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1 – Introdução e Contexto  

Os Comitês de Bacia (CBH) que se encontram na bacia do rio Doce (dos estados 

de MG, ES e o federal), priorizaram no plano de aplicação plurianual (2016-2020) que os 

recursos pela cobrança pelo uso da água na bacia serão investidos, principalmente, em 

projetos denominados hidroambientais: conservação de solos e água (terraceamento, 

curvas de nível, cercamento de nascentes, revegetação de APP's e Matas Ciliares, etc), 

adequação de estradas rurais e saneamento ambiental rural. 

Estes projetos, ainda de acordo com os CBHs, devem ser desenvolvidos em 

conjunto com ações de Educação Ambiental, a fim de garantir maior apropriação social 

e maior efetividade em seus resultados. 

Para isso se fez necessário expandir o diálogo na bacia, por meio de um conjunto 

de seminários, visando compreender com maior profundidade as ações de educação 

ambiental em curso nos diversos territórios da bacia e nivelar com os atores locais a 

complexidade do tema educação ambiental. Como piloto, foi decidido iniciar o trabalho 

na Bacia do Piranga.  

A Bacia do Piranga inclui 77 municípios divididos em 8 Unidades Territoriais 

(UTEs). Visando dialogar mais de perto com a diversidade socioeconômica, cultural, 

política e territorial, a câmera técnica e, em seguida, a plenária do Comitê aprovaram 

um plano de trabalho para a execução dos seminários de boas práticas de educação 

ambiental. Estas unidades foram definidas considerando os limites de microbacia.    

O plano de trabalho foi dividido em três etapas:  

1- A primeira foi realizar um levantamento prévio das ações de Educação 

Ambiental existentes na Bacia do Rio Piranga. Para isso foi elaborado um formulário 

online para que as instituições que desenvolvem ou desenvolveram ações em EA na 

bacia preencham com suas experiências. O Comitê juntamente com a Agência 

mobilizaram os atores para participarem deste levantamento;  

2- A segunda etapa foi a realização de 4 seminários nas bases territoriais. Por 

questões de início da experiência de trabalhar por territórios, da disponibilidade de 

agenda, do tempo para a mobilização e do calendário eleitoral municipal, as 8 UTEs 

foram agrupadas por proximidade, conforme calendário abaixo: 
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Data UTEs Município 

13/09/16 Mombaça e Matipó Raul Soares 

14/09/16 Casca e Peixe Rio Casca 

15/09/16 Turvo e Carmo Viçosa 

16/09/16 Alto Piranga e Xopotó Senhora dos Remédios 

 

3- A terceira etapa será um encontro geral para um seminário de consolidação 

das propostas a ser realizado em Ponte Nova/MG, na sede do Comitê de Bacia do 

Piranga e com data definida para 07/12.  

O objetivo geral dos seminários foi definir diretrizes, público alvo e Boas Práticas 

de Educação Ambiental na Bacia do Rio Piranga. Os objetivos específicos foram: 1. 

Levantar as boas práticas de educação ambiental em curso nas Unidades Territoriais da 

Bacia do Rio Piranga; 2. Analisar as boas práticas a fim de extrair as diretrizes e público 

alvo da educação ambiental na bacia; 3. Selecionar as boas práticas de educação 

ambiental que devem ser fortalecidos na execução dos programas hidroambientais e 

outros programas e projetos que forem contratados pela Agência. 

No dia 13 de setembro de 2016 foi realizado o Seminário de Educação Ambiental 

em Raul Soares/MG, com os participantes das UTEs do Matipó e Mombaça. O evento 

ocorreu no Clube do Pepe. Os municípios convidados para este encontro e que fazem 

parte destas UTEs foram:  

 

UTE Município UTE Município 

Matipó Abre Campo Mombaça Bom Jesus do Galho 

Matipó Caputira Mombaça Caratinga 

Matipó Matipó Mombaça Córrego Novo 

Matipó Pedra Bonita Mombaça Dionísio 

Matipó Raul Soares Mombaça Entre Folhas 

Matipó Santa Margarida Mombaça Jaguaraçu 

Matipó São Pedro dos Ferros Mombaça Marliéria 

Matipó Sericita Mombaça Pingo-D'Água 

Matipó Vermelho Novo Mombaça São José do Goiabal 

  Mombaça Timóteo 

 

Na oficina estavam presentes 25 pessoas, sendo representantes da prefeitura de 

São José do Goiabal que faz parte da UTE do Mombaça e representantes das prefeituras, 
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escolas, SAAE, EMATER e sociedade civil de Raul Soares, Abre Campo, Sericita, Caputira, 

São Pedro dos Ferros e Vermelho Novo, municípios da UTE do Matipó.  

