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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, 

conforme mapa abaixo.  
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Mapa das Unidades Territoriais Estratégicas da Bacia do Piranga 

 

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;  
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2- A segunda etapa foi a realização de 4 seminários nas unidades 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: 

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 foi um encontro geral para um seminário de consolidação das 

propostas que foi realizado no dia 07/12 no município de Viçosa/MG. O objetivo é de 

agrupar, refinar e priorizar as diretrizes, públicos e critérios levantados nos encontros 

locais. 

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 07 de dezembro de 2016 foi realizado o Seminário de Educação Ambiental 

– Etapa de Consolidação em Viçosa/MG, com os conselheiros do Comitê da Bacia do Rio 

Piranga e participantes dos seminários locais realizados nas UTEs e outros interessados. 

O evento ocorreu Centro de Extensão da Universidade Federal de Viçosa - UFV. Na 

oficina estavam presentes 26 pessoas, conforme lista de presença no Anexo I.  

Para o alcance dos objetivos propostos, a programação executada no seminário 

foi: 
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HORÁRIO ATIVIDADES 

08:30 Boas vindas com café 

09:20 Abertura com o presidente do CBH-Piranga  

09:30 Apresentação - Objetivos, Metodologia e acordos e convivência 

09:40 Apresentação dos participantes 

10:00 
Apresentação da contextualização e dos resultados dos seminários 
nas UTEs 

11:00 
Palestra e debate: Educação Ambiental: uma visão geral, suas linhas 
de atuação e legislação – Luiz Fontes 

12:00 Almoço 

13:30 
Trabalho em grupo: Refinamento das diretrizes de Educação 
Ambiental  

16:00 
Priorização dos públicos e critérios de avaliação das boas práticas a 
serem fortalecidas em plenária 

16:40 Encaminhamentos e avaliação 

17:00 Encerramento e café 

 

Por ser um evento de continuidade de um processo de construção coletiva, a 

programação foi planejada em dois momentos: um para contextualizar os participantes, 

apresentar os resultados dos seminários nas UTEs e nivelar conceitos, diretrizes e 

legislação vinculada à Educação Ambiental. O segundo momento foi de reflexão coletiva 

e refinamento das diretrizes e critérios de seleção levantadas nos encontros locais.  

Inicialmente foi planejada uma mesa redonda com dois debatedores para 

apresentar suas visões sobra a Educação Ambiental, mas infelizmente por questões 

pessoais o Prof. Gumercindo não pode participar.  

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 três tópicos, além desta introdução que é o 

tópico primeiro. No tópico segundo, apresenta-se os resultados dos seminários locais, 

enquanto no tópico três narra-se os apontamentos e sugestões levantados e dialogados 

durante a palestra sobre Educação Ambiental com o Prof. Luiz Fontes. Já o tópico quatro 

descreve as diretrizes refinadas, público-alvo priorizado e critérios para seleção de boas 

práticas refinados 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 expões sobre a avaliação do próprio seminário. Há ainda um 

conjunto de anexos que apresentam: a lista de presença e a sistematização da 
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priorização das diretrizes e critérios levantados nas oficinas locais que respaldaram o 

aprimoramento das diretrizes e critérios.  

 

2 – Apresentação da contextualização e experiências de Educação Ambiental: breve 

descrição 

A abertura do seminário foi realizada pelo presidente do CBH do Piranga, Carlos 

Eduardo, que agradeceu a presença de todos, falou da expectativa de ter mais 

participantes pela mobilização realizada e o número de confirmações e destacou que 

este formato de trabalho em Educação Ambiental está sendo um piloto dentro da Bacia 

do Rio Doce e na Bacia do Piranga foi a primeira vez que se trabalhou de forma 

descentralizada utilizando a divisão da bacia por UTEs.  

Depois foi passada a palavra a moderadora Neluce Soares que explicou o objetivo 

do seminário, a estrutura, sua programação e os acordos de convivência. Falou que esse 

evento era uma continuidade dos seminários locais, e ao mesmo a etapa final do 

processo. Houve a proposta de um viveiro, espaço onde seriam registrados assuntos ou 

sugestões importantes, mas que no momento não seriam possíveis de serem 

detalhadas.  

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

seminário, houve uma rodada de apresentação dos presentes, onde cada um falou o 

nome, a instituição que representa e o município.  

