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Oficio n° 340/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Excelentissima Senhora Presidente,

pROTOcOLoryt`E_Tipo:

DRTAUAInlt
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

Jacarei,10 de Julho de 2018.

•J-2,

',.

Encaminho   anexo,    Projeto   de   Lei   n°   21/2018,    para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei   n°  21/2018  -  lnstitui  a   Politica   Municipal   de   Educagao

Ambiental    e  o  Programa  Municipal  de  Educagao  Ambiental  no  Municipio  de  Jacarei  e  da

outras providencias.

Sendo  o que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarel'-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI  N° 21  DE 28 DE JUNHO DE 2018.

lnstitui   a   Politica   Municipal   de   Educa?ao  Ambiental   e   o

Programa Municipal de Educagao Ambiental no Municipio de

Jacarei e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  usando das atribuie6es

que lhe  sao  conferidas  por Lei,  faz saber que a Camara  Municipal  aprovou  e  ele
sanciona e promulga a seguinte Lei.

CAPITULO I

DAEDUCACAOAMBIENTAL

Art.  10   Esta  Lei jnstitui  a  Politica  Municipal de Educagao Ambiental  e

o   Programa   Municipal   de   Educa?ao  Ambiental   no   Municipio   de   Jacarei,   em

consonancia  com  a  Politica  Nacional  de  Educa?ao Ambiental,  a  Politica  Estadual

de Educagao Ambiental e demais leis federais e estaduais pertinentes.

Art.  2°    Para  fins  desta  Lei,  entende-se  por  educagao  ambiental  o

processo  continuo,  transdisciplinar  e  intersetorial  de  forma?ao,   sensibiliza?ao  e
mobilizagao    individual    e    coletiva,    voltado    para    a    construgao    de    valores,

conhecimentos,  competencias  e  atitudes,  com  vistas  a  melhoria  da  qualidade  de

vida  e  a  constru?ao  de  uma  sociedade  sustentavel  para  a  presente  e  futuras

gerag6es.

Art.  3°   A educa?ao ambiental  e componente essencial,  autonomo e

permanente  da  educacao  e  da  cidadania,   devendo  estar  presente,   de  forma
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articulada,  em todos os niveis,  modalidades e etapas do processo educativo e da

gestao pdbljca, em cafater formal e nao formal.
1`

1\

/1
Art. 4°  Sao principios basicos da educa?ao ambiental:

I   -   o   enfoque   humanistico,    holistico,    sistemico,   democfatico   e

participativo;

11 -a concepcao do meio ambiente em sua totalidade,  considerando

a   interdependencia  entre   os   meios   natural,   socioecon6mico   e  cultural,   sob   o

enfoque da sustentabilidade;

Ill    -   o    pluraljsmo    de    ideias    e    concepeees    pedag6gicas,    na

perspectiva da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;

lv -a vincula?ao entre etica, educa?ao, trabalho e meio ambiente;

V  -  a  garantia  de  continuidade  e  permanente  avaliagao  critica  do

processo educativo;

Vl  -  a  abordagem  articulada  das  quest6es  socioambientais  local,

regional,  nacional e global;

VIl   -   o   respeito   e   valoriza?ao   da   pluralidade   e   da   diversidade

individual e cultural;

Vlll  -a  promogao  do  exercicio  permanente do dialogo  e  da  cultura

de paz.

Art.   5°      Sao   objetivos   da   educa?ao   ambiental   no   Municipio   de

Jacarei:

I   -  o   desenvolvimento  de  uma  compreensao   integrada  do   meio

ambiente    em    suas    mdltiplas    e    complexas    rela?6es,    envolvendo    aspectos

ecol6gicos,     hist6ricos,     psicol6gicos,     legais,     politicos,     sociais,     econ6micos,

cientificos, culturais e eticos;

11 -a garantia da democratizagao das informae6es socioambientais;-^-
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Ill   -   o   incentivo   a   participagao   permanente   e   responsavel   da

comunidade   na   protegao,   preservaeao   e   conservaeao   do   equilibrio   do   meioc,i'

ambiente ;                                                                                                                                       ^r`;,

lv -o fortalecimento da integragao entre ciencia e tecnologia; e

V -o fortalecimento da cidadania,  da autodetermina?ao dos povos e

da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

CAPITULO  11

DA pOLiTicA MUNlcipAL DE EDucAeAO AMBiENTAL

Se?ao I

Disposi?6es Gerais

Art.  6°  A Politica  Municipal  de  EducaQao Ambiental envolve em sua

esfera de a?ao  6rgaos e entidades  pdblicas  do  Municipio,  do  Estado e da  Uniao,

instituie6es de ensino, empresas privadas e organiza?6es da sociedade civil.