Este relatório apresenta, de modo sucinto, os principais pontos debatidos e as 

propostas que foram construídas por meio do diálogo envolvendo o público 

participante. Ele está dividido em mais quatro tópicos, além desta introdução que é o 

tópico primeiro. No tópico segundo, logo abaixo, apresenta-se a programação do 

evento, enquanto no tópico três narra-se os principais temas/assuntos levantados e 

dialogados durante as apresentações dos representantes municipais. Já o tópico quatro 

descreve as diretrizes elaboradas, proposta de público-alvo e critérios para seleção de 

boas práticas levantados e priorizados, afim de nortear a elaboração dos Termos de 

Referência para contratação para execução de ações de Educação Ambiental (EA) na 

Bacia. Por fim, o quinto e último tópico expõe a avaliação do próprio seminário. Há ainda 

um conjunto de anexos que apresentam: a lista de presença e os resultados produzidos 

pelos grupos que respaldaram a elaboração das diretrizes.  

Inicialmente foi planejado elaborar um relatório para cada UTE, pois, os 

representantes de cada unidade seriam divididos em grupos distintos para pensar e 

definir diretrizes e critérios conforme a realidade de cada território. O número de 

representantes foi pequeno, principalmente das UTEs que não faziam parte direta do 

município sede na qual foi realizado o seminário por agrupamento. Portanto os grupos 

foram divididos aleatoriamente e as diretrizes e critérios contemplaram as realidades 

das duas UTEs em um único relatório.  

 

 

 

 

2 – A programação 

Para o alcance dos objetivos propostos nos seminários, foi elaborada e 

executada uma programação, conforme demonstra o quadro abaixo. 
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HORÁRIO ATIVIDADES 

08:30 Boas vindas com café 

09:00 Apresentação - Objetivos, Metodologia e acordos e convivência 

09:30 Apresentação dos participantes 

10:00 Apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental nos 
municípios das UTEs presentes no seminário 

12:30 Almoço 

14:00 Trabalho em grupo: Lições aprendidas sobre as Boas Práticas 

15:30 Intervalo 

15:50 Compartilhamento e diálogo em plenária 

16:20 Priorização dos critérios das boas práticas a serem fortalecidas em 
plenária 

16:40 Encaminhamentos e avaliação 

17:00 Encerramento 

 

Esta programação contemplou dois momentos distintos e interdependentes: um 

primeiro compreendeu as apresentações das experiências em Educação Ambiental 

desenvolvidas nos municípios por parte das organizações e pessoas que estavam 

presentes. O segundo momento foi de construção coletiva das diretrizes, levantamento 

de público alvo e critérios de seleção, a partir das lições aprendidas das boas práticas 

realizadas.  

Vale destacar que o número de experiências foi variado em cada seminário, 

conforme a presença dos representantes das boas práticas inscritas e manifestadas 

durante o encontro, e assim também variou o tempo de debate e de conversa sobre 

elas. A seguir são descritos os principais pontos que surgiram durante os diálogos e 

debates, considerando cada momento distinto da programação acima descrita. 

 

3 – Apresentações das experiências de Educação Ambiental: breve descrição 

A abertura do seminário foi realizada pelo moderador Marcos Orttiz que 

agradeceu a presença de todos e falou de todo o processo de construção do seminário, 

destacando seus objetivos e a forma de divisão da bacia por UTEs. A oficina estava sendo 

o primeiro trabalho do CBH Piranga com reuniões descentralizadas, usando essa lógica 

da divisão territorial. Posteriormente explicou a estrutura do seminário, sua 
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programação e os acordos de convivência, com uma pequena sessão de respiração e 

alinhamento da postura corporal dos presentes, visando uma reunião bem produtiva. 