  
Momentos da abertura e contextualização do Seminário de Consolidação 
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Posteriormente Neluce iniciou a apresentação da contextualização e os 

resultados dos 4 seminários locais realizados nas UTE’s. Este trabalho descentralizado 

foi importante como início de uma maior identidade das pessoas com seu território. A 

grande maioria dos participantes não conhecia essa divisão, mas como o critério desta 

divisão foi o limite da microbacia, não houve dificuldade de entendimento. O desafio 

agora é divulgar mais para ampliar a identificação.  

Um dos objetivos específicos dos seminários locais era de levantar as Boas 

Práticas de Educação Ambiental por UTE. Foi feito um formulário online para que as 

instituições pudessem descrever suas ações e projetos da região, tanto de EA formal, 

não-formal e informal. 

Foram mapeados 36 Boas Práticas que trouxeram aspectos e elementos 

formativos da consciência da problemática ambiental dirigidos a determinados públicos 

da sociedade do território da Bacia. Observou-se que a maioria eram ações pontuais não 

estruturadas em projetos.  

No gráfico abaixo é possível ver que o maior número das Boas Práticas inscritas 

acontece na UTE Turvo (12), principalmente no município de Viçosa. Não houve 

nenhuma inscrição pela UTE do Mombaça.  

 

Gráfico que mostra o número de Boas Práticas por UTE 

 

Considerando as instituições executoras das ações de projetos de EA, observa-se 
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IEF/SEMAD que realiza muitos projetos na região, principalmente nos municípios do 

entorno do Parque Estadual do Brigadeiro.  

 

Gráfico que mostra o número de Boas Práticas por Instituição Executora 

Abaixo a figura mostra o grupo com quem o projeto atua. Um fato percebido é 

que muitas ações abrangem mais de um público. Em 31 Boas Práticas as escolas foram 

o público prioritário e na sua maioria essas ações não tem formalização de parceria. Ela 

acontece muito por causa de um professor específico que tem interesse em desenvolver 

algum projeto e realiza de maneira pontual. Ou seja, muitas das ações que acontece não 

há uma institucionalização e a consequência disso é a descontinuidade.  

 

Gráfico que mostra a atuação das Boas Práticas por elos organizacionais 
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Durante a apresentação o representante da COPASA citou o Projeto Chauá, 

desenvolvido pela COPASA em todos os municípios concessionados.  

Outro produto dos seminários locais foi a elaboração de 74 diretrizes de 

Educação Ambiental a partir das lições aprendidas das ações que já acontecem ou 

aconteceram na bacia. Essas diretrizes foram sistematizadas e agrupadas por 

similaridade chegando a um conjunto de 19 diretrizes gerais e 3 diretrizes específicas da 

Educação Ambiental formal. O mesmo foi feito com os critérios de seleção das Boas 

Práticas, onde se agrupou em 19 critérios. 

Com essas diretrizes e critérios já sistematizados foi encaminhado a todos os 

convidados do seminário, um questionário para que fosse preenchido com a ordem de 

importância das diretrizes e dos critérios, dando um número para cada diretriz de 1 a 

19. O número 1 seria a diretriz/ critério mais importante e o 19 a diretriz/ critério menos 

importante. Essa definição podia ser feita pelo representante e o coletivo que 

representasse. Foram recebidos 18 questionários que foram sistematizados e a ordem 

de priorização definida é apresentada no Anexo II. Essa atividade foi feita, para que os 

convidados já soubessem das diretrizes e critérios que foram levantados nos seminários 

locais e tivessem a oportunidade de reflexão sobre elas individualmente ou na sua 

instituição. 

Em relação ao público prioritário para as ações, foi apresentada uma lista com 

todos que foram levantados. O que se percebeu é que houve uma repetição do público 

nos encontros locais, sendo diferente a priorização deles em cada UTE.  

Terminada a apresentação, houveram alguns comentários da plenária. Luciana 

do SAAE de Senador Firmino questionou o que será feito de ações naqueles municípios 

que não foram os priorizados nos projetos hidroambientais. Marcelo comentou que dos 

21 municípios priorizados e selecionados, somente 13 vão querer participar, pois não 

tem condições de executar as ações previstas. Assim, fica um desafio ao CBH pensar em 

como selecionar outros municípios e pensar em algumas ações que envolvam os 77 

municípios da bacia.  

