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╠ 1. APRESENTAÇÃO ╣ 
 
A Educação Ambiental é considerada um dos mais importantes instrumentos de           

política pública, cuja função consiste em disseminar informações e conhecimento          

que busca alcançar um bem maior frente à complexidade e a dicotomia de             

integrar aspectos ambientais e sociais. Avançar sobre o tema da Educação           

Ambiental, portanto, significa compreender a dinâmica social, econômica e         

ambiental à luz do Munícipio que queremos. Em outras palavras, temos que            

reconhecer que a educação ambiental, seja de adultos ou crianças, seja formal,            

não formal ou informal é uma matéria que permeia todos os assuntos que             

vivenciamos nas residências, nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos          

bairros, ou seja, em todas as ações que os seres humanos se envolvem. 

Significa tornar a sociedade acessível, não só no plano individual, mas no plano             

coletivo, abrindo caminhos dentro da gestão pública para a participação          

comunitária e, também, para marcar uma cultura orientada por valores          

ambientais, primando-se pela formação de sujeito ecológico. A Prefeitura         

Municipal de Campinas tem atendido a Educação Ambiental por meio de vários            

órgãos, como as Secretarias de Educação, Cultura, Assistência Social, Saúde e           

Meio Ambiente, as quais, desde 2013 lançam esforço coletivo para atender mais            

de 50 escolas e instituições, em 42 bairros. 

Como resultado desse esforço conjunto nasceu o Grupo Técnico Municipal da           

Política e Plano de Educação Ambiental com a missão de traçar o marco             

regulatório da Política e do Plano de Educação Ambiental em Campinas. 
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╠ 2. A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ╣ 
 
No processo de construção da Política Municipal de Educação Ambiental, é           

importante frisar o trabalho integrado entre equipes internas do Município          

(Verde, Educação, Cultura, Habitação, Pessoa com Deficiência, Planejamento e         

Desenvolvimento Urbano) do Estado (Parque Ecológico Monsenhor Emílio José         

Salim) e da União (Embrapa) e a contribuição de agentes externos, representantes            

das Universidades e dos Conselhos (CONDEMA, CONGEAPA, CMDA, Saúde,         

Educação, Cultura e da Pessoa com Deficiência), que puderam, nessa etapa,           

mesclar a leitura técnica, acadêmica, social e comunitária, possibilitando um salto           

qualitativo nas questões da educação ambiental do Município de Campinas, uma           

vez que se pode internalizar as contribuições de agentes públicos de outras            

esferas governamentais, a academia e a sociedade.  

Um resgate histórico da elaboração da Política da Educação Ambiental aponta           

para sete marcos que refletem o processo de construção coletiva da minuta, mas,             

mais do que isso reflete o esforço do governo em aproximar a Política Municipal              

de Educação Ambiental das expectativas, percepções e quereres populares. Além          

disso, a construção da minuta participativa visa torná-la um instrumento de           

acessibilidade e de construção de uma sociedade consciente e culturalmente          

conhecedora dos aspectos ambientais. 

O Projeto de Lei elaborado pelo Grupo Técnico Municipal da Política e do Plano              

Municipal de Educação Ambiental resultou em um texto legal que será o marco             

regulatório das políticas, programas, projetos relacionados à educação ambiental         

no Município de Campinas. 

O Projeto pressupõe a Educação Ambiental por meio do Ensino Formal, Não            

Formal e Informal, executada por instituições público ou privadas e evolvendo           

atores públicos, Conselhos Municipais, as entidades do Terceiro Setor, entidades          

de classe, os meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. 

Para a articulação do Plano, das Metas, Ações, Programas e Projetos em Educação             

Ambiental o Município reconhece o seguinte entendimento sobre a matéria: 
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├ 2.1. Princípios ┤ 

A Política de Educação Ambiental de Campinas está pautada no princípio da visão             

holística de que a municipalidade é formada da relação interdisciplinar e           

transdisciplinar em sua totalidade e, portanto extrapola os conceitos         

ecossistêmicos puramente naturalistas atingindo além dos fenômenos       

ambientais, físicos e biológicos aqueles sociais, econômicos, culturais,        

psicológicos e espirituais.  