Após este momento de boas-vindas e de breve contextualização sobre o 

seminário, houve uma rodada de apresentação dos presentes. Cynthia representante 

do IBIO-AGB/DOCE iniciou a apresentação agradecendo a presença de todos e 

explicando o papel da agência e a importância desse trabalho de EA para conhecer ainda 

mais a realidade dos municípios. José Geraldo Rivelli, representante do presidente do 

CBH Piranga e do Instituto Xopotó também saudou a todos e falou do papel do comitê 

e a importância de fortalece-lo. Durante a apresentação dos participantes foi 

comentado o interesse de participação e maior divulgação das atividades do comitê. 

Alguns participantes pediram uma divulgação mais ampla das agendas do CBH Piranga, 

a fim de que possam estar presentes em atividades avulsas para melhor entender e 

contribuir com o fortalecimento do Comitê.  

  

  
Abertura e apresentação dos participantes do Seminário de Educação Ambientas nas UTEs 

do Matipó e Mombaça 

 

Na apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental realizadas na região, 

a lista de experiências veio a partir do levantamento prévio, mas se algum presente 

tivesse alguma experiência, ele também apresentava para depois ser incluído na pauta 

geral. Cada participante teve até 15 minutos para contextualizar a boa prática e destacar 

as lições aprendidas. Depois era aberto ao público para fazer perguntas sobre a 

experiência. Neste seminário as experiências apresentadas, seguindo a ordem, foram: 
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PROJETO 
INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA 

RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

EDUCAÇÃO E SAÚDE 
AMBIENTAL  

Prefeitura Municipal 
Abre Campo  

Fabio de Oliveira 
Moreira  

Abre Campo 

PROJETO "OLHAR DAS 
ÁGUAS” 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto-  SAAE 

Carlito Eduardo Condé 
e Jorge do Santos 

Vermelho Novo 

RECUPERAÇÃO DAS 
NASCENTES  

Secretaria Municipal de 
Educação 

Maria Aparecida de 
Queiroz Oliveira 

Sericita 

PROJETO SEMA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

José Caetano de 
Carvalho 

Raul Soares 

CONSTRUÇÃO DE 
VIVEIRO DE MUDAS 

Prefeitura Municipal 
Caputira 

Juliana Alves Caputira 

 

A apresentação foi iniciada pelo Sr. Fábio, responsável pelo projeto de Educação 

e Saúde Ambiental no município de Abre Campo. O projeto possui um alto investimento 

proveniente da FUNASA e foi iniciado em 2015. O projeto tem no seu escopo atividades 

nas escolas e com produtores rurais. Tem um grande potencial transformador e impacto 

social de sensibilização sobre saúde ambiental. O desenho metodológico do projeto 

conta com cursos de capacitação em diversas frentes e públicos, palestras, 

apresentações artísticas populares, valorização da cultura popular e local além 

promover a integração de temas sob o aspecto ambiental no meio urbano e zona rural. 

Os produtos incluem melhora logística da coleta seletiva, capacitação de agricultores 

familiares na perspectiva da proteção e recuperação ambiental, diagnóstico 

socioambiental do município, vídeo documentário do projeto, integração das escolas 

públicas. A sensibilização ambiental foi essencial para o envolvimento e participação do 

público nas atividades. Nas escolas foram realizadas várias atividades com a culminância 

na realização da Feira de Ecologia, com a integração de ações de arte e cultura local. 

Para os agricultores são oferecidos vários cursos de temas diversos de relevância local e 

apoio a ações de saneamento rural, proteção e recuperação ambiental.  



8 
 

Outro projeto que acontece em algumas comunidades no município é 

promovido pela ONG Verde Vivo, financiado pelo Edital Ecomudança do Itaú que faz a 

instalação de fossas evapotranspiradora.  

No município de Vermelho Novo, o Sr. Jorge dos Santos da SAAE, apresentou o 

projeto na Bacia do Córrego Bom Jardim, com o objetivo de educação ambiental, 

recuperação e preservação de nascentes. Foram oferecidas palestras e oficinas, 

reflorestamento com plantio de mudas nativas com critérios técnicos e distribuição de 

algumas mudas. O principal é motivar os agricultores em produzir água com ações de 

conservação de nascentes e instalação de caixas de contenção. O trabalho é feito com 

voluntários. Depois de um tempo de execução do projeto, foi percebida uma 

potencialidade em trabalhar com jovens em período de contra-turno, mas será 

necessária uma grande mobilização.  