Outras questões levantadas foram em relação a escolher temas de EA que 

estejam vinculadas com a realidade local. Esses temas devem ser passados não só de 



10 
 

uma forma teórica e conteudista, mas sim trazer muita prática e o educador ser o 

exemplo e praticar aquilo que fala sobre a Educação Ambiental. Foi levantada uma 

reflexão de quanto os participantes e conselheiros do CBH praticam no seu dia a dia 

ações sustentáveis. Cynthia citou que muitos participantes dos encontros locais citaram 

a dificuldade na mobilização dos atores em seus projetos, mas quando são chamados 

para participar também não comparecem. Destacou que o lanche do seminário era com 

ingredientes locais e orgânicos e foi feito pelas pessoas de uma comunidade vizinha da 

UFV. E foi evitado o uso de copos descartáveis. Essa ideia surgiu a partir de uma sugestão 

na oficina local de Viçosa. É o CBH dando o exemplo. 

  

Lanche servido no seminário 

 

3 – Palestra e debate: Educação Ambiental: uma visão geral, suas linhas de atuação e 

legislação 

A palestra ministrada pelo Prof. Dr. Luiz Fontes foi sobre uma visão geral, linhas 

de atuação e legislação da Educação Ambiental com enfoque principal na EA formal, pois 

acredita ser onde é possível fazer uma ação mais sistematizada, contínua e que abrange 

os 77 municípios. 
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Momentos da palestra sobre Educação Ambiental do Prof. Luiz Fontes  

 

Foi destacada a definição de EA que tem a ver com processos transformadores. 

Campanhas de sensibilização e mobilização são etapas dentro da EA e não a EA 

propriamente dita. Mostrou que há legislação vigente, como as Política Nacional e 

Estadual de EA, diretrizes de EA e em MG tem a DN COPAM 110 com todas as etapas 

necessárias para elaborar projetos de EA em grandes empreendimentos, seus eixos 

temáticos e público prioritário.  

Luiz apresentou uma ideia de programa de EA para trabalhar temas de meio 

ambiente e gestão de recursos hídricos que podem ser trabalhados em toda a Bacia do 

Rio Piranga e com possibilidade para a expansão a Bacia do Doce. O Programa seria 

chamado de IDEIA. Seria um programa de 10 anos, considerando elaboração do escopo, 

mobilização dos 77 municípios, preparação do material e capacitação dos professores. 

Ele atenderia principalmente o princípio da EA de se pensar globalmente e agir 

localmente, ou seja, trabalhar grandes temas, mas com ações e conteúdos locais.  

Para o programa é essencial uma Articulação Interinstitucional, com a 

mobilização das secretarias municipais de Educação, superintendências estaduais de 

Educação e os CIEAs para participarem da elaboração do projeto. O CBH tem papel 

fundamental na condução do processo, como articulador e na promoção de espaços de 

diálogo entre as instituições  

O Programa precisa de um material institucional da Bacia. Há muita pesquisa e 

material que fala sobre recursos hídricos, mas muito pouco adaptado a realidade local 

para alunos e professores. Luiz mostrou materiais de projetos que ele já realizou que 
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podem servir de inspiração. Um dos exemplos foi um projeto realizado na Bacia do São 

Bartolomeu, onde foi elaborado um mapa da bacia e no verso as informações sobre ela. 

Esse é um dos materiais que podem ser adaptado, sendo feito um mapa para cada UTE 

de um lado e no verso informações da Bacia do Piranga. É importante criar também um 

kit para os professores.  

Tendo o material a próxima etapa muito importante é a de Capacitação dos 

Professores, para mostrar a eles como usar o material e as possibilidades de 

metodologias e temas que podem ser trabalhados de modo transversal a EA.  

Uma outra etapa é incluir este programa nos Planos Pedagógicos das escolas, 

garantindo assim a continuidade das ações. Inclusive com adaptação da grade curricular. 

Foi dado um exemplo de uma grade curricular do ensino fundamental com os conteúdos 

já existentes, mas mostrando possibilidades de como trazer para a realidade local. 

Em relação aos custos, Luiz falou da viabilidade financeira do programa. Acredita-

se que com 1 milhão de reais é possível a implantação do programa em toda a Bacia em 

10 anos. Comparou com os gastos para implantação de rede e outros projetos 

hidroambientais que são muito maiores e se não tiverem ações de educação vinculadas 

podem se tornar obras pouco funcionais.  

