
Elaboração de Projetos de 

Educação Ambiental, Capacitação 

e Comunicação Social

- CBH-RB



Educação Ambiental são todos os “processos permanentes

de aprendizagem e formação individual e coletiva para

reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos,

habilidades, atitudes e competências, visando à melhoria da

qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade

humana com o ambiente que a integra”.

(Art. 3° Lei nº 12.380, de 30/11/2007 – Política Estadual de Educação Ambiental)



Educação Ambiental não se resume à mera distribuição de

folhetos ou a exposição de conteúdos, que por si só

geralmente não educam.



Bons projetos de EA possibilitam a construção do

conhecimento e estimulam a formação de uma postura crítica,

de uma mentalidade sócio-ambiental, e geram produtos que

permitam que as comunidades conheçam o ambiente em que

vivem e sintam-se parte dele, compreendendo seus direitos e

deveres, e pratique-os em sua plenitude.



Educação ambiental

Mudança de atitude 

e comportamento



Projetos de Educação Ambiental 

Pré-requisitos específicos

a) atendimento à Política Estadual de Educação Ambiental (Lei nº

12.380, de 30/11/2007);

b) apresentação de justificativa, objetivos, metodologia, atividades e

indicadores que permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto;



Projetos de Educação Ambiental 

Pré-requisitos específicos

c) apresentação de comprovação formal de parceria com a Diretoria

Regional de Ensino ou Prefeitura Municipal

d) apresentação, quando for o caso, de documento formal

explicitando parcerias com órgãos públicos, com o endosso dos

mesmos;

e) existência de corpo técnico com qualificação compatível com o

empreendimento a ser executado.



Projetos PDC 8

Recomendações/Exigências do CBH e CTEA

- Apresentar projeto de acordo com o exigido na Deliberação

- Observar os critérios de pontuação dos projetos do PDC e dos

projetos em geral

- Atender ao Plano Diretor de Educação Ambiental (se for EA)

- Seguir o “Roteiro de Básico para elaboração de Termo de

Referência de Educação Ambiental” da CEA (se for EA)











Roteiro Básico para elaboração de 

Termo de Referência de Educação Ambiental

Objetivo: facilitar a elaboração de projetos de educação ambiental

por parte dos possíveis tomadores de recursos FEHIDRO.

Trata-se de um roteiro orientativo e exemplificativo, com a

finalidade de dar indicativos para que os proponentes forneçam o

máximo de detalhes possíveis sobre os projetos propostos,

permitindo que a análise seja mais clara e dinâmica.



TERMO DE REFERÊNCIA

TÍTULO

1- APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TOMADOR

2 - ÁREA DE ATUAÇÃO

3 – INTRODUÇÃO

4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

5 – JUSTIFICATIVA

6 – OBJETIVOS

6.1 - OBJETIVO GERAL

6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7 - PÚBLICO-ALVO

8 - METODOLOGIA



9 - EQUIPE TÉCNICA

10 - PARCERIAS ENVOLVIDAS

11 - METAS E ATIVIDADES

12 - PROPOSTAS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO  DESENVOLVIDO

13 - ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

14 – BIBLIOGRAFIA

15 - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

16 - PLANILHA DE ORÇAMENTO



8 - METODOLOGIA
(“Como fazer?”)

Indique os referenciais teóricos e os métodos a serem utilizados

para alcançar os objetivos específicos propostos.

Descreva de forma lógica e sequencial as técnicas, instrumentos e

recursos que serão utilizados (oficinas, recursos audiovisuais,

debates, palestras, encontros e seminários, estudo do meio,

atividades lúdicas, teatro, jogos, dinâmicas de grupo, artes plásticas,

atividades práticas, entre outros), possibilitando que o agente técnico

compreenda o que será realizado.





11 - METAS E ATIVIDADES

- Cumprem os objetivos específicos

- Devem ser claras, exequíveis e mensuráveis em determinado

período de tempo.



Objetivo geral

Objetivo específico

Objetivo específico

Meta

Meta

Meta

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade



Objetivo geral: Minimizar os riscos de contaminação ambiental e

humana na Bacia do Rio Ribeira de Iguape.

Objetivo específico 1: Instruir mulheres da zona rural de Registro,

de forma que passem a atuar como multiplicadoras junto a seus

familiares para o uso correto desses produtos.

Meta 1: Instrução de 200 mulheres na zona rural da cidade de 

Registro.

Atividade 1: Curso temático “Uso Correto e Seguro dos agrotóxicos 

visando a preservação ambiental e a saúde das famílias do Vale do 

Ribeira”



Atividade 1

Responsáveis:

Período de execução

Descrição (Anexo “A” deste roteiro. As demais condicionantes

dispostas nos itens 2.2.4 e 2.2.5 do MPO também devem ser

seguidas.)

Recursos necessários

Meios de verificação



Exemplo descrição:

ATIVIDADE/PRODUTO DESCRIÇÃO CARTILHA, LIVRO, MANUAL, 

ATLAS, ALMANAQUES, APOSTILAS E SIMILARES

• Plano da Obra/ Roteiro/Sumário/Itemização;

• Tiragem;

• Formato: nº de páginas, tamanho, tipo de papel do miolo, da capa, se 

contém ilustrações;

• quantidade de cores, se é colado ou grampeado

• Público alvo;

• Cronograma: período de elaboração, impressão e

distribuição;

• Estratégias de divulgação e distribuição do material a ser produzido;

• Periodicidade e previsão de edições;

• Avaliação.







Como NÃO fazer:





Obrigada!

Marta 

martaon@sp.gov.br

(13) 3828-1670

Tais

taiscanola@gmail.com

(13) 38213444


