
                                                                          

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 029/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 05 de março de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: COM-VIDA (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida) 
 

 

  Senhor(a) Secretário(a) 
 
 

1.  As discussões sobre a crise ambiental estão constantes no nosso cotidiano. A 
todo o momento somos bombardeados com informações sobre os problemas ambientais e suas 
conseqüências. Como espaço de construção do conhecimento e formação humana para um 
mundo melhor, a escola deve estar discutindo, informando e formando opinião a respeito das 
questões ambientais, suas conseqüências e principalmente sobre a nossa participação na 
solução destes problemas. 
2.  Sendo assim, em 2010 iremos reativar e/ou criar em todas as escolas a COM-
VIDA (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida) para que desse modo possamos 
garantir e organizar momentos em que se discuta sobre as problemáticas ambientais LOCAIS e 
organize com os alunos possíveis alternativas para minimizarem e/ou solucionarem os 
problemas identificados. 
Sendo assim solicitamos de Vossa Senhoria que articule com toda a equipe escolar a criação 
ou reativação da COM-VIDA, conforme os  critérios: 

a- Designar um suporte pedagógico para dar apoio nas ações e nos trabalhos 
desenvolvidos pela COM-VIDA; 

b- Informar aos professores de CIÊNCIAS, BIOLOGIA e GEOGRAFIA que estes devem 
ser responsáveis pela COM-VIDA. 

c- Entregar até o dia 30 de Março o Formulário de Cadastro da COM-VIDA na assessoria 
de currículo. Lembramos que no campo AÇÕES do formulário cadastro, a escola deve 
especificar a data provável em que a ação ocorrerá.  

3.  As orientações para criar a COM-VIDA na escola e o Formulário Cadastro 
encontram-se disponíveis no site da DRE. Qualquer dúvida, entrar em contato na Assessoria de 
Currículo, através do telefone 3411-5023, falar com Ranieri ou Itamar. 
   

  Atenciosamente,  

 
 

 
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 
 
 



 
 

 
 

PASSO-A-PASSO PARA CRIAÇÃO DA COM-VIDA 
 
 
 
O QUE É COM-VIDA? 
 
É a comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, uma nova forma de organização na 
escola e se baseia na participação de estudantes, professores, funcionários,diretores e 
comunidade. A criação da Com-Vida nas escolas surgiu em 2003 na conferência infanto-
juvenil. 
O principal papel da COM-VIDA é contribuir para um dia-a-dia participativo, democrático, 
animado e saudável na escola, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade. 
 
 
 
QUEM PARTICIPA DA COM-VIDA? 
 
A COM-VIDA faz parte da comunidade escolar. Todas as pessoas e organizações que são 
compromissadas com o meio ambiente podem participar.  
 
 
 
COM-VIDA PARA QUÊ? 
 
Para envolver a comunidade escolar para pensar nas SOLUÇÕES dos problemas atuais e na 
construção de um futuro desejado por todos. É importante lembrar que a COM-VIDA irá ter 
como foco os problemas ambientais da própria escola, como: lixo, desperdício de água e 
energia, poluição sonora e visual, destruição do patrimônio público, respeito e ética, dentre 
outros. 
O maior objetivo da COM-VIDA é construir a AGENDA 21 ESCOLAR. A agenda 21 é um 
plano de ação em que os envolvidos se comprometem em realizar ações que resultem em 
melhor qualidade de vida para a comunidade escolar nos aspectos econômicos, sociais e 
ambientais. A agenda 21 é composta por 21 ações a serem desenvolvidas, dentre elas: 
reuniões, palestras, oficinas, estudos, etc. 
 
  
 
 
COMO FORMAR A COM-VIDA? 
 



A COM-VIDA começa reunindo pessoas dentro do contexto escolar e da comunidade que 
tenham interesse pelo tema. Na escola, os professores de Ciências, Biologia e Geografia devem 
estar à frente do trabalho, tendo em vista que a temática ambiental é diretamente trabalhada nas 
disciplinas.  Vale também convidar organizações já existentes na escola, como Grêmio, 
Associação de Pais e Mestres, de Moradores, Conselho Escolar, dentre outros. 
 