Durante o debate, vários participantes, incluindo alguns conselheiros do CBH 

como Marcelo e Rivelli, elogiaram a proposta e a consideraram viável de ser executada 

pelo CBH. Foi destacado ser um programa muito bom também pelo seu custo benefício, 

pois abrangeria toda a bacia com um custo relativamente baixo. Comentou-se que o 

trabalho de EA é um trabalho de prevenção e que com esse programa é possível se 

trabalhar todos os 77 municípios e não só aqueles selecionados para os projetos 

hidroambientais.  

Como encaminhamento Luiz Fontes irá repassar os pontos principais do 

PPROGRAMA IDEIA para o CBH Piranga avaliar e propor os próximos passos.  

Ao final da palestra e debate o Sr. Carlos Eduardo, presidente do CBH Piranga 

entregou uma agenda do comitê. 
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4 – Trabalho em grupo: Refinamento das diretrizes de Educação Ambiental e as 

priorizações 

A partir das diretrizes e critérios de seleção elaborados, sistematizados e 

ranqueados, os participantes em grupo trabalharam no refinamento e aprimoramento 

das diretrizes e critérios.  

Inicialmente a proposta era de separar em dois grupos, um que trabalharia as 

diretrizes e critérios para projetos de EA não-formal vinculados aos projetos 

hidroambientais e um outro grupo que trabalharia com a EA formal. Como no grupo que 

retornou após o almoço era menor e não tinha pessoas com experiência de escola foi 

decidido fazer um único grupo que trabalho a EA não-formal.  

  

  

Trabalho em grupo 

 

O grupo iniciou o trabalho lendo as diretrizes e já sugerindo nova redação, 

agrupamento entre elas e até retirada de algumas diretrizes.  

As diretrizes definidas foram: 

1. O Projeto deve ser embasado na realidade local, através de um bom 

diagnóstico técnico participativo referenciado em ferramentas já 

consolidadas, como o CAR e planos municipais de saneamento; 

2. As ações de EA devem ser contínuas, integradas e gerar autonomia. Deve-se 

buscar a sensibilização, participação e envolvimento da comunidade em 

todas as etapas do projeto; 
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3. Os projetos de EA devem apresentar conhecimentos necessários e soluções 

práticas e reais dos problemas levantados; 

4. Os coletivos e lideranças devem ser fortalecidos, além da promoção de 

formação de multiplicadores locais; 

5. As equipes de execução dos projetos de EA devem ser preparadas e 

capacitadas e estarem comprometidas com o processo; 

6. Os projetos de EA precisam de um acompanhamento contínuo através de um 

plano de monitoramento com indicadores de processo e resultados; 

7. O projeto precisa de metodologias e uma linguagem adaptadas a realidade 

local, com uma comunicação transparente e contínua. É importante divulgar 

e socializar o processo e seus resultados; 

8. Os projetos de EA devem prever e ter disponibilidade de estrutura física, 

recursos financeiros e materiais; 

9. Os projetos de EA devem dizer como o apoio institucional será motivado e 

angariado para sua execução. É importante a formalização das parcerias e 

que as mesmas participem desde o início do processo. 

 

Após a discussão das diretrizes, foi feito o mesmo trabalho com os critérios de 

seleção das Boas Práticas. Alguns dos critérios foram agrupados e outros foram 

considerados como instrução de estrutura de projeto que deve ser incluído ao Termo 

de Referência.  

Com os critérios de seleção definidos os participantes fizeram a priorização 

desses critérios e também do público a ser trabalhado. A metodologia para a priorização 

foi com o uso das cartelas coloridas, a mesma utilizada nos seminários locais. Cada 

critério foi colocado em uma grande tarjeta e 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.  
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Momentos da votação dos critérios e apuração dos pontos 

 

A instrução que deve ser incluída no Termo de Referência é que:  

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

desenvolvimento e metas. Conter um Plano de Monitoramento, Plano de gestão técnica 

e financeira e Plano de Divulgação;  

2. O projeto deve atender os princípios, diretrizes das Políticas de EA e legislação 

vigente. 

