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Nome do Participante 
 
ABIGAIL CRISTINE CARNEIRO 
 
Cargo 
 
Assessora Jurídica 
 
Email Institucional 
 
accarneiro@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3279-3089 
 (41) 9921-7438 
 (41) 3250-4066  
 
Endereço Profissional 
 
Rua Tibagi, 756, Centro, gabinete 505 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80060-110 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
LABORATÓRIOS DA SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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●  Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

●  Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 
 

●  Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
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Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Criar Laboratórios da Sustentabilidade nas Escolas que promovam a Educação 
Ambiental e despertem o exercício de cidadania dentro de um ambiente de 
sustentabilidade. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
1. Criar Aliança entre o Setor Público (Secretarias de Educação e Secretarias de 
Meio Ambiente), o Setor Privado (Empresas instaladas nas proximidades das Escolas), a 
Sociedade Civil Organizada (ONGs com atuação na área de Educação e Meio Ambiente), 
as Universidades (cursos com conhecimentos relacionados aos fins da instalação do 
Laboratório da Sustentabilidade), e as Diretorias das Escolas, com o propósito de instalar 
Laboratórios de Sustentabilidade nas Escolas visando a Educação Ambiental, exercício 
da cidadania e a compreensão e vivência de experiências sustentáveis nas escolas; 
2. Firmar Termo de Compromisso entre os três setores, com a participação do 
Ministério Público, estabelecendo de que forma cada um dos Agentes aliados à proposta 
de instalação dos Laboratórios de Sustentabilidade pode colaborar para que as crianças 
de hoje tornem-se cidadãos conscientes, recebam a Educação Ambiental, nos moldes da 
Lei 9.795/1999, e aprendam a buscar a sustentabilidade (considerar os aspectos sociais, 
ambientais, econômicos, culturais, históricos e políticos) nas suas atividades futuras, de 
forma a proporcionar o equilíbrio ambiental e qualidade de vida para as presentes e 
futuras gerações; 
3. Capacitar os diretores, coordenadores e professores para a instalação dos 
Laboratórios da Sustentabilidade nas Escolas, orientando-os sobre o seu método de 
instalação que prevê:  

a) a mobilização e comprometimento dos agentes locais (professores, serventes, 
inspetores, pais de alunos, comunidades vizinhas às escolas) para a instalação 
dos Laboratórios de Sustentabilidade; 
b) a compreensão dos indicadores sociais, econômicos e ambientais da escola e 
famílias dos alunos;  
c) a compreensão dos direitos coletivos e difusos; d) a construção de visão 
compartilhada de futuro;  
d) a definição de assuntos e desafios prioritários;  
e) a elaboração de Projetos ou adoção de Projetos existentes voltados a alcançar 
os desafios estabelecidos com o apoio financeiro, de recursos humanos e de 
conhecimento científico dos Aliados à proposta de instalação dos Laboratórios;  
f) a implementação e monitoramento dos Projetos;  
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g) a divulgação dos Projetos bem sucedidos dos Laboratórios da Sustentabilidade 
instalados nas Escolas e compartilhamento, expansão dos mesmos com outras 
Escolas;  
h) a forma de envolver os alunos nas atividades do Laboratório com vivências, 
experiências e utilização das diversas linguagens artísticas com o fim de 
desenvolvimento da criatividade das crianças;  
i) a inserção de valores humanos e a compreensão dos direitos fundamentais nas 
Escolas. 

4. Criação de página na internet, contendo banco de Banco de Dados digitais de 
Projetos bem sucedidos dos Laboratórios da sustentabilidade com acesso fornecido a 
todas as Escolas com o fim de difundi-los. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
O resultado esperado é o sólido desenvolvimento de uma sociedade com mais 
cidadãos que compartilham a responsabilidade pelos cuidados com o meio 
ambiente, com os direitos indígenas, com os direitos sociais e outros direitos 
coletivos e difusos, juntamente com o Poder Público e com o Ministério Público de 
forma consolidar uma sociedade mais democrática, livre, justa, solidária, 
sustentável e ambientalmente equilibrada, impactando na Instituição com a 
diminuição dos conflitos judiciais e extrajudiciais de forma permanente e com o 
fortalecimento da boa imagem do Ministério Público junto à sociedade.  
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Os Recursos financeiros para a capacitação de diretores e professores para 
instalação de Laboratórios da Sustentabilidade nas Escolas localizadas no Estado 
do Paraná é de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).  Os demais gastos 
dependerão dos Projetos eleitos para solucionar os desafios locais escolhidos por 
cada Escola e serão subsidiados com o apoio de recursos humanos, financeiros e 
técnicos dos Aliados Compromissários e dos atores locais, ou seja, terão recursos 
públicos e privados à disposição. 
Trata-se de uma Aliança entre os três setores, que pressupõe ser do interesse de 
todos os benefícios advindos da Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade. 
Sendo assim, cada um dos envolvidos nos Laboratórios da Sustentabilidade, desde 
a servente escolar até os empresários ou mesmo os órgãos públicos, colaboram 
com os recursos humanos, financeiros, de infra-estrutura, da forma como melhor 
possa atender os propósitos dos Laboratórios da Sustentabilidade e dentro das 
possibilidades de cada um. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
A Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade são temas atuais e vistos com 
bons olhos por todos, o que diminui a possibilidade de dificuldades em firmar a 
Aliança para instalação de Laboratórios da Sustentabilidade nas Escolas.  
A idéia previu parcerias e envolvimentos entre os três setores juntamente com a 
Escola, alunos, familiares e comunidades do entorno escolar, o que evita que a 
ação seja vista como iniciativa de um ou outro partido, podendo perdurar mesmo 
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na troca de governos. 
A comunidade escolar local como propulsora da idealização dos Projetos voltados 
para alcançar os desafios propostos por elas mesmas, facilita o engajamento das 
Escolas, dando extensa vida útil aos Laboratórios da Sustentabilidade, evitando 
possíveis dificuldades que poderiam surgir na adoção de modelos impostos pela 
Secretaria de Educação  
  
 