A secretária municipal de Educação de Sericita, Sra. Maria Aparecida iniciou sua 

apresentação falando que nas escolas municipais as atividades de Educação Ambiental 

estão inseridas no calendário escolar, por temas. Essa ação é facilitada por ela ser 

secretária e ter apoio do prefeito. Foi mostrado um banner do projeto de Recuperação 

das nascentes dos cursos d'água trabalha com agricultores de Sericita com o objetivo de 

recuperar áreas de preservação permanente das nascentes e mananciais localizados na 

zona rural adotando medidas de proteção ao solo e da vegetação, banindo práticas 

como queimadas, derrubadas de florestas e adotando como forma complementar o 

reflorestamento de nascentes e de sua proteção. A conscientização dos agricultores 

acontece a partir das reuniões, realização de mapeamento de todas as nascentes, 

cercamento e reflorestamento de várias delas. O projeto tem parceria da Energisa que 

irá recuperar uma grande área de uma propriedade e também o grande apoio dos 

funcionários da Serra do Brigadeiro do IEF.  

No município de Caputira, está sendo iniciado um projeto para construção de um 

viveiro de mudas. O projeto surgiu da demanda de mudas para a recuperação de 

nascentes. Já há um viveiro na escola municipal que é cuidado por um professor 

voluntariamente. A proposta é que seja ampliado e a escola envolvida nas ações. A fase 

atual é de planejamento do projeto. 
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O Sr. José Caetano, secretário de Meio Ambiente Raul Soares, apresentou o 

trabalho realizado de educação ambiental na zona rural e urbana, com foco nas escolas 

e produtores rurais e com objetivo geral de orientar e realizar práticas de preservação e 

de saneamento básico. Os programas são: Programas Adote uma Árvore; Minha Cidade 

Limpa; Coleta de Sementes; Saneamento ambiental em microbacias hidrográficas; e 

Revitalização de praças e jardins. Foi destacado a diferença de abordagem e linguagem 

que deve ser usada na Zona Urbana onde o trabalho é mais formal e sistematizado, já 

na zona rural a linguagem é mais informal, com abordagem mais difusa e nas 

comunidades. Nas escolas o trabalho da Secretaria de Maio Ambiente é mais de apoio 

nos projetos e programas que a escola já tem. Em algumas ações na revitalização de 

praças e jardins as escolas são chamadas. 

Para proteção das nascentes o foco é mais nas ações de cercamento. Foi 

elaborado um grande diagnóstico, incentivando um olhar e planejamento territorial por 

microbacia. Outra proposta foi de gerar informação para mostrar aos agricultores os 

benefícios na proteção e recuperação de nascentes. Um exemplo foi a realização de 

análise da qualidade da água. 

As empresas parceiras são estimuladas, pela compensação ambiental, a 

financiarem cursos e material para capacitação de pessoal para instalação de fossas 

sépticas, proteção de nascentes e matas remanescentes, coletores de lixo urbano e 

material de divulgação, utilizados também como material didático.  
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Momentos da apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental na região 

 

Foi destacado aos participantes que o formulário online utilizado anteriormente 

ao seminário permanecerá com acesso aberto por mais um mês para que outras 

experiências da região possam ainda ser inscritas a partir da mobilização e apoio dos 

participantes que estiveram presentes no seminário.  

 

4 – Trabalho em grupo: As Lições Aprendidas com as Boas Práticas 

A partir das experiências apresentadas pelos participantes, os mesmos foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos a fim responder quatro perguntas que foram 

norteadoras para a construção do produto do seminário.  

  

Trabalho em grupo 
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Após o trabalho nos grupos, foi feito o compartilhamento dos resultados de cada 

grupo em plenária. O moderador, então destacou as diferenças, semelhanças e 

complementariedade das respostas.  

  

Apresentação dos resultados em plenária 

 

As perguntas norteadoras foram: 

1. Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

2. Qual a razão desses fatores serem fundamentais? 

3. Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

4. Que critérios devem ser utilizados para avaliar um bom projeto de Educação 

Ambiental? 