Mais do que enxergar a totalidade de Campinas, é um dever primário da             

Educação Ambiental garantir a continuidade e permanência do processo         

educativo e concebe-lo de forma ética, diplomática e pluralista. 

├ 2.2. Definições ┤ 

2.2.1. Educação Ambiental  

Entende-se Educação Ambiental como um tema transversal da educação que tem           

por objetivos o ensino, a aprendizagem, a pesquisa, a produção de           

conhecimentos e a promoção da cultura de paz individual e coletiva, que            

evidenciem as relações entre os seres vivos, a natureza e o universo na sua              

complexidade.  

2.2.2. Sustentabilidade  

Conjunto de ações destinadas a criar, a manter e aperfeiçoar as condições de             

vida, visando a sua continuidade e atendendo as necessidades da geração           

presente e das futuras, de tal forma que a natureza seja: mantida e enriquecida              

na sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.  

2.2.3. Visão Holística  

A visão holística é a visão de mundo que contempla o estado de totalidade,              

integração, inter-relação e interdependência de todos os fenômenos, tais como os           

físicos, biológicos, sociais, econômicos, ambientais, culturais, psicológicos e        

espirituais.  
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2.2.4. Qualidade de vida  

Conjunto das condições harmônicas e dignas de vida, considerando os aspectos           

individual, coletivo e ambientalmente integrado.  

2.2.5. Educação formal  

A educação formal caracteriza-se por ser estruturada e desenvolvida em          

instituições próprias como escolas da educação básica e instituições de ensino           

superior.  

2.2.6. Educação não formal  

A educação não formal pode ser definida como qualquer iniciativa educacional           

organizada e sistemática, que se realiza fora do sistema formal de ensino.  

2.2.7. Educação informal  

A educação informal ocorre de forma espontânea na vida cotidiana através de            

conversas e vivências com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e          

da mídia. Tais experiências e vivências acontecem inclusive nos espaços          

institucionalizados, formais e não formais, e a apreensão se dá de forma            

individualizada, podendo ser posteriormente socializada.  

2.2.8. Diplomático  

Método de trabalho utilizado nas Conferências da ONU, no qual as resoluções            

decorrem da busca pacífica na solução dos conflitos socioambientais.  

2.2.9. Interativa  

Abordagem interpessoal baseada na construção coletiva do conhecimento e         

numa liderança compartilhada, apoio mútuo, trocas afetivas, diálogo, coesão e          

inclusão social.  

2.2.10. Espiritual  

Deve ser entendido como um símbolo que se refere a dimensão não material do              

ser humano envolvendo a dimensão psíquica, mental e demais que possam           

existir. 
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├ 2.3. Objetivos ┤ 

A Política Municipal de Educação Ambiental visa: 

 

2.3.1. Promover a compreensão do meio ambiente e a participação individual e            

coletiva, integrada, holística, democrática e com inclusão das diversas regiões do           

Município e da Região Metropolitana de Campinas nos níveis micro e           

macrorregional. 

 

2.3.2. Promover práticas de conscientização sobre os direitos e bem-estar dos           

animais, considerando a prevenção, a redução e eliminação das causas de           

sofrimentos físicos e mentais dos animais, a defesa dos direitos dos animais e o              

bem-estar animal. 

 

2.3.3. Garantir os princípios democráticos e da efetividade na divulgação de           

informações ambientais. Além da justiça, reconhecimento e promoção e a          

divulgação dos conhecimentos dos grupos sociais que utilizam e preservam da           

biodiversidade.  

 
├ 2.4. Diretrizes ┤ 

2.4.1. Promover a participação da sociedade nos processos de educação          

ambiental;  

2.4.2. Estimular as parcerias entre os setores público e privado, Terceiro Setor, as             

entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade em            

projetos que promovam a melhoria das condições socioambientais e da          

qualidade de vida da população;  

2.4.3. Fomentar parcerias com o Terceiro Setor, Institutos de ensino e pesquisa,            

visando à produção, divulgação e disponibilização do conhecimento científico e à           

formulação de soluções tecnológicas socioambientalmente adequadas às       

políticas públicas de Educação Ambiental;  

