
 

MUNICÍPIO VERDE E AZUL 2017 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

DIAGNÓSTICO 

Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba 
Nome do responsável: Carolina Barisson M. O. Sodré – Chefe de Divisão de 
Educação e Educomunicação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, 
Parques e Jardins 
Endereço: Av. Dom Aguirre, 216, centro, Sorocaba/SP  
Horário de Funcionamento: Segunda Sábado, das 9h às 13h 

 
 O Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba (CEA-Rio Sorocaba) 
foi inaugurado em 22 de março de 2015, em comemoração ao Dia Mundial da 
Água. 
 É uma iniciativa que busca sensibilizar a população com relação à 
presença e importância do Rio Sorocaba no nosso município, além de 
conscientizar sobre como as nossas ações refletem positiva e negativamente 
nesse ecossistema tão delicado e tão presente no dia-a-dia da população. 
 O local funciona, também, como posto permanente de doação de 
mudas. 
  
 

Relação de atividades exercidas 
Atendimento à comunidade, instituições e escolas, por meio de ações 
educativas e visitas monitoradas, abordando as seguintes temáticas: 
 
- Comemoração da Semana da Água e Dia do Rio Sorocaba 
- Percurso do Rio Sorocaba 
- Ciclo de utilização da água no município, desde a captação na Represa de 
Itupararanga até o retorno da mesma ao Rio Sorocaba, enfatizando o 
tratamento de água e esgoto 
- Aspectos históricos, sociais, culturais e ecológicos do Rio Sorocaba 
- Biodiversidade no município associada ao Rio 
- Aspectos geográficos da microbacia do Rio Sorocaba na área do município 
- Mata Ciliar e formação de corredores ecológicos 
- Oficinas educativas 
- Exposições 
- Comemoração de aniversário do Centro todo mês de março 
- Doação de mudas 
 



PROPOSTA 

Promover a educação ambiental em toda a extensão do Parque Linear do Rio 
Sorocaba, por meio de ações, projetos e atividades educativas com foco na 
preservação e recuperação do Rio Sorocaba, associando a qualidade de vida, 
ação cidadã e manejo sustentável dos recursos naturais. 
 
Valorizar o Rio com espaço de preservação e educação ambiental, cultura e de 

lazer, aliado ao programa de despoluição do Rio Sorocaba.  

 

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

Imagem 1: Folder do CEA – Rio Sorocaba. Disponível em: 

http://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/educacaoambiental/folders-guias/ 

Acessado em 06/05/2017. 

http://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/educacaoambiental/folders-guias/


 

Imagem 2: Página na internet sobre o CEA - Rio Sorocaba. Endereço: 

meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/educacaoambiental/centro-de-

educacao-ambiental-do-rio-sorocaba/  

 

Imagem 3: Fachada do CEA – Rio Sorocaba.  



 

Imagem 4: Visita monitorada no CEA – Rio Sorocaba. Aprendendo sobre o 

Percurso e os aspectos geográficos do rio. 

 

 

Imagem 5: Visitação de demanda espontânea e doação de mudas no CEA 

– Rio Sorocaba 



 

Imagem 6: Lista de presença de visitas monitoradas 

 

Imagem 7: Listas de presença de demanda espontânea e doação de 

mudas  



 

Imagem 7: Listas de presença de demanda espontânea e doação de 

mudas  

 

EXECUÇÃO 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado, das 9h às 13h, durante o 
ano todo. 
Atendimento de visitas agendadas e espontâneas. 
Atendimento de Visitas monitoradas. 
Realização de doação de mudas. 

 

PÚBLICO 

Comunidade em geral, instituições e escolas. 
 

PARCEIROS ENVOLVIDOS 

Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins  

SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto 

 

 



RESULTADOS 

Segue, no quadro abaixo, o resultado de atendimento de janeiro a abril de 2017: 

Visitas monitoradas 84 pessoas 

Visitação de demanda 

espontânea e doação de 

mudas 

260 pessoas 

TOTAL 344 pessoas 

 

  
 