 

As perguntas 1 e 2 serviram para elaborar as diretrizes e suas justificativas a 

partir das lições aprendidas das experiências já realizadas.  

A pergunta 3 foi para levantar a indicação do público alvo que mais precisa de 

ações de Educação Ambiental e depois deste levantamento os participantes faziam uma 

priorização, onde colocavam com caneta dois “++” para o público que achava mais 

prioritário e um “+” para aquele que achava o segundo mais prioritário.  

A pergunta 4 serviu para elaboração de critérios de avaliação das práticas de EA. 

Depois de levantados pelo grupo, cada critério foi colocado em uma grande tarjeta e 
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cada participante recebeu 3 cartelas de cores diferentes. Cada cartela tinha uma 

pontuação diferente: a vermelha valia 3 pontos, a amarela 2 pontos e a verde 1 ponto. 

Assim o participante escolhia os 3 critérios que achava mais importante e colocava a 

cartela virada para a cor neutra a fim de que seu voto não influenciasse o voto dos 

outros. Após a votação era feita a apuração com o apoio de todos e assim se formava a 

lista de critérios por ordem de priorização.  

  

Momentos da votação dos critérios 

 

A elaboração de diretrizes deve alimentar uma perspectiva de ação diversificada 

da gestão do CBH Piranga e da Agência da Bacia. Primeiro recomenda-se que as 

diretrizes sejam colocadas como específicas para as Unidades Territoriais Estratégicas – 

UTE´s. Depois elas serão recapituladas, validadas e uma nova lista será desenhada a 

partir da fusão dessas diretrizes para um uso geral pelo Comitê e Agência. 

Neste seminário as diretrizes elaboradas foram: 

 As ações de Educação Ambiental precisam ser libertadoras, empoderar e 

compartilhar as capacidades independentes das pessoas e instituições; 
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 As ações de Educação Ambiental precisam do apoio dos gestores e das 

instituições; 

 As ações de EA devem trabalhar com os interesses, demandas e necessidades 

locais, gerando um produto, uma solução. A necessidade é geradora das 

demandas e da vontade coletiva; 

 O Planejamento deve ser participativo e embasado na realidade local, ou seja, 

os projetos de EA devem contar com um bom diagnóstico; 

 Para elaboração do projeto, é importante conhecer experiências de sucesso; 

 É necessário a realização de sensibilização e mobilização social; 

 O projeto precisa de uma estrutura com metas, indicadores, orçamento e 

cronograma e a metodologia e linguagem devem ser adaptadas a realidade 

local;  

 Realizar avaliação e monitoramento; 

 A realização de parcerias que participem desde do início do processo; 

 Prever e ter disponibilidade de recursos financeiros e materiais; 

 A informação deve ser a base em qualquer ação de Educação Ambiental; 

 Os projetos de EA devem apresentar conhecimentos necessários para a 

solução dos problemas apresentados; 

 As ações de EA devem gerar percepção do interesse comum; 

 As ações de EA incentivar vontade pessoal e organização social; 

 Deve promover ações de arte e cultura integradas às ações de EA;  

 Deve haver divulgação e socialização do processo e resultados, com uma 

comunicação transparente com os envolvidos;  

 Deve aproximar e fortalecer coletivos e lideranças; 

 Nas escolas é preciso o envolvimento de pais, professores e alunos; 

 Os projetos de EA nas escolas devem ser interdisciplinares. 

 

Essas diretrizes são importantes para que as ações de Educação Ambiental: 1. 

Gerem resultados focados na necessidade local, trazendo credibilidade; 2. Valorizem o 

indivíduo e a cultura local, incentivando a inteligência coletiva e sendo uma ferramenta 

de transformação social; 3. Possibilitem o aprimoramento e a continuidade, através do 
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acompanhamento do processo e resultado e registro da memória; 4. Otimizem recurso 

com ações mais integradas; 5. Ao estabelecer um caminho, uma direção, alcançam os 

objetivos, metas e produtos planejados; 6. Gerem reconhecimento e autonomia.  