Art.  7°   As  atividades  vinculadas  a  Politica  Municipal  de  Educagao

Ambiental  devem  ser desenvolvidas  no ambito  da  educagao formal  e  nao formal,

por meio das seguintes linhas de agao:

I -formagao e capacitaeao de recursos humanos;

11     -    fomento    e    desenvolvimento    de    estudos,     pesquisas    e

experimentac6es;

Ill -produ?ao de material educativo; e

IV -acompanhamento e avaliagao permanente.

§   1°  Nas  atividades  vinculadas  a  Politica   Municipal  de   Educagao

Ambiental, serao respeitados os principios e objetivos fixados por esta Lei.
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§ 2° A capacitagao de recursos humanos voltar-se-a para:

I    -    a    incorpora?ao    da    dimensao    ambiental     na    formagao,

especializagao e atualizagao dos educadores de todos os niveis e modalidades de

ensino;

11  -a  atualiza?ao  de  profissionais  de  todas  as  areas  em  quest6es

socioambientais;

Ill   -  a  formacao  e  atualizagao  de  profissionais   preparados  para

atividades de gestao ambiental;

lv   -   o   atendimento   da   demanda   dos   diversos   segmentos   da

sociedade no que diz respeito a problematica ambiental.

§ 3° As a?6es de estudos, pesquisas e experimentae6es voltar-seiio

Para:

I  -  o  desenvolvimento  de  instrumentos  e  metodologias  visando  a

incorporagao   da   dimensao   ambiental,   de  forma   interdisciplinar,   nos   diferentes

niveis e modalidades de ensino;

11  -a difusao  de conhecimentos,  tecnologias  e  informa?6es  sobre  a

questao ambiental;

Ill  -  o  desenvolvimento  de  instrumentos  e  metodologias  visando  a

participacao de interessados na formulaeao e execugao de pesquisas relacionadas
a problematica ambiental;

lv   -   a   busca   de   altemativas   curriculares   e   metodol6gicas   de

capacitagao na area ambiental;

V - a montagem de banco de dados e imagens, para apoio as a?6es

enumeradas nos incisos I a lv.

Secao  11

Da Educagao Ambiental no Ensino Formal
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Art.  8°    Entende-se  por  educagao  ambiental  no  ensino  formal  as  ®r

ag6es desenvolvidas no ambito dos curriculos das institui?6es escolares pdblica5 e  C];

privadas, englobando:

I -educacao basica, a qual compreende:

a) educa?ao infantil;

b) educaeao fundamental I, e

c) educa?ao fundamental 11.

1] -ensino medio e tecnico;

Ill -ensino superior e p6s-graduaeao; e

IV -educa?ao para jovens e adultos.

Art.   90     A   educagao   ambiental   sera   desenvolvida   como   pfatica

educativa integrada, transversal,  transdisciplinar,  continua e permanente em todos

os niveis e modalidades de ensino formal.

Pafagrafo  tlnico. A educa?ao ambiental  nao  sera  implantada como

disciplina especifica no curriculo escolar da rede pdblica.

Art.10.   A dimensao socioambiental  deve  constar dos  curriculos  de

formaeao de professores, em todos os niveis e em todas as disciplinas.

Paragrafo   I]nico.   Os   professores   em   atividade   devem   receber

formaeao complementar e continuada em suas areas de atua?ao, com o prop6sito

de atender adequadamente ao cumprimento dos  principios e objetivos da  Politica

Municipal de Educagao Ambiental.

Secao Ill

Da Educacao Ambiental Nao Formal

-----
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prat,cas  educ::va]s] v:,:::::e-ases::rs,::,uz:a?goo ::b:::::i,:::ef°:o:ieasq¥s:6Se:%   \
ambientais  e  a  sua  organizagao e  participa?ao  na  defesa  pela  qualidade d&`ed`hrfe-`:'

ambiente.