2.4.4. Promover a inter-relação entre os processos e tecnologias da informação e            

da comunicação, e as demais áreas do conhecimento, ampliando as habilidades e            
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competências, envolvendo as diversas linguagens e formas de expressão para a           

construção da cidadania;  

2.4.5. Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas Unidades de Conservação,          

parques, outras áreas verdes, destinadas à conservação ambiental para         

diferentes públicos, respeitando as potencialidades de cada área;  

2.4.6. Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino de forma             

transversal, interdisciplinar e transdisciplinar e o engajamento da sociedade na          

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  

2.4.7. Propor e oferecer instrumentos para a eficácia e efetividade desta Lei;  

2.4.8. Promover a formação continuada, a instrumentalização e o treinamento de           

professores e dos educadores ambientais;  

2.4.9. Facilitar o acesso à informação do inventário dos recursos naturais,           

tecnológicos, científicos, educacionais, equipamentos sociais e culturais do        

Município;  

2.4.10. Desenvolver ações articuladas com cidades integrantes da Região         

Metropolitana de Campinas, com os governos estadual e federal, visando          

equacionar e buscar solução de problemas de interesse comum no quesito           

educação ambiental. 

 
├ 2.5. O Grupo de Trabalho da Política Municipal de Educação Ambiental ┤ 

 
O Decreto Municipal nº 17.885 de 27/2/2014 alterado pelo Decreto 18.317 de            

31/3/2014 cria o Grupo Técnico da política e do Plano Municipal de Educação             

Ambiental e da outras providências. 

Por meio de ferramentas de planejamento estratégico, foi feita uma avaliação           

institucional desse GT, nos meses de setembro a dezembro de 2014 e identificada             

a necessidade de incorporação de outras secretarias estratégicas não         

contempladas pela Portaria nº 79.618/2013. Ação essa em andamento.  
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├ 2.2. Leitura Técnica e Comunitária ┤ 

Como parte do processo de construção da Política Municipal de Educação           

Ambiental, foi publicado o documento “Leitura Técnica e Comunitária”, que          

sintetiza o histórico de elaboração do texto e o processo participativo.  

Nesse documento, revisam-se os princípios, definições, objetivos, diretrizes e         

instrumentos que nortearam a redação da proposta de política. Em seguida,           

relata-se o processo de participação social, que se concretizou em duas oitivas            

distintas: a consulta pública e a audiência pública. Das contribuições advindas           

desse processo, montou-se um quadro-síntese com a análise das propostas e as            

justificativas para o aceite ou a recusa destas. 

Como resultado final desse processo, conseguiu-se o amadurecimento da         

proposta de texto original e o engajamento de diversos setores da sociedade no             

processo de construção da educação ambiental em âmbito municipal. 
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╠ 3. O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ╣ 
 

A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em          

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Universidade Estadual de          

Campinas, a Fundação José Pedro de Oliveira e o Conselho Municipal de Meio             

Ambiente está construindo o Plano Municipal de Educação Ambiental. A meta da            

construção coletiva da Política Pública do Município de Campinas em Educação           

Ambiental é a de promover a capilaridade da sociedade e o diálogo com as              

diferentes instâncias de poder. Para isso, entende-se importante resgatar a          

diversidade de experiências no município, potencializar as interlocuções        

territoriais, propiciar a construção do coletivo, extrapolar para além de ações           

isoladas e pulverizadas, incentivar a criação de fóruns permanentes, construir          

indicadores de monitoramento e, sobretudo, contribuir para a construção de          

perspectivas inovadoras e aprofundadas de educação ambiental na dimensão das          

questões sociais e ambientais da região de Campinas. 

Considerando a complexidade desse processo foi criado um Grupo Técnico          

de trabalho que envolve secretarias municipais estratégicas, Sociedade de Água e           

Abastecimento de Campinas – SANASA; Subprefeituras de Campinas; Conselhos         

Municipais; Fundação José Pedro de Oliveira; Parque Ecológico Monsenhor Emílio          

José Salim; Embrapa; Instituto Agronômico de Campinas; UNICAMP; PUC –          

Campinas e; Universidade São Francisco. 

