
Prêmio Ambientalista Regional de 2018 

Região Aguapeí-Peixe 
 
Indicado 1: Márcia Gomes da Silva da Silva – Indicação de Sagres 

Nome - Márcia Gomes da Silva da Silva 

Idade - 54 anos 

Profissão – Professor 

Motivo da indicação –  Márcia trabalha com projeto de meio ambiente desde 2003 na escola 
Programa Escola da Família (programa onde recebe a comunidade para elaboração de atividades e 
projetos) e comunidade onde trabalha, no cotidiano do trabalho Márcia envolve com seus alunos e 
comunidade frequentadora do Programa visitas frequentes a nascentes  dentro do próprio 
município, assim como desenvolve grandes trabalhos voltados a essa questão. Como ela mesma diz 
"estamos plantando essa sementinha à anos e hoje nossas crianças e adolescentes abraçam a causa 
junto conosco. As visitas a sítios para o plantio se intensificaram e ver o fruto desse trabalho nos 
dá  motivação para continuar sempre. Em 2011 Márcia desenvolveu o projeto horta  comunitária 
que visa abastecer a merenda escolar e doações a famílias de alunos com baixa renda. "Na horta 
cultivamos legumes e verduras diversas e os canteiros são adubados com esterco doado pela 
comunidade e compostagem usando folhas secas e esterco, em pequenos potes é feita a 
compostagem com restos de legumes e frutas para retirar o chorume com o qual é adubado as 
verduras. Quando surgem pragas, usamos preparo com fumo de corda, água e sabão de coco ou um 
preparo a base de vinagre. " Márcia também realiza com seus alunos do ensino Fundamental 
limpeza em vicinais realizando a caminhada, e intensifica essa questão de limpeza e coleta seletiva 
com seus alunos. Em resumo é uma grande pessoa e parceria assídua da Secretaria do Meio 
Ambiente, onde através dela e com sua ajuda realizamos ações pertinentes a questão ambiental. Ver 
o empenho e criatividade dela nos da muito animo para trabalhar, em vez que se trabalhar no poder 
público é cada vez mais desafiador e dificultoso. 
Mini CV –  Professora  de Educação Física na EMEF Atílio Sani desde 1995, coordenou  Projeto Social 
durante vinte anos, onde já trabalhava em prol do meio ambiente. Vice diretora do Programa Escola 
da Família da E.E. Prefeito Waldomiro Sampaio de Souza, com início em 2003. 
Biografia – Márcia é professora, mãe e esposa, trabalha há mais de 30 anos no ramo da educação e 
diz que a ligação com a natureza vem de uma infância  e adolescência bem próxima dessa questão 
quando frequentava sítios e chácaras e encontrava água em abundância em minas e rios. O trabalho 
pela questão ambiental é desenvolvido com seus alunos e comunidade frequentadora do Programa 
Escola da Família e mesmo tendo uma formação voltada a educação física,  planta essa semente em 
seus alunos com grande frequência. 

 
A Secretaria do Meio Ambiente tem um grande orgulho em poder inscrevê la no prêmio, 
pois o trabalho junto a secretária é de grande importância, sendo ela uma grande 
motivadora no lado pessoal e profissional. 
 