Em relação ao público-alvo levantado neste seminário, os grupos fizeram tabelas 

diferentes, conforme anexo 3, mas é possível verificar que a maior prioridade é o 

trabalho de Educação Ambiental não formal seria com o público de produtores rurais, 

principalmente nos municípios onde a população da zona rural é maior. A linguagem 

neste trabalho deve ser mais informativa, com uma estrutura mais livre e difusa e a 

demanda é mais urgente e emergente. A EA formal é importante ser trabalhada com os 

alunos e professores. A linguagem deve ser mais formativa, tendo ciclo de formação de 

multiplicadores e a demanda é mais sistemática. Municípios com a maior população na 

zona urbana a prioridade é a população em geral, trabalhando principalmente as 

questões de resíduos sólidos. A juventude foi levantada como prioritária no município 

de Vermelho Novo, com um trabalho de EA fora da escola, ajudando até na formação 

profissional.  

Por último o trabalho do seminário avançou para contribuir com critérios por 

meio dos quais o CBH Piranga e a Agência devam se orientar na seleção dos futuros 

projetos de EA, independentes ou integrados aos programas estratégicos contratados 

pela Agência.  

A lista de critérios por ordem de priorização e com a quantidade de pontos 

recebidos foram: 

1. O projeto bem estruturado com uma boa lógica e clareza entre objetivos, 

desenvolvimento e metas – 24 pontos 

2. Maior mobilização social e participação objetiva – 21 pontos 

3. Corresponder à demanda e realidade local – 15 pontos 

4. Promover experiências práticas – 14 pontos 

5. Ter indicadores de impacto positivo – 13 pontos  

6. Ter parcerias com diálogo entre as partes envolvidas – 8 pontos  

7. Potencial de formação de multiplicadores – 7 pontos  

8. Potencial de continuidade e ampliação – 7 pontos  

9. O projeto ter plano de gestão técnica e financeira - 5 pontos 
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10. Garantir a inclusão, tanto de público e de faixa etária - 4 pontos 

11. Ter Plano de divulgação e socialização - 1 ponto 

12. Ter melhor relação custo/ benefício – 1 ponto 

Após a apresentação da lista de critérios e sua priorização em plenária, foi 

explicado que será realizado um seminário de consolidação das diretrizes para toda a 

Bacia do Rio Piranga, com a participação dos conselheiros do CBH Piranga e de 

representantes de cada oficina local, além dos convidados. Para escolha desses 

representantes foi solicitado aos interessados em participar do seminário de 

consolidação que fossem para frente do grupo e como forma de aprovação dessa 

comissão o grupo aclamou a representação com uma salva de palmas.  

A comissão foi formada por: José Caetano e Diandra Nepomuceno (Prefeitura de 

Raul Soares), Jorge dos Santos (SAAE Vermelho Novo), Fábio Moreira (Prefeitura Abre 

Campo), Luiz Henrique (Prefeitura de São José de Goiabal). 

 

 

 

Comissão representante para o seminário de consolidação 

 

5 – Parecer sobre a Educação Ambiental 

No decorrer dos seminários descentralizados o representante do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Sr. José Geraldo Rivelli, solicitou um parecer dos 

consultores com respeito a qualidade das práticas de educação ambiental apresentadas 

pelos participantes. Contudo, não é aplicável elaborar um parecer técnico 

individualizado sobre cada um dos projetos, uma vez que a mobilização, a estrutura de 



16 
 

coleta de dados prévia aos seminários e objetivo da consultoria não foram definidos 

assim no escopo do serviço e não tinham essa abrangência. Até porque o preparo 

institucional para uma avaliação desse nível deveria ser integrado com esta finalidade 

avaliativa definida bem previamente.  

Os projetos e ações de educação ambiental mapeados pela inscrição e os 

apresentados nos seminários descentralizados, todos, sem exceção, trouxeram aspectos 

e elementos formativos da consciência da problemática ambiental dirigidos a 

determinados públicos da sociedade do território da Bacia. 

É necessário apontar, porém, que a grande maioria das atividades em curso, que 

participaram dos seminários, possuem componentes de ação de intervenção direta na 

paisagem e no território, pois muitos deles têm ações de projetos hidroambientais 

associados, de saneamento rural, de recuperação de áreas degradadas, etc. Ou seja, 

tratam de projetos que os aprendizados estão intrínsecos aos processos de mudanças. 