├ 3.1. Missão do Plano Municipal de Educação Ambiental ┤ 

Atingir as dimensões da participação, da capilaridade, da flexibilidade e da           

continuidade de um processo articulado e democrático de Educação Ambiental. 

├ 3.2. Processo participativo ┤ 

A participação da sociedade civil na construção dos Planos Municipais          

fortalece as propostas e decisões do Poder Público sobre a gestão no território. O              

processo participativo permite o compartilhamento de saberes e ideias, bem          

como a construção coletiva de um documento de planejamento, o qual permite a             

elaboração de um cenário em que o êxito das ações projetadas está de fato              

consorciado com o contexto dos atores sociais envolvidos. Para a elaboração do            
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PMEA está prevista a realização de Oficinas Temáticas, Consultas e Audiências           

Públicas.  

3.2.1 Oficinas Temáticas 

As Oficinas têm como objetivo a construção coletiva de produção de           

informações, de canais de comunicação, de ações, espaços e reflexões sobre a            

problemática socioambiental com o intuito de provocar mudanças e         

transformações individuais e coletivas para a construção de comunidades         

sustentáveis. 

Para tanto, entre os meses de abril e maio de 2015, a Secretaria             

Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - em          

parceria com suas Coordenações Adjuntas (UNICAMP, Fundação José Pedro de          

Oliveira e Secretaria Municipal de Educação), bem como demais órgãos atuantes           

na educação ambiental de Campinas - realizou o 1º Ciclo de Oficinas Temáticas             

do Plano Municipal de Educação Ambiental, o qual subsidiou a definição dos            

seguintes Programas: 

● Programa de Educomunicação - 07/04/2015, sediada na Estação Cultura; 

● Programa de Espaços Educadores - 25/04/2015, sediada no Auditório do          

Museu de História Natural do Bosque dos Jequitibás; 

● Programa de Formação de Educadores - 05/05/2015, sediada na Escola          

CEMEFEJA Pierre Bonhomme; 

● Programa de Monitoramento e Avaliação - 19/05/2015, sediada na         

Biblioteca Pública Municipal Profº Ernesto Manoel Zink. 

Como pontapé inicial, uma das estratégias de divulgação consistiu em          

acionar, via e-mail, uma mala direta com mais de mil contatos, os quais             

contemplavam: 

● Subprefeitos e Administradores Regionais; 

● Conselheiros do Orçamento Participativo; 

● Conselhos Municipais; 

● Gestores de Saúde; 

● Gestores de Educação; 

● Lideranças Locais; 

● Universidades; 

● Participantes das Oficinas do Plano Municipal de Recursos Hídricos; 
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● Grupo de Trabalho do PMEA; 

● Escolas da Rede Municipal, que responderam questionários para a         

construção do PMEA, via Coordenadorias Setoriais de Formação; 

● Escolas da Rede Estadual, que responderam questionários para a         

construção do PMEA; 

● Participantes de Oficinas anteriores; e 

● Participantes de atividades anteriores de educação ambiental do        

município. 

Ressalta-se que tal rede de contatos fora construída e alimentada ao longo            

do tempo, a partir das estratégias de divulgação, iniciadas durante os Planos            

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e Recursos Hídricos (PMRH). Além do           

convite direto, a intenção era de que essa rede atuasse na multiplicação da             

informação, ao reencaminhar convites a terceiros, bem como fixar cartazes em           

seus respectivos murais de aviso. 

Concomitantemente, servidores da SVDS, já atuantes na educação        

ambiental do município, ajudaram na divulgação das Oficinas durante suas          

atividades ordinárias com as comunidades. Outra frente consistiu em estender o           

convite ao COEDUCA (Coletivo de Educadores Ambientais de Campinas) e aos           

Conselhos Municipais, a fim de promover a capilaridade dentro do processo. 

Como resultado de todo esse trabalho de mobilização, foram inscritas          

cerca de 120 (cento e vinte) pessoas, via internet ou pessoalmente, das quais, em              

sua maioria, distribuíram-se em mais de uma Oficina Temática, entre as quatro            

disponibilizadas. 