Art.  12.    Quanto  a  educagao  ambiental  nao formal,  o  Poder  Pdblico

Municipal  incentivafa:

I  -  a  difusao,  atraves  dos  meios  de  comunica?ao,  de  informa?6es

acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

11    -   a    participagao    de    instituig6es    de    ensino    e    pesquisa    e

organiza?6es   da   sociedade  civil   na  formula?ao   e   execueao   de   programas   e

atividades de educa?ao ambiental nao formal;

Ill  -  a  participagao  de  empresas  privadas  no  desenvolvimento  de

programas de educagao ambiental  em  parceria  com  6rgaos e  entidades  publicas,
escolas,  universidades,  instituie6es  de  pesquisa,  organiza?6es da  sociedade  civil,

cooperativas e associa?6es legalmente constituidas.

CAPITULO  Ill

DA EXEcueAO DA pOLiTicA MUNicipAL DE EDucAeAO AMBIENTAL E

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL

Art.13.    A  Politica  Municipal  de  Educagao Ambiental  e  o  Programa

Municipal  de  Educaeao Ambiental  serao  implantadas  no  Municipio  de  Jacarei  por

meio da participagao de varias institui?6es, incumbindo:

I  - ao  Poder Pdblico  Municipal  promover a  educa?ao  ambiental  em

todos  os  niveis  de  ensino  e  nos  6rgaos  da Administraeao  Ptlblica,  bern  como  o

engajamento  da  sociedade  nas  quest6es  socioambientais,   diretamente  ou  por

meio de parcerias; I-
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11  -  as  instituig6es  de  ensino  promover  a  educa?ao  ambiental  de

maneira lntegrada aos proietos e programas curriculares que desenvolvem,          ®     u;;

Ill  -  as  empresas,   associag6es  e  entidades  de  classe  promover  I+   `

programas destinados  a  profissionais,  com  o objetivo de  jncorporar o  conceito de`
sustentabilidade ao ambiente de trabalho e aos processos produtivos.

Art.  14.    A Secretaria  Municipal  de  Meio Ambiente,  na  qualidade de

6rgao   gestor   da   Politica   Municipal   de   Educagao   Ambiental   e   do   Programa

Municipal de Educa?ao Ambiental, compete:

I   -   executar,   de   forma   participativa   e   intersetorial,   o   Programa

Municipal de Educagao Ambiental, nos termos do Anexo I desta Lei; e

11  -definir diretrizes dos programas e projetos,  no ambito da  Politica

Municipal   de   Educa?ao   Ambiental   e   do    Programa   Municipal    de   Educagao

Ambiental, bern como articular, executar e monitorar a implanta?ao de suas ag6es.

§  1°  0  6rgao  gestor  devefa  criar  urn  grupo  consultivo  de  trabalho
intersetorial,  bern  como  consultar o  Conselho  Municipal  do  Meio Ambiente  para  o

planejamento e execu?ao de planos,  programas e projetos de educa?ao ambiental
em ambito municipal.

§ 2° Sem prejuizo do disposto no pafagrafo anterior, toda e qualquer
a?ao  desenvolvida ou  apoiada  pelo  Poder Pl]blico  Municipal  no ambito  da  politica

estabelecida   por   esta   Lei   devefa   comportar   m6todos   de   monitoramento   e

avalia?ao.

Art.   15.      A   implementa?ao   de   planos   e   projetos   de   educaeao

ambiental no ambito da rede municipal de ensino deve ser submetida a Secretaria

Municipal de Educagao, observada a legislaeao em vigor.

I-.
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Art.16.   A sele?ao de planos e programas para alocagao de recur§os

ptlblicos  em  educagao  ambiental  deve  ser  realizada  levando-se  em  conta  os
seguintes criterios:

I  - conformidade com  os  principjos,  objetivos e diretrizes da  Politica

Municipal de Educa?ao Ambiental,  do Programa Municipal de Educaeao Ambiental,

da  Politica  Nacional  de  Educagao Ambiental  e  da  Politica  Estadual  de  Educagao

Ambiental;

11   -  economicidade,   medida   pela   relaQao  entre   a   magnitude  dos

recursos  a  serem  alocados  e  o  retomo  socioambiental,  utilizando-se  para  isso

indicadores qualitativos e quantitativos; e

111 -analise da sustentabilidade dos planos,  programas e projetos em

educagao   ambiental,   que   devefa   contemplar   a   capacidade   institucional   para

imp[ementacao e o potencial de continuidade.

