 
Habitat 

Aprender como a restauração de mananciais pode melhorar a qualidade da água e 
o habitat da vida selvagem.  Monitorar o estado de locais restaurados usando 
técnicas de monitoramento de pontos fotográficos.  Auxiliar um órgão local 
monitorando um projeto de restauração e enviar dados para aquele órgão. 

Plantio de um jardim tradicional 
Habitat 

Pesquisar, planejar, plantar e manter um jardim comunitário de espécies nativas e 
cultivadas no local. 

Preparação de um catálogo de plantas 
medicinais nativas  

Habitat 

Pesquisar e identificar plantas nativas com propriedades medicinais.  Aprender 
sobre a estrutura e o crescimento das plantas, as propriedades químicas das plantas 
medicinais e o ambiente local.  Compartilhar o que você aprende com outras 
comunidades para criar consciência sobre a importância de proteger plantas nativas 
e ecossistemas locais. 

 

Criação de abelhas  
Habitat 

Aprender a importância das abelhas no setor de produção de alimentos dentro do 
país e os problemas causados pela diminuição da população de abelhas.  
Compartilhar o que você aprende em sua escola para criar consciência, através de 
um livreto ou boletim informativo. 

Programa de reciclagem 
Resíduos 

Depois de aprender sobre a história e a importância da reciclagem, criar ou 
melhorar um programa de reciclagem em sua escola.  Fazer apresentações para 
outras classes bem como produzir informações sobre a reciclagem, a redução e a 
reutilização para compartilhar com seus colegas de escola. 

Redução do resíduo da cantina da 
escola 
Resíduos 

Usar as habilidades de matemática e ciência para calcular a quantidade de 
alimentos descartados na cantina de sua escola e descobrir maneiras de reduzir 
esse desperdício.  Compartilhar essas informações com a diretoria da escola e 
tentar implementar programas de redução do desperdício de alimentos. 

Redução do consumo de energia Aprender como o uso da energia tem impacto sobre a Terra e como diferentes 
práticas podem afetar o uso de energia individual.  Planejar um calendário de “uso 
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Energia de energia” ou criar um “desafio” para estimular os alunos, familiares e a 
comunidade a reduzir seu consumo. 
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Título do projeto Descrição 

Avaliação de áreas ribeirinhas 
Água 

Aprender a importância de mananciais saudáveis e como o comportamento do ser 
humano pode causar impacto na saúde dos rios e córregos.  Saber como realizar 
uma avaliação formal de uma área ribeirinha próxima da escola.  Compartilhar a 
avaliação com o conselho local de mananciais, órgãos do governo, ONGs e outros 
membros da comunidade. 

Projeto de restauração de margens 
Água 

Restaurar margens de um córrego ou rio local removendo espécies invasivas, 
plantas e tomando conta de árvores e arbustos nativos, criando habitats para peixes 
e monitorando a vegetação.  Aprender sobre sistemas ambientais, vida selvagem 
local e cultivo de plantas. Realizar conexões entre o meio ambiente e seus 
habitantes humanos. 

Economia de água 
Água 

Pesquisar e estudar as necessidades e uso da água na comunidade.  Aprender sobre 
estratégias de conservação de empresas de tratamento de água.  Planejar e 
publicar uma folha com dicas para economizar água para distribuir aos pais e 
residentes da comunidade e criar um livro para colorir ilustrando as dicas para 
habitantes mais jovens da comunidade. 

Biovaletas no pátio escolar 
Água 

Aprender como as biovaletas conseguem controlar água de tempestade.  Investigar 
se uma biovaleta seria uma opção possível em sua escola e aprender mais sobre a 
história, a construção e a operação de biovaletas.  Realizar manutenção ou plantar 
árvores e arbustos adicionais para melhorar o funcionamento da biovaleta. 

Pintura de bueiros 
Água 

Investigar como os bueiros funcionam e onde a água da tempestade acaba parando.  
Pesquisar que tipos de materiais acabam em bueiros.  Educar o público sobre os 
problemas causados por jogar materiais em bueiros pintando mensagens próximas 
dos bueiros do bairro. 

Práticas de construção sustentáveis 
Energia 

Aprender sobre o histórico de métodos e materiais de construção e entender que 
alguns métodos de construção tradicionais podem ter um impacto negativo sobre o 
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meio ambiente.  Pesquisar métodos alternativos de construção e criar um livreto 
para compartilhar com os membros da comunidade local e empreiteiros de 
construção. 

Título do projeto Descrição 

Jardinagem sustentável 
Habitat 

Aprender como os métodos de jardinagem tradicionais podem ter um impacto 
negativo sobre a qualidade da água e outros indicadores ambientais.  Pesquisar 
métodos alternativos e treinar membros da comunidade em jardinagem 
sustentável. 

Exame de chumbo 
Habitat 

Reunir informações sobre o envenenamento por chumbo – suas causas, sintomas e 
como testar e sua prevenção.  Usar essas informações para trabalhar com o 
departamento de saúde local para coordenar um dia de exames grátis na 
comunidade.  Produzir livretos para distribuir em casas na comunidade sobre como 
verificar as várias fontes de chumbo na residência comum. 

Auditoria de lixo 
Resíduos 

Investigar onde o lixo acaba indo parar e o impacto ambiental que isso causa.  
Analisar o lixo em sua escola e determinar quanto dele pode ser reutilizado ou 
reciclado.  Compartilhar esses dados com a administração e a diretoria da escola 
para estimular mais reciclagem dentro dela. 

Projeto de identificação de árvores 
Habitat 

Aprender a identificar árvores nativas e não nativas encontradas na comunidade e 
no terreno da escola.  Compartilhar essas informações com órgãos governamentais 
e comunitários para auxiliar no desenvolvimento de planos de arborização em toda 
a cidade ou outros projetos relacionados a árvores. 

Plantio de árvores 
Habitat 

Pesquisar o uso de árvores para benefícios ambientais e sociais.  Planejar e 
implementar um evento de plantio de árvores para plantá-las na propriedade da 
escola, em um parque local ou em um local de restauração. 

Limpeza de terrenos baldios 
Resíduos 

Identificar um terreno baldio na comunidade e planejar um projeto de 
embelezamento.  Pesquisar o proprietário do terreno para assegurar a permissão 
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de acesso na propriedade para restaurá-la.  Organizar e coordenar um evento de 
limpeza, removendo o lixo e as plantas invasivas do terreno. 
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Título do projeto Descrição 

Monitoramento de vegetação 
Habitat 

Descobrir como os projetos de restauração de mananciais pode melhorar a 
qualidade da água e o habitat da vida selvagem.  Aprender técnicas de 
monitoramento de vegetação adequadas para avaliar a saúde desses locais.  
Auxiliar um órgão local monitorando um projeto de restauração e enviar dados para 
aquele órgão. 

Teste da qualidade da água 
Água 

Aprender sobre a importância da água limpa para seres humanos e animais.  
Aprender como realizar testes de qualidade de água através de vários parâmetros.  
Avaliar a qualidade da água de um riacho próximo e compartilhar essas informações 
com a empresa de água local. 


