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DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PLANEJAMENTO 2015
Plano Municipal de Educação Ambiental
1) Meta: Formação de educadores ambientais
Objetivo: promover a discussão e o diálogo a respeito das políticas ambientais
Ações educativas/indicadores: N0 de 5 formações, oficinas de reaproveitamento, reciclagem, cursos de produção de mudas
e palestras.
Projeto Coletivo Educador

Data prevista

I Formação – educadores das OCAS/SEMED

Espaço Ecam – UAI SHOPPING

05, 12, 19 e 26 de abril

II Formação – Catadores de materiais recicláveis

Local: Espaço Ecam – UAI SHOPPING

19 a 30 de maio de 18h as 21h

III Formação – Catadores de materiais recicláveis

Local: Espaço Ecam – UAI SHOPPING

15 a 27 de junho de 18h as 21h

IV Formação – Catadores de materiais recicláveis

Espaço Ecam – MANAUARA

03 a 15 de agosto de 18h as 21h

Construção da Política de Educação Ambiental: na semana de Meio Ambiente e o em outubro
Jornadas de EA
Encontro de Educação Ambiental

Local: Parque do Mindu

03 de junho

A definir o local

15 de outubro

o

Programa Uniambiente: N de oficinas de reaproveitamento, reciclagem, cursos de produção de mudas e palestras.
Oficinas/Cursos
Curso de educação e interpretação ambiental

ECAM e Parque Nascentes do Mindu

07 e 14 março, horário 8h ás 17h

Oficina de brinquedos de pet

Campo Dourado

07 de fevereiro – horário 8 as 12h

Oficina de puff

ECAM

09 e 10 de fevereiro – 8h ás 17h
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Oficina de sofá com caixa de leite

ECAM

23 e 24 de fevereiro – 8h ás 17h

Oficina de puff

Parque Lagoa do Japiim

02 e 03 de março – 8h ás 17h

Oficina – abajur com a forma de ovo

Lagoa do Japiim

09 a 11 de marco – 8h as 17h

Curso de Produção de Mudas

Parque do Mindu

18 e 19 de marco – 8h as 14h

Oficina de artesanato com papelão

Lagoa do Japiim

06 a 10 de abril – 8h as 17h

Oficina decoupagem com a revista e vidro

ECAM

04 e 05 de maio – 8h as 17h

Oficina de papietagem em garrafa de vidro

Lagoa do Japiim

11 a 13 de maio – 8h as 17h

Oficina cesta com garrafa pet

Parque Lagoa do Japiim e ECAM

6 a 10; 20 a 24 de julho

Oficina de sofá com garrafa pet

Parque Lagoa do Japiim e ECAM

3 e 4; e 10 e 11 de agosto

Oficina porta agulheiro com garrafa pet

Parque Lagoa do Japiim e ECAM

30 de agosto, 1 a 4 de setembro;
e 14 e 18 de setembro.

Oficina Natal Sustentável: reaproveitamento dos enfeites

Parque Lagoa do Japiim (no mês de outubro) e ECAM

Outubro à Dezembro

natalinos. Os enfeites natalinos dos Parques serão confeccionados
pelos educandos da oficina na Lagoa do Japiim
2) Meta: educação e controle ambiental
Objetivo: promover o dialogo a respeito das açoes de prevenção da poluição em todos os aspectos sociais, morais e físicos.
Ações educativas / indicadores

Indicadores

o

Oficinas de EA: n de oficinas com a temática: arborização, queimadas urbanas, caramujo africano, fauna silvestre, poluição sonora e resíduos sólidos
Oficina de EA – literatura infantil sobre a biodiversidade (fauna e flora) apoio na
campanha de doação de livros na SEMMAS coordenada pelo DEAP
Parque dos Bilhares
18 de abril
Oficina de EA – estórias de fantoches – Dia das Crianças

Parque dos Bilhares

12/10

o

Trilhas educativas: N de pessoas que participaram das trilhas nas ações de arborização
Trilha educativa: Quanto Vale o seu jardim? As demais áreas serão indicadas pelo Escola Estadual Sólon de Lucena
DEAP na semana da árvore

20 de março – plantio no Parque
Ponte dos Bilhares
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14 a 19 de agosto – Semana da
árvore
Trilha educativa: (Colônia de Férias)
Palestras

Parque Pontes dos Bilhares
o

N de participantes das palestras

06 a 10/07
ESPI, e demais solicitações

3) Meta: práticas educativas nas áreas verdes
Objetivo: contribuir para as ações de educação ambiental que envolva a população de entorno das áreas verdes; indicador n0 de ações de intervenção
Viver Melhor I e II; Conjunto Lula, Lagoa
Azul, Campos Elíseos e Benhur
Moradores do entorno das áreas verdes Viver
melhor, Conjunto Lula, Lagoa Azul, Campos
Encontro de Educação Ambiental discussão do produto da Jornada de EA baseado
Elíseos e Bem hur, e demais comunidades, os
no “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis”.
escoteiros, os educadores da OCA do
Conhecimento.
Estudo socioambiental

Fevereiro e Março

15 de outubro

Ação de intervenção: reuniões, oficinas da Uniambiente, oficinas participativa.
Reunião para validação do estudo socioambiental
Oficina do Futuro: árvore dos problemas e soluções para a construção do plano
de educação ambiental
Oficina do Futuro II: árvore dos problemas e soluções para a construção do
plano de educação ambiental
Execução do Plano de Ação
Área da educação: cursos na comunidade para incentivar a coleta seletiva;
ministrar oficinas, palestras com os moradores uma duas por semana; e
programar cursos aos jovens nas escolas e na própria área verde.
Área social: envolver as igrejas e ong's para realizar ações socioambientais
Área esportiva: Incentivar os jovens em praticas esportivas; Utilizar as quadras sob
orientação de profissionais que residem na comunidade; Realizar projetos em
longo prazo;
Área resíduos: Colocar as lixeiras na área verde; implantar a coleta seletiva nas
residências ou em pontos; e orientar a população sob a destinação dos resíduos

Viver Melhor I e II; Conjunto Lula, Lagoa
Azul, Campos Elíseos e Benhur

Abril

Campo Dourado

Março

Campo Dourado

Maio

Campo Dourado
Campo Dourado

Junho - Último sábado –
tarde
Junho/julho
Julho
Agosto/setembro
Outubro a novenbro
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sólidos.
4) Meta: instituir o programa de educação e interpretação ambiental
Objetivo: promover o diálogo de saberes a respeito da diversidade dos Parques naturais a partir das oficinas pedagógicas
Ações educativas
Escola Parque: n0 de oficinas de educação ambiental com as
crianças ao entorno do Parque Nascentes do Mindu

Indicadores
Parque Nascentes do Mindu e o Parque Municipal do Mindu;
N0 de crianças (em média 40 crianças por final de semana)

Março: 22 e 28
Junho: 06,13,20,27
Julho: 04,11,18,25
Agosto: 01,08,15,22,29
Outubro: 03,10,17,24,31
Novembro: 07,14,21,28