Art.17.   Os projetos e programas de assistencia tecnica e financeira

realizados   direta   ou   indiretamente   pelo   Poder   Pdblico   Municipal,    relativos   a

quest6es socioambientais,  deverao,  sempre que possivel,  conter componentes de
educagao ambiental.

Art.18.   Ficam revogadas as disposie6es em contfario.

Art.19.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi
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MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise desta Egfegja Casa Legislativa

o incluso  Projeto de Lei,  que instjtui a  Politica  Municipal de Educagao Ambiental  e

o  Programa  Municipal  de Educa?ao Ambiental  no ambito do  Municipio de Jacarei,

cujo objetivo 6  promover junto a populaQao a consciencia critica  e  reflexiva  sobre

os desafios socioambientais enfrentados pela sociedade contempofanea.

Estabelece  a   Constituigao   Federal,   em   seu  artigo  225,   o   direito

universal  ao  "meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bern  de  uso  comum  do

povo  e  essencial  a  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Pdblico  e  a

coletividade  o  clever  de  defends-Io  e  preserva-lo  para  as  presentes  e  futuras

gerae6es",   sendo   sua   garantia   e   promo?ao   competencia   comum   da   Uniao,
Estados,  Distrito Federal e Munjcipios.

Entre   os   instrumentos   previstos   no   texto   constitucional   para   a

alcance desse direito,  esta a educacao ambiental,  nos termos do art.  225,  §1°,  Vl,

da CF.

Nesse  sentido,  foi  instituida,  por meio  da  Lei  Nacional  n°  9.795,  de

27  de  abril  de  1999,  a  Politica  Nacional  de  Educa?ao  Ambiental  -PNEA,  que

estabelece  principios  basicos,  diretrizes  e  linhas  de  atuagao  para  promoeao  da

educa?ao ambiental,  prevendo,  para sua implementagao,  o envoMmento de todos

os  entes  da federacao  -  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municipios  -,  alem  de

institui?6es    de    ensino    ptlblicas    e    privadas,    empresas,    organizae6es    nao

governamentais e a sociedade como urn todo.

I-_
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Segundo   a    PNEA,    entende-se   como   educagao   ambiental  ,."ps
\`4/

IE

Processos   por   meio   dos   quais   o   individuo   e   a   coletividade   constroem   valores   `'  -````.r~'L   .cS,i,¢t

sociais,   conhecimentos,   habilidades,   atitudes   e   competencias   voltadas   para   a `

conserva?ao do meio ambiente,  bern de uso do povo,  essencial  a sadia qualidade

de vida e sua sustentabilidade".

Estabelece a  Lei  n° 9.795/1999 que,  para a implementagao de seus

objetivos,  devefao  Estados,   Distrito  Federal  e  Municipios  jnstituir  suas  pr6prias

diretrizes  de educagao ambiental,  bern como definir planos,  programas e projetos

na  area,   desde  que   respeitados  os   principios  e   objetivos  estabelecidos   pela

politjca nacional.

Trata-se  inclusive,  conforme o artigo  17 da  referida  Lei,  de condigao

indispensavel  para  que os  entes  da federagao  possam  pleitear  recursos  ptlblicos

federais vinculados a PNEA.

No  ambito  do  Estado  de  Sao  Paulo,  foi  instituida,  por  meio  da  Lei

Estadual  n° 12.780, de 30 de novembro de 2007,  a Politica Estadual de Educagao

Ambiental, em conformidade com a PNEA, com o Programa Nacional de Educacao

Ambiental   (ProNEA),     que  operacionaliza  as  disposi?6es  da   PNEA,   e  com  a

Politica Estadual de Meio Ambiente.