A ordem de critérios com sua pontuação foi:  
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 Critérios Pontuação 

1 Foco na demanda e necessidade local (bom planejamento 

estratégico e análise de riscos) 
31  

2 Apresentar estratégias de mobilização e participação social, 

possibilitando a inclusão, tanto de público e de faixa etária 
16  

3 Uso de metodologias participativas e linguagem adequada com 

o público alvo 
9  

4 Potencial de continuidade e ampliação e formação de 

multiplicadores 
9  

5 Promover experiências práticas 8  

6 Ter melhor custo/ benefício justificado (custos compatíveis com 

a realidade) 
7  

7 Maior alcance / abrangência do projeto de Educação Ambiental 6  

8 Ter parcerias com apoio explicitado 1 

9 Projeto formulado e executado por equipe multidisciplinar 1 

 

Uma sugestão ao CBH é que no momento da seleção dos projetos, a pontuação 

recebida seja usada como um peso. Cada critério atendido recebe o número de pontos 

do critério. Um exemplo, um projeto cumprir os critérios 1, 3 e 5 terão a pontuação 48, 

porque recebeu 31 pontos do critério 1, 9 pontos do critério 3 e 8 pontos do critério 5.  

Em relação ao público prioritário a ser trabalhado nas ações de EA, foi 

apresentado a lista levantada nos encontros locais e, utilizando a mesma metodologia 

de priorização com os cartões, o público foi ranqueado.  

  

Momentos da votação para priorização do público 
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Foi sugerido que sejam criadas linhas de atuação diferenciadas para cada 

público. A ordem de prioridade do público-alvo para se envolver nos projetos de 

Educação Ambiental são: 

Público alvo Pontuação 

Educadores (diretores, coordenadores e professores) 26 

Crianças e adolescentes 25 

População rural 16 

Agentes públicos (Gestor, Agentes de Saúde, vereadores) 11 

Comunidades 5 

População urbana 3 

Entidades de Classe (sindicatos, junta comercial) 3 

Mulheres 1 

Empresários 0 

 

Com diretrizes, público e critérios de seleção das Boas Práticas definidos e 

priorizados se concluiu os produtos que foram planejados.  

 

5 – Encaminhamentos, Avaliação e encerramento 

A última etapa do seminário se configurou nos encaminhamentos do viveiro e na 

avaliação do evento.  

No viveiro surgiram duas propostas:  

1. O CBH realize visitas a todos os municípios para que os novos prefeitos 

conheçam mais sobre o CBH e suas ações.  

2. O CBH faça um contrato de êxito com os projetos selecionados. Esse contrato 

seria de vincular um percentual do valor contratado (sugestão 10%) com uma avaliação 

final do projeto.  

O CBH ficou de avaliar a viabilidade das propostas sugeridas. 

Para a avaliação os participantes respondiam a 3 perguntas e o moderador 

anotava as respostas.  
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QUE BOM QUE... QUE PENA QUE... QUE TAL SE... 

- A condução e coordenação 
dos trabalhos foi legal; 

- A Neluce veio; 

- O assunto de Educação 
Ambiental está tomando 
corpo e densidade; 

- Produzimos muita coisa; 

- Foi proveitoso; 

- Tem recurso para 
implementar projetos. 

- Não tinha mais 
gente; 

- Faltaram os 
delegados 
escolhidos nas 
oficinas locais. 

- Der certo como pensamos e 
concluir a 1ª rodada de editais; 

- A participação dos municípios 
ampliasse; 

- Acontecesse nova rodada de 
seminários daqui um ano para 
avaliar o que foi realizado; 

- Acontecesse capacitação em 
Gestão participativa para 
conselheiros dos conselhos 
municipais e do CBH. 

 

Encerrada a avaliação a moderadora agradeceu a presença e participação de 

todos e informou que será enviado a todos os participantes os relatórios com a 

sistematização dos seminários locais e o relatório do Seminário da Etapa de 

Consolidação depois de aprovado pela Câmara Técnica de EA do CBH. Cynthia do IBIO e 

José Rivelli do CBH Piranga agradeceram e a oficina foi encerrada com a foto de todos 

os participantes. 

 

Grupo participante do Seminário de Educação Ambiental – Etapa de Consolidação 

 

Avaliando todo o processo pode-se afirmar que os encontros locais e o seminário 

de consolidação chegaram ao seu objetivo principal que foi de definir diretrizes, público 
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alvo e Boas Práticas de Educação Ambiental na Bacia do Rio Piranga. Mas se foi muito 

além deste objetivo. Todos os encontros tiveram um papel importante de ampliação de 

participação de novos atores nas discussões relacionadas ao comitê de bacia. O CBH e a 

AGB tiveram a oportunidade de esclarecer o seu papel e importância. Além disso, com 

a proposta do PROGRAMA IDEIA se vislumbrou uma oportunidade de realizar uma ação 

integrada com todos os municípios e divulgar ainda mais a bacia e o CBH. 