No relatório do 1º Ciclo de Oficinas Temáticas do Plano Municipal de            

Educação Ambiental, há uma descrição detalhada do perfil dos inscritos e           

participantes das Oficinas, de acordo com os questionários preenchidos no          

formulário de inscrição, bem como os materiais de apoio e as fotos dos eventos. 
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╠ 4. OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ╣ 
 

O Plano de Educação Ambiental instituiu a criação de programas:          

Programa de Educomunicação; Programa de Formação de Educadores; Programa         

de Espaços Educadores; Programa de Monitoramento e Avaliação; possibilitando         

a consolidação e  implementação  da Politica Municipal de Educação Ambiental.  

 
4.1. Programa de Educomunicação 

4.1.1. Objetivo 

Criar condições para que a população se aproprie dos processos de           

comunicação e de produção de informações sobre a questão socioambiental,          

criando canais próprios de comunicação, produzindo suas próprias informações,         

num processo de emancipação. 

 

4.1.2. Atores sociais envolvidos 

Comunidade em geral, a fim de que criem os seus próprios canais de             

comunicação, produzam suas próprias informações, num processo de        

emancipação. 

 
4.1.3. Parceiros 

Para a condução do presente Programa, a principal parceria da Secretaria           

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) - Coordenadora          

Geral do Plano Municipal de Educação Ambiental trata-se da Coordenação          

Adjunta da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

 
4.1.4. Estratégias de articulação e envolvimento  

(preparação e orientação para a atividade) 
 
4.1.5. Estratégias de avaliação  

(registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 
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├ 4.2. Programa de Formação de Educadores ┤ 

 
4.2.1. Objetivo 

Promover e articular ações formativas de Educação Ambiental        

possibilitando o envolvimento de todos os setores sociais, construindo um fluxo           

de capilarização que integre a sociedade de forma geral. Essas ações devem            

envolver o Poder Público Municipal, as empresas, as organizações não          

governamentais, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, as pastorais, as          

instituições Formais de Ensino/Educação, propiciando a construção de        

conhecimento e reflexão crítica acerca da problemática socioambiental        

potencializando mudanças/transformações individuais e coletivas para a       

construção de comunidades sustentáveis. 

 
4.2.2. Atores sociais envolvidos 

As ações devem envolver o Poder Público Municipal, as empresas, as           

organizações não governamentais, os movimentos sociais, os movimentos        

sindicais, as pastorais, as instituições Formais de Ensino/Educação, as Redes de           

Ensino Estaduais e Particulares, etc. 

 

4.2.3. Parceiros 

Para a condução do presente Programa, a principal parceria da Secretaria           

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) - Coordenadora          

Geral do Plano Municipal de Educação Ambiental trata-se da Coordenação          

Executiva da Secretaria Municipal de Educação (SME).  

 
4.2.4. Estratégias de articulação e envolvimento  

(preparação e orientação para a atividade) 
 
4.2.5. Estratégias de avaliação  

(registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 
 
 
  

14 



├ 4.3. Programa de Espaços Educadores ┤ 

4.3.1. Objetivo 

Promover o papel educador dos mais diversos espaços no município de           

Campinas nos quais ou a partir dos quais se desenvolvam ações ou projetos             

voltados para a reflexão sobre a relação que estabelecemos com o ambiente em             

que vivemos e sobre como essa relação afeta a nossa qualidade de vida e a               

capacidade de manutenção ou recuperação da qualidade ambiental. 

 

4.3.1.1 Objetivos Específicos 

● Integrar os responsáveis pelas ações nos diversos espaços educadores do          

Município de Campinas; 

● Divulgar as ações realizadas; 

● Promover a formação necessária aos diversos atores responsável pelas         

ações nos espaços educadores; 

● Promover o acesso aos recursos necessários à realização continua e          

permanente de ações nos espaços educadores do município. 

 

4.3.2. Atores sociais envolvidos 

De maneira direta, os responsáveis pelas ações nos diversos espaços          

educadores do Município de Campinas. Indiretamente, a comunidade geral que          

participa de atividades e frequenta os espaços educadores. 

4.3.3. Parceiros 

Para a condução do presente Programa, a principal parceria da Secretaria           

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) - Coordenadora          

Geral do Plano Municipal de Educação Ambiental trata-se da Coordenação          

Adjunta da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO).  