Um passo para o desenvolvimento mais estruturado dos projetos de educação 

ambiental deverá ser dado a medida em que essa estruturação conte com uma definição 

mais explícita de quais competências e habilidades as propostas pretendem 

desenvolver, quais comportamentos pretende-se ver sensibilizados para uma revisão 

atitudinal do público dos projetos e quais métodos pedagógicos são mais apropriados 

para que os objetivos da educação ambiental sejam alcançados por tipo de público que 

se busca acessar e sensibilizar.  

Também faz parte de projetos mais estruturados de educação ambiental, a 

definição de indicadores e dos meios de monitoramento desses indicadores para realizar 

uma verificação das mudanças alcançadas em cada etapa. Com isso, os projetos, sejam 

de educação formal e não-formal, ganhariam mais substância metodológica e bases 

estratégias de pedagógicas. Claro que essa estruturação viria também mais 

acompanhada das referências e normativas legais sobre educação ambiental tão 

disponíveis na legislação vigente.   
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6 – Avaliação e encerramento 

A última etapa do seminário se configurou na avaliação do evento. Para isso, os 

participantes respondiam a 3 perguntas e o moderador anotava as respostas.  

QUE BOM QUE... QUE PENA QUE... QUE TAL SE... 

- Foi participativo; 

- Está sendo construído 
projetos e plantando 
sementes; 

- Foi enriquecedora de 
novas experiências; 

- Foi possível ouvir diversas 
experiências; 

- Foi possível expor os 
projetos;  

- Estão todos começando; 

- Apresentei o projeto e 
aprendi novas ideias; 

- Foi proveitosa e vou poder 
usar na escola;  

- Temos mais 
multiplicadores; 

- Temos diretriz para 
otimizar os projetos. 

- Não teve muito 
tempo para 
aprofundar as 
discussões; 

- Faltou a Polícia 
Ambiental, empresas, 
produtores de grandes 
pastagens, ONGs e 
Igrejas; 

- Municípios não 
vieram; 

 

- Tenha mais tempo, 
efetividade e antecedência 
na divulgação; 

- Tenha mais tempo para 
aprofundar as discussões; 

- Tenha mais encontros 
para avaliar o processo 
iniciado. 

 

Encerrada a avaliação os moderadores agradeceram a presença e participação 

de todos e informaram que será enviado a todos os participantes o relatório com a 

sistematização das oficinas; o link com o formulário online será enviado novamente a 

todos os participantes e ficará aberto por mais um mês; o seminário de consolidação 

tem data definida para o dia 7/12 em Ponte Nova. Cynthia do IBIO e José Rivelli do CBH 

Piranga agradeceram e a oficina foi encerrada com a foto de todos os participantes. 
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Grupo participante do Seminário de Educação Ambiental nas UTEs do Matipó e 

Mombaça 

 

Pode-se afirmar que a oficina cumpriu um papel importante de ampliação de 

participação de novos atores nas discussões relacionadas ao comitê de bacia. Foi 

possível conhecer algumas ações de EA que estão sendo realizadas e que podem ser 

fortalecidas e integradas. Além disso, o CBH e a AGB tiveram a oportunidade de 

esclarecer o seu papel. Durante as apresentações também foi possível conhecer outras 

ações, como por exemplo de restauração, e percebe-se uma necessidade de mais 

encontros para um aprofundamento maior do tema, conforme foi sugerido na oficina.  

Um ponto de atenção a ser destacado é sobre a mobilização. Para os próximos 

encontros é importante um fortalecimento desta etapa. Para isso o envolvimento dos 

membros do comitê se faz essencial. É mais uma oportunidade de ampliar o diálogo nos 

municípios.  

Sugere-se a AGB IBIO que faça um mapeamento das partes interessadas 

(stakeholders) e um cadastro dos atores da bacia, pois eles podem se tornar grandes 

aliados de apoio na mobilização. Um exemplo foi no próprio seminário onde os 
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participantes, ao ter mais clareza dos objetivos do levantamento prévio se dispuseram 

a ajudar para ampliar o número de ações inscritas pelo formulário. 