E  imprescindivel,  nesse sentido,  que o  Municipio de Jacarei tambem

institua,  por meio da aprova?ao do presente  Projeto de Lei,  a  Politica  Municipal de

Educagao Ambiental  e o  Programa  Municipal  de  Educacao Ambiental,  de  modo a

enfrentar  o   grande  desafio   de  conscientizar  e  mobilizar  sua   popula?ao  sobre

desafios  previstos  para  o  futuro  proximo,  como  escassez  de  recursos  hidricos,

elevaeao das temperaturas medias do planeta, degrada?ao do solo, entre outros.

2+------.
PI-aga dos Ties Poderes, 73 -2° andar- Centre - Jacarei-SP

Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

?
•'`1.

Por  meio  dos  presentes  instrumentos,  o  Municipio  tefa  condi?6es

legais   de   se   inserir   nas   ae6es   previstas   na   Politica   Nacional   de   Educacao

Ambiental   (PNEA)  e  da   Politica   Estadual  de  Educagao  Ambiental,   bern  como

articular parcerias com instituig6es de ensino e empresas privadas.

lmportante  ressaltar  que  o  presente  Projeto  de  Lei  foi  elaborado  a

partir  de  estudos  promovidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  em

parceria   com   o   Programa   Municipio  Verde  Azul   (PMVA),   programa   de  cunho

ambiental  criado  pelo  Govemo  do  Estado  de  Sao  Paulo  para  apoiar  municipios

paulistas  na  estruturagao  e  realizacao  de  sua  agenda  ambiental,   estimulando
ag6es locais e avaliando o desempenho da gestao ambiental  municipal,  regional e

estadual.

Por fim,  ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo

legal,  conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60  e

incisos  I  e VI  do art.  61  da  Lei  n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do

Municipio de Jacarei.

Justificado  nestes  termos,  a fim  de que  a  proposta  possa alcan?ar

plenamente os seus objetivos,  encaminhamos o  Projeto de Lei  para apreciaeao e
aprovaeao desta Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

TZAiATSJOSEDESANTANA

PREFEIT0 DO MUNIcipIO DE JACAREi

Pra€a dos Trfes Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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1.  Apresenta€ao
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0  Programa Municipal  de  Educagao Ambiental  de Jacarei - PROMEA

Jacarei  - tern  como  finalidade  servir de  eixo  orientador para  a  implementagao  de  politicas

pdblicas,  estrategias  e  a?6es  na  area  de  educa?ao  ambiental,  com  foco  na  promogao  da
consciencia ambiental e no fomento de praticas sustenfaveis junto a sociedade,  no ambito do

Municipio de Jacarei, nos termos do art. 225, §1°, Vl, da Constitui?ao Federal, da Lei Nacional

n°  9.795,  de  27  de  abril  de  1999,  que  institui  a  Politica  Nacional  de  Educagao  Ambiental  -

PNEA, e da Lei Estadual n° 12.780, de 30 de novembro de 2007, que disp6e sobre a Politica

Estadual de EducaQao Ambiental em Sao Paulo.

A Constituicao  Federal  de  1988,  em  seu artigo 225,  §1°,  VI,  garante  a

todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bern de uso comum do povo e

essencial a sadia qualidade de vida,  atribuindo ao  Estado o clever de "promover a educaeao

ambiental  em  todos os niveis  de ensino e  a conscientizaeao  pdblica  para a  preservagao  do

meio ambiente".

Nesse   sentido,   o   Programa   Municipal   de   Educaeao   Ambiental   de

Jacarei  vai  ao  encontro  da  diretriz  constitucional,  estabelecendo  objetivos  e  linhas  de  acao

para  a  promogao  de  uma  politica  pdblica  continuada  na  area  de  educa?ao  ambiental,  em
ensino  formal  e  nao  formal,   de  modo  a  incentivar  mudaneas  de  posturas  e  de  habitos

necessarios  para  uma  sociedade  ambientalmente  sustentavel,  com  foco  na  promocao  da

qualidade de vida e do bern estar.

Para tal,  e  imprescindivel  a  insercao da  educagao ambiental  em todas

as ae6es de govemo,  de forma articulada,  planejada,  estrategica e integrada entre todas as

instancias da Administraeao Municipal, com a participaeao ativa da populagao jacareiense.