 
4.3.4. Estratégias de articulação e envolvimento  

(preparação e orientação para a atividade) 
 

● Prática de ações mensais, em formato de circuito, a fim de promover a             
ocupação e o uso de diversos espaços; 
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● Uso da Plataforma Interativa Virtual para identificar espaços educadores,         
ações e educadores ambientais, a fim de fortalecer uma rede entre eles; 

 
4.3.5. Estratégias de avaliação  

(registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 
 
 
4.3.6. Indicadores de desempenho 

A seguir, encontram-se os Indicadores de Desempenho propostos para         

avaliar cada etapa das ações do Programa de Espaços Educadores: Implantação           

de Centros de Educação Ambiental, Implantação da Plataforma Virtual e Circuito           

Educador. 

 

4.3.6.1 Implantação de Centros de Educação Ambiental 

Etapas Indicadores 

Constituição de grupo permanente de     
acompanhamento dos CEAs de Campinas 

Número de reuniões realizadas pelo grupo      
permanente 

Constituição de equipe de educadores para      
os CEAs 

Número de CEAs com equipe mínima 

Realização de encontros de formação com      
gestores, educadores e equipe responsável     
pelos CEAs 

Número de encontros de formação realizados 

Elaboração de Projetos políticos pedagógicos     
para os CEAs de Campinas 

Número de CEAs com PPP 

Implantação de estruturas adequadas às     
atividades 

Recursos aplicado na construção de estruturas      
educadoras 

 

4.3.6.2 Implantação da Plataforma Virtual 

Etapas Indicadores 

Implantação de plataforma virtual para     
registro de informações 

Plataforma implantada 

Formação da equipe para gestão da      
plataforma 

Número de servidores envolvidos com a gestão       
e divulgação da plataforma 

Divulgação e mobilização para uso da      
ferramenta 

Número de experiências cadastradas na     
plataforma 
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4.3.6.3 Circuito Educador 

Etapas Indicadores 

Formação da equipe para realização dos      
eventos 

Número de servidores dedicados à realização      
dos eventos 

Divulgação e mobilização para realização dos      
eventos 

 - 

Realização de eventos em conjunto com a       
comunidade 

Número de eventos realizados 

 

4.3.7. Ações operacionais 

Como mencionado anteriormente, o planejamento dos espaços, sua        

integração e valorização foram vistas pela equipe que participou da elaboração           

desse plano como caminhos a serem trilhados para a efetivação do papel            

educador desses locais. Para começar a caminhar, três ações foram propostas:           

Implantação de Centros de Educação Ambiental; Implantação de Plataforma         

Virtual; e Estabelecimento de um Circuito Educador. 

  

4.3.7.1 Implantação de Centros de Educação Ambiental 

  

A partir do final da década de 90, os Centros de Educação Ambiental (CEA)              

tem se destacado como uma das principais estratégias adotadas por diversos           

setores da sociedade em projetos de Educação Ambiental, variando         

enormemente quanto aos objetivos, referenciais teóricos e disponibilidade de         

recursos. 

No entanto, a implantação desses espaços apenas a partir da dimensão           

arquitetônica tem sido responsável pelo surgimento de estruturas pouco         

relacionadas à comunidade de seu entorno, subutilizadas e, com grande          

frequência, abandonadas. Essa realidade tem representado não apenas um         

desperdício de recursos públicos, mas de oportunidades de aproveitamento do          

potencial de espaços na realização de uma educação ambiental crítica e           

emancipatória. 

A presente ação visa auxiliar gestores, educadores e equipes responsáveis          

pelos CEAs a superar tais obstáculos, incluindo nas propostas de implantação dos            

espaços uma reflexão sobre as concepções de Educação Ambiental e de CEA que             
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se tem, os objetivos do espaço e estruturas, os atores envolvidos no projeto,             

estratégias de avaliação, entre outros. 

 

4.3.7.2  Implantação de Plataforma Virtual 

  

Já no início das conversas para a elaboração do PMEA, algumas questões            

desafiavam a equipe envolvida: “Quais são as ações desenvolvidas em nosso           

município?”; “Onde são desenvolvidas?” “Quem são os envolvidos?”. 