Com a reflexão do que foi fundamental nas ações já realizadas, foi possível 

elaborar as diretrizes e critérios que serão consolidados no seminário regional, mas 

localmente ajudou muito os participantes a já começar a utilizá-los no planejamento de 

novas ações ou outras em andamento, extrapolando algumas vezes o tema da Educação 

Ambiental.  
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ANEXO I: LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II: RESULTADOS DOS TRABALHOS EM GRUPO 

GRUPO 1 

Pergunta 1 - Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

 Demanda (todo projeto precisa gerar um produto, uma solução) A 

necessidade é geradora das demandas; a vontade coletiva;) 

 Ponto crítico da realidade; 

 Informação e comunicação (dar ciência)  

 Gerar percepção do interesse comum; 

 Vontade pessoal e organização social; 

 Apoio institucional; 

 Tem que ser libertador (empoderar; compartilhar capacidades 

independentes das pessoas e instituições); 

 Recursos materiais e financeiros; 

 Conhecimentos necessários para a solução; 

 Planejamento e registro; 

 Orçamento e cronograma; 

Pergunta 2 - Qual a razão de ser fundamental? 

 Credibilidade; 

 Reconhecimento; 

 Alcançar os objetivos, metas e produtos; 

 Estabelecer um caminho, uma direção e uma meta; 

 Dar possibilidade para o aprimoramento e a continuidade (registro da 

memória); 

Pergunta 3 - Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

 Escolar Não Escolar 

 - Mais Formativa 
- Mais Ciclos de Formação 
- Demanda sistemática 

- Mais Informativa 
- Mais livre e difusa 
- mais urgente e emergente 

Rural +++++ +++++++++++++ 

Urbano ++++ ++ 



23 
 

GRUPO 2 

Pergunta 1 - Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

 Recursos financeiros e materiais; 

 Conhecer experiências de sucesso; 

 Sensibilização; 

 Divulgação e socialização do processo e resultados 

 Ideia contextualizada – diagnóstico; 

 Aproximar e fortalecer coletivos e lideranças; 

 Criar parcerias; 

 Planejamento participativo; 

 Arte e cultura; 

 Avaliação e monitoramento, traçando metas e indicadores; 

 Envolvimento de pais, professores e alunos; 

 Apoio institucional; 

 Metodologia adaptada a realidade; 

 Interdisciplinaridade 

Pergunta 2 - Qual a razão de ser fundamental? 

 Engajamento e mobilização; 

 Comunidade se sentindo parte e gerar autonomia; 

 Ações mais efetivas focadas nas necessidades locais; 

 Otimizar recursos; 

 Valoriza o indivíduo e a cultura local, incentiva a inteligência coletiva e é uma 

ferramenta de transformação social; 

 Acompanhamento do processo e resultado. 

Pergunta 3 - Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

Público alvo Municípios 

Produtores rurais Abre Campo e Caputira 

Escolas: Alunos e Professores(Ensino fundamental e Médio) São José do Goiabal 

Juventude Vermelho Novo 

População urbana Raul Soares 
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ANEXO III: LISTA DE BOAS PRÁTICAS INSCRITAS PELO FORMULÁRIO ONLINE 

 

PROJETO 
INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA 

RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

EDUCAÇÃO E SAÚDE 
AMBIENTAL  

Prefeitura Municipal 
Abre Campo  

Fabio De Oliveira 
Moreira  

Abre Campo 

PROJETO "OLHAR DAS 
ÁGUAS” 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto-  SAAE 

Carlito Eduardo Condé Vermelho Novo 

RECUPERAÇÃO DAS 
NASCENTES  

Secretaria Municipal de 
Educação 

Maria Aparecida de 
Queiroz Oliveira 

Sericita 

PROJETO SEMA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

Jose Caetano de 
Carvalho 

Raul Soares 

SEMANA 
PEDAGOGICA NO 
PARQUE ESTADUAL 
DA SERRA DO 
BRIGADEIRO 

Instituto Estadual de 
Florestas/PESB 

Ana Eurica de Oliveira 
Mendes 

Sericita, Pedra 
Bonita, Ervalia, 
Araponga, Divino, 
Fervedouro, 
Muriaé e 
Miradouro  

CONSTRUÇÃO DE 
VIVEIRO DE MUDAS 

Prefeitura Municipal 
Caputira 

Juliana Alves Caputira 

 