Necessario tambem que o Programa Municipal de Educa?ao Ambiental

de  Jacarei  seja  permanentemente  monitorado  e  avaliado,  uma  vez  que  novas  demandas

surgem  em funeao  da  dinamicidade  da  sociedade  contemporanea,  seguindo as orienta?6es
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do  Programa  Nacional  de  Educaeao  Ambiental  -  PF{ONEA  e  do  Programa  Estadual  de

Educagao Ambiental, adequadas a realidade do Municipio.

2.   Justificativa

0 Programa Municipal de Educagao Ambiental de Jacarei reconhece a

Educacao   Ambiental   como   importante   instrumento   de   enfrentamento   da   grave   crise

socioambiental   global,   no  sentido  de  promover  a   conscientizagao  e  o   envolvimento   da

sociedade acerca da importancia de pfaticas e comportamentos sustenfaveis para se garantir

o bern estar da presente e futuras gera?6es.

Ha   anos,   a   questao   ambiental   i   discutida   e   problematizada,   nos

ambitos  nacional  e  intemacional,  por meio  de reflex6es  promovidas em  encontros,  debates,

seminarios,   foruns   e   convene6es,   nos   quais  foram   produzidos   importantes   documentos

norteadores para uma politica de fomento a educagao ambiental.

Entre eles,  destaca-se a Agenda 21,  programa de ag6es desenvolvido

durante  a  Confefencia  das  Na?6es  Unidas  sobre  o  Meio Ambiente  e  o  Desenvolvimento,  a

Eco-92,  e  recomendado  a  todos  os  paises  signatarios.  Em  seu  capitulo  36,  o  programa

prop6e  que  seja   realizado   esfongo  global   pela   promo?ao  da   educacao  ambiental  como
jnstrumento  para  o fortalecimento de  atitudes,  valores e a?6es ambientalmente  saudaveis  e

em apoio ao desenvolvimento sustenfavel.

0 desafio e propor a sociedade mudan?as de comportamento em  prol

do  bern comum,  nao  somente  no que  se  refere  a conservacao  ambiental,  mas tamb6m  na

inclusao  das  dimens6es  social,  econ6mica  e  politica  para  a  promoeao  de  uma  sociedade

sustentavel e justa para todos, de maneira integrada e dialogada.

Significa   envolver   os   diferentes   setores   da   sociedade,   anseios   e

necessidades de cada urn deles, e isso representa urn processo de mudan?a oultural em que

novos  paradigmas  sobre  produeao,  consumo  e  qualjdade  de  vida  precisam  ser  propostos.

Conforme previsto no Programa Nacional de Educagao Ambiental -PRONEA:
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Para que a atuaeao do poder ptlblico no campo da
educagao   ambiental    possa   ocorrer   de    modo
articulado,  tanto  entre as  iniciativas  existentes  no
ambito educativo coma entre as ag6es voltadas a
protegao,  reouperaeao e melhoria socioambiental,
e   assim   propiciar   urn   efeito   multiplicador   com
potencial de repercussao na sociedade, fazem-se
necessarias  a  formulagao  e  a  implementagao  de
politicas   pdblicas   de   educagao   ambiental   que
integrem essa perspectiva.

0  Brasil ja  conta  com  robusto arcabouap te6rico, juridico  e  politico  na

area   ambiental,   em   especial   na   institucionalizaeao   da   educagao   ambiental   enquanto

instrumento  de  politica  pL]blica,  com  leis,  diretrizes,  politicas  e  programas  norteadores  para

Estados e Municipios.

Nesse   sentido,   o   Programa   Municipal   de   Educagao   Ambiental   de

Jacarei  vai  ao  encontro  das  normativas  federais  e  estaduais,  como  a  Polftica  Nacional  de

Educagao Ambiental -PNEA -e a  Politica  Estadual  de  Educaeao Ambiental  de Sao Paulo,

no  intuito  de  propor  medidas  e  providencias  necessarias  para  a  promogao  da  educacao

ambiental de forma gradual e efetiva.

Trata-se  de  importante  instrumento  de  gestao  ptlblica  que  busca  a

articulagao  de ag6es  no ambito  do govemo  municipal,  utilizando  as ferramentas  disponiveis

para a mobilizacao individual e coletiva, em prol do desenvolvimento sustenfavel.