Infelizmente, mesmo após termos avançado na elaboração de propostas          

para a Educação Ambiental em Campinas, essas perguntas permanecem em          

grande medida não respondidas. Ainda mais, durante as conversas com diversos           

atores envolvidos na elaboração do PMEA, percebemos que são questões que           

angustiam de maneira generalizada aqueles que se envolvem com a Educação           

Ambiental em nosso município.  

A falta de registro das atividades e a dificuldade de sistematização e acesso             

a informações relacionados à Educação Ambiental dificultam o compartilhamento         

de experiências, impossibilitam a avaliação e monitoramento das ações e          

colaboram para que parte importante da história de nosso município seja           

perdida. 

Visando contribuir para a reversão desse quadro é que foi proposta a            

implantação de uma plataforma virtual na qual aqueles que realizam ou de            

alguma forma se envolvem com ações de Educação Ambiental em Campinas           

possam registrar suas experiências, integrar-se a ações desenvolvidas em regiões          

distintas do município e debater de maneira permanente sobre os mais diversos            

temas, incluindo o acompanhamento desse plano. 

Esperamos que o registro dessas experiências nos leve ao conhecimento          

dos espaços utilizados nas ações, de praças a hortas, de unidades de conservação             

a cooperativas de resíduos sólidos. Sendo possível espacializar as ações já em            

andamento, teremos uma indicação das boas oportunidades de integração, das          

regiões com maior necessidade de intervenção e da relação entre a oferta de             

atividades educativas e outros importantes indicadores ambientais, sociais e         

econômicos. 

 

4.3.7.3  Circuito Educador 
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Promover a ocupação dos espaços pela comunidade e os sentimentos de           

pertencimento e corresponsabilidade capazes de transformar a nossa relação         

com o local em que vivemos são sem dúvidas alguns dos objetivos principais             

desse plano. Somente a ação coletiva e organizada no sentido de compreender e             

superar as causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais é que irá            

consolidar o papel educador do nosso município. 

 A apresente ação tem por objetivo promover a ocupação e o uso de             

diversos espaços em nosso município de maneira contínua e permanente, através           

de ações mensais que nos levem a voltar o olhar a experiências, relações e locais               

até então pouco explorados. Para tanto, a equipe responsável pelo Circuito           

Educador se unirá aos educadores locais para promover atividades que envolvam           

a comunidade em um processo de aprendizagem e valorização do ambiente onde            

vivem. 

 A cada atividade, educadores locais serão convidados a realizar com a           

comunidade as atividades que normalmente desenvolvem com seu coletivo,         

escola, etc. A equipe do Circuito Educador, auxiliará na divulgação e mobilização            

da comunidade e na disponibilização de recursos para cada atividade. 
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├ 4.4. Programa de Monitoramento e Avaliação ┤ 

 
4.4.1. Objetivo 

Auxiliar no reconhecimento da interface entre os 03 Programas do PMEA,           

por meio de estratégias de acompanhamento e avaliações integradas e contínuas.           

Além disso, reconhecer estratégias de fortalecimento institucional e financeiro,         

através de formas de participação e colaboração institucional. Paralelamente,         

iniciar um processo de construção de indicadores, aliada a cultura de registro            

sistematizado de atividades, atores, redes e resultados das atividades de          

Educação Ambiental no município de Campinas. 

 
4.4.2. Atores sociais envolvidos 

Todos os atores sociais envolvidos nos outros 03 Programas do PMEA, uma            

vez que o presente programa busca promover estratégias de acompanhamento e           

avaliação integradas e contínuas. 

 

4.4.3. Parceiros 

Para a condução do presente Programa, as principais parcerias da          

Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) -          

Coordenadora Geral do Plano Municipal de Educação Ambiental tratam-se da          

Coordenação Executiva (Secretaria Municipal de Educação) e das Coordenações         

Adjuntas da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) e UNICAMP; as quais são             

corresponsáveis pela condução dos outros Programas. 

 
4.4.4. Estratégias de articulação e envolvimento  

(preparação e orientação para a atividade) 
 
4.4.5. Estratégias de avaliação  

(registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 
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