Um ponto de atenção continua sendo da mobilização. É importante elaborar o 

mapeamento das partes interessadas, diversificar as estratégias de mobilização a fim de 

ampliar a participação e o comprometimento das pessoas e instituições nos eventos.  

Foram levantadas muitas expectativas e por isso é muito importante que o CBH 

e a AGB continuem tendo atenção e respeito a tudo que for produzido na continuidade 

do processo. Como foi sugerido, seria muito interessante a realização de encontros de 

avaliação e monitoramento do processo.  
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ANEXO I: LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II: SISTEMATIZAÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E CRITÉRIOS 

LEVANTADOS NAS OFICINAS LOCAIS 

 

DIRETRIZES SISTEMATIZADAS 

1. O Planejamento deve ser embasado na realidade local, ou seja, os projetos de EA devem 

contar com um bom diagnóstico. O Diagnóstico social participativo deve promover a 

construção social da realidade com diálogo e entendimento coletivo da situação dos 

problemas;  

2. Buscar a sensibilização, mobilização social, participação e envolvimento da comunidade 

em todas as etapas do projeto de EA; 

3. As equipes de execução das ações de Educação Ambiental devem ser preparadas e 

capacitadas e estarem comprometidas com o processo;  

4. 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; 

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

respeitando o conhecimento, diversidade de interesses, cultura local, o perfil e faixa 

etária do público;  

6. Deve promover a formação de multiplicadores; 

7. Prever e ter disponibilidade de estrutura física, recursos financeiros e materiais; 

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

9. As ações de EA devem ser contínuas, integradas e gerar autonomia;  

10. Os projetos de EA devem apresentar conhecimentos necessários e soluções práticas e 

reais dos problemas apresentados; 

11. Deve haver divulgação e socialização do processo e resultados, com uma comunicação 

transparente com os envolvidos;  

12. As ações de Educação Ambiental precisam do apoio dos gestores e das instituições. 

Assim, os projetos de EA devem dizer como o apoio institucional será motivado e 

angariado para sua execução; 

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

14. Deve aproximar e fortalecer coletivos e lideranças; 

15. As ações de Educação Ambiental precisam ser libertadoras, empoderar e compartilhar 

as capacidades independentes das pessoas e instituições; 
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16. As ações de EA devem ser bem respaldadas na legislação vigente.  

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

18. Usar o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Plano Municipal de Saneamento como 

ferramenta de planejamento de uso do solo; 

19. As ações de Educação Ambiental devem ter o foco no rio; 

 

DIRETRIZES EA FORMAL 

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

2. Os projetos de EA nas escolas devem ser interdisciplinares. 

3. Nas escolas é preciso inserir as ações de Educação Ambiental nos Projetos Políticos 

Pedagógicos de forma transversal.  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. O Planejamento deve ser embasado na realidade local, ou seja, os projetos de EA devem 

contar com um bom diagnóstico. O Diagnóstico social participativo deve promover a 

construção social da realidade com diálogo e entendimento coletivo da situação dos 

problemas;  

2. Buscar a sensibilização, mobilização social, participação e envolvimento da comunidade 

em todas as etapas do projeto de EA; 

3. As equipes de execução das ações de Educação Ambiental devem ser preparadas e 

capacitadas e estarem comprometidas com o processo;  

4. 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; 

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

respeitando o conhecimento, diversidade de interesses, cultura local, o perfil e faixa 

etária do público;  

6. Deve promover a formação de multiplicadores; 

7. Prever e ter disponibilidade de estrutura física, recursos financeiros e materiais; 

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

9. As ações de EA devem ser contínuas, integradas e gerar autonomia;  

10. Uso de metodologias participativas  

11. Promover reconexão com a natureza 
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12. Maior mobilização social e participação objetiva 

13. Linguagem adequada com o público alvo 

14. Projeto formulado e executado por equipe multidisciplinar  

15. Garantir a inclusão, tanto de público e de faixa etária 

16. Custos compatíveis com a realidade 

17. Ter Plano de divulgação e socialização 

18. Atender os princípios, diretrizes das Políticas de EA e legislação vigente 

19. Ter melhor custo/ benefício 

 