3.   Diretrizes

As  diretrizes  para  o  Programa  Municipal  de  Educagao  Ambiental  de

Jacarei  -  PROMEA  Jacarei  -  seguem  o  Programa  Nacional  de  Educacao  Ambiental  -

PRONEA,  o  qual  estabelece como  objetivo  assegurar "no ambito educativo a  interagao  e  a

integra?ao  equiljbradas  das  mdltiplas  dimens6es  da  sustentabilidade  ambiental  - ecol6gica,

social,  6tica,  cultural,  econ6mica,  espacial  e  politica...",  bern  como  o  Programa  Estadual  de

Educagao Ambiental de Sao Paulo.
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A  instituieao  do  PROMEA  Jacarei  constitui  importante  marco  para  o

avanap  das  politicas  pdblicas  voltadas  para  a promogao do  desenvolvimento  sustentavel,  a

partir   do   momento   em   que   estabelece   definie6es   legais   e   procedimentos   dentro   do
ordenamento juridico-administrativo do Municipio.

Sao diretrizes do PROMEA Jacarei:

•    Transversalidade e lnterdisciplinaridade

Os   dois   conceitos   representam   diferentes   perspectivas   acerca   da

educaeao ambiental.  Em linhas gerais, pode-se definir como interdisciplinaridade a rela?ao de

diferentes disciplinas sobre urn determinado tema,  mantendo preservada a especificidade de

cada  disciplina.  Ja  o  conceito  de  transversalidade  pode  ser entendido  como  uma  forma  de

articulagao que inclui e agrega em urn mesmo tema diferentes abordagens e modaljdades de

ag6es, onde a metodologia envolve tambem o planejamento e estabelecimento de estrat6gias

e ag6es.

•     Descentralizacao Espacial e lnstitucional

Trata-se  de  conceito  que  compreende  o  envolvimento  dos  diferentes

atores  sociais  e  segmentos  institucionais  na  constru?ao  de  politicas  pdblicas  ambientais,

incentivando     a     coparticipagao     de     diferentes     instancias     sociais     e    fomentando     a

representatividade social neste processo.

•    Sustentabilidade socioambiental

A  educa?ao  ambiental  e  urn  instrumento  fundamental  para  a  gestao

ambiental,  sendo  assim  faz-se  necessario  o  fortalecimento  de  agentes  pdblicos  e  privados

para  a  atuaeao  e  responsabiliza?ao  ambiental.  Nesse  contexto,  6  preciso  estimular  e  dar
visibilidade  a  boas  pfaticas,  bern  como  a  integra?ao  entre  professores,  tecnicos,  empresas

privadas,  organiza?6es da sociedade civil e demais membros da comunidade,  no sentido de
se buscar a sustentabilidade em suas pfaticas cotidianas.
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Trata-se da publicizagao das informa?6es relativas as politicas pdblicas

de educacao ambiental,  visando o fomento da participacao social  na discussao,  articulagao,

formulagao, acompanhamento, monitoramento e fiscalizagao das mesmas.

•    Aperfeigoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Educaeao Ambiental Formal e Nao

Formal

Envolve  a  socializacao  dos  conhecimentos  e  o  desenvolvimento  de

tecnologias,  com  foco  na  sustentabilidade  e  na  eficiencia.  Visa  a  qualificaeao  t6cnica  de

grupos  que  atuam  em  processos  decis6rios  e  organizacionais,  nao  apenas  para  garantir  o
acesso a informaeees, como tamb6m para apoiar grupos e organizag6es sociais por meio de

cursos, capacitae6es, conselhos e comites que colaborem diretamente com a implementaeao

da educagao ambiental em diferentes niveis.

