
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BONOTTO, DMB., and CARVALHO, MBSS., orgs. Sobre as organizadoras. In: Educação 
Ambiental e valores na escola: buscando espaços, investindo em novos tempos [online]. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2016, pp. 168. ISBN 978-85-7983-762-3. Available from: doi: 
10.7476/9788579837623. Also available in ePUB from: 
http://books.scielo.org/id/85fqc/epub/bonotto-9788579837623.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre as organizadoras 
 

 

Dalva Maria Bianchini Bonotto   
Maria Bernadete Sarti da Silva Carvalho  

(orgs.) 



Sobre AS orgAnizAdorAS

DALVA MARIA BIANCHINI BONOTTO. Docente e pesquisadora do Ins-
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