1º PASSO: 
 A escola deve realizar uma reunião e/ou um seminário com as turmas para sensibilizá-los 
sobre a necessidade de buscarmos soluções para as problemáticas ambientais. Nesse primeiro 
momento, os professores organizadores ( professores de Ciências, Biologia e Geografia), 
devem buscar sensibilizar a comunidade escolar, de modo que estes se sintam responsáveis 
pela busca de um mundo melhor. Após a sensibilização, deve ser apresentada a idéia de criar 
na escola a COM-VIDA. Faça uma explanação do que é a COM-VIDA, qual a sua importância 
e como ela irá atuar na escola. 
 
2º PASSO: 
Após a reunião ou seminário de sensibilização, faz a composição dos membros da COM-
VIDA. Os membros devem manifestar interesse em participar, tendo em vista que a 
participação é voluntária. É interessante que alunos de diferentes séries participem da COM-
VIDA. 
 Lembramos que a COM-VIDA não é composta apenas por alunos, mas também por 
professores, gestores, pais, funcionários da escola e comunidade em geral.  
Quando os membros manifestarem interesse, devem preencher o formulário de cadastro da 
COM-VIDA e enviar a DRE. ( Este documento deve ser enviado até o dia 27 de março de 
2010) 
 
3º PASSO:  
Elaborar o plano de ação da COM-VIDA. Deve ser feito um levantamento dos principais 
problemas ambientais enfrentados pela escola e sua comunidade e a partir daí, elencar ações 
que solucionem ou minimizem os problemas enfrentados. 
 É bom estar atento a quantidade de ações a serem elencadas. Como falamos anteriormente, a 
criação da agenda 21 escolar é o principal objetivo da COM-VIDA e sabemos que a agenda 21 
deve ter 21 ações. Porém, ressaltamos que diante da quantidade de ações e projetos em 
diferentes áreas a serem desenvolvidas pela escola, não há necessidade de elaborar 21 ações.  
 
4º PASSO: 
Organizar e divulgar o plano de ação da COM-VIDA na escola. Isso pode ser feito por meio de 
boletins, murais, alto-falante, dentre outros. Alunos e professores de todas as disciplinas devem 
ser informados das datas e das ações a serem desenvolvidas. 
 
 
CONTATOS: 
 
ASSESSORIA DE CURRÍCULO: 3411-5023 
Ranieri Leal – Assessor de Ciências/ Biologia 
Itamar Araújo – Assessor de Geografia 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - COM-VIDA 
 

CADASTRO DO ACORDO DE CONVIVÊNCIA 
 

DADOS DA ESCOLA 
Nome da Escola: 
 

Telefone: 

Endereço: 
 

Município: DRE: 

DADOS DA COM-VIDA 
Nome de fantasia da Com-Vida (Opcional) Data de criação (que consta em ata) 

 
e-mail de contato da Com-Vida: 

Organização: (Descrever resumidamente como a Com-Vida está organizada) 
 
 
 
Funcionamento: (Descrever local e estrutura de funcionamento) 
 
 
 
 
Objetivo Geral da Com - vida: 
 
 
 
 
Objetivos Específicos da Com - Vida: (relacionar quantos tiverem) 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES 
1. 
 
 

 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 

Descrever resumidamente cada ação desenvolvida pela Com-Vida, como reuniões, campanhas, projetos, palestras, etc. 
Registro fotográficos podem ser anexados em meio digital para divulgação no site da Seduc. 



 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DA COM-VIDA 
Nome: 
1. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
2. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
3. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
4. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
5. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
6. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
7. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
8. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
9. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
10. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
11. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
12. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
13. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
14. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

Nome: 
15. 

Telefone de contato: 

Função na Com-Vida: 
  Coordenador(a)          Secretário(a)           Membro 

Representante: 
  dos servidores            dos estudantes             da comunidade 

 
_______________________                                           _____________________________   
        Responsável  pela Escola                                                                          Responsável pela Com -Vida                 
 

__________________________________, _______ de _________________________ de 2010. 