4.   Principios

Assim   como   as   diretrizes,   os   principios   adotados   pelo   Programa

Municipal  de  Educaeao  Ambiental  de  Jacarei  seguem  aqueles  instituidos  pelo  PRONEA,

adequados a realidade municipal:

•    Concepgao  de  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  considerando  a  interdependencia

sistemica entre o meio natural e o construido,  bern como entre o socioecon6mico e o

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

•    Abordagem  articulada  das  quest6es  ambientais  locais  e  regionais,  em  sincronia  com

as quest6es e diretrizes globais;
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•    Reconhecimento  da  diversidade  oultural,  6tnica,  racial,  genetica,  de  especies  e  de

ecossistemas;

•     Enfoque  humanjsta,   hist6rico,   critjco,   democfatico,   participativo,   inclusivo,   dial6gico,

cooperativo e emancipat6rio;

•    Compromisso com a cidadania ambiental;

•    Vinculaeao entre as diferentes dimens6es do conhecimento,  entre os valores eticos e

esteticos, e entre a educacao, o trabalho, a cultura e as pfaticas sociais;

•     DemocratizaQao na produQao e divulgagao do conhecimento e fomento a interatividade

na informa?ao;

•     Pluralismo de ideias e concepe6es pedag6gicas;

•    Garantja de continuidade e permanencja do processo educativo;

•    Coefencia entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer; e

•    Transpafencia.

5.   Objetivo Geral

lnstituir  o  Programa  Municipal  de  Educa?ao  Ambiental  de  Jacarei  -

PROMEA Jacarei, com vistas a promoeao da educaeao ambiental no ambito municipal.
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6.1.1-   lmplementaeao   da   Politica   Municipal   de   Educa§ao   Ambiental   de

Jacarei

6.1.1.1  -Planejamento  estrategico  e  participativo,  articulado  com  conselhos,  comiss6es,

redes  e  demais  segmentos  da  sociedade  envolvidos  no  processo  de  construgao  de

programas e projetos na area de educaeao ambiental.

6.1.1.2  -Formula?ao  e  implementa?ao  de  politjcas  pdblicas  ambientais  integradas  as

ae6es de educacao ambiental.

6.1.1.3 -Alocagao de recursos para as aeees de educa?ao ambiental.

6,1.1.4  -Planejamento  e  destinagao  de  recursos  para  projetos  de  educacao  ambiental,

para a compra  de  materiais de construgao e/ou  reforma,  material  didatico e  realiza?ao de
cursos e oficinas.

6.1.2 -Articulaeao e integra€ao das secretarias e funda§6es municipais  has

a€6es  ambientais,  por  meio  de  urn  departamento  especifico  e/ou  diretoria

especifico para esse fin

6.1.2.1-   Criagao   de   urn   departamento   e/ou   diretoria   especifico   para   articula?ao   e

mobiliza?ao   social,   econ6mica   e   politica   para   uma   gestao   integrada,   com   foco   na

sustentabilidade.

6.1.2.2   -   Fomento   e   estimulo   as   ag6es   integradas,   para   promocao   e   garantia   da

transversalidade do programa.
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6.1,3  -  Mobiljza§ao  e  sensibiliza€ao  continua  e  permanente,  com  foco  na

participa€ao dos diferentes segmentos da sociedade

6.1,3.1 -lncentivar a atuagao da populagao junto aos comites das bacias hidrogfaficas do

Rio  Paraiba  do  Sul,  Comite  das  Aguas  de  Jacarei  -  CAJ  e  demais  instancias  de

pandctpaeao social.

6.1.3.2 -Promoeao de campanhas com informa?6es educativas a respeito da necessidade

de ae6es e prdticas sustenfavejs.

6.1.4 -Avalia§ao e Monitoramento

6.1.4.1    -    Avaliagao    dos    processos    de    planejamento,    elaboragao,    implantacao,

acompanhamento e fiscalizaeao do programa e suas interfaces, por meio da construeao de

indicadores de desempenho baseados nos seis Es do desempenho:  Efetividade,  Eficacia,

Eficiencia, Execueao, Excelencia e Economicidade.

6.1.4.2 -Elaboragao de relat6rio anual, com balango e resultados para ampla divulgagao e

acompanhamento da sociedade em geral.

6.2 - Promover a educa€ao ambiental formal com foco na sustentabilidade,

garantindo  a  continuidade  e  efetjvidade  do  processo  par  meio  de  a€Oes
planejadas a media e longo prazo

6.2.1   -   Elabora§ao   e   produ§ao   de   material   pedag6gico   integrado   aos
conteudos definidos pela Secretaria Municipal de Educaeao

6.2.1.1 -Encontros de planejamento para definigao de conteddos,

6.2.1.2 -Encontros de planejamento para produeao de materiais pedag6gicos, seguindo os

eixos tematicos: Cidadania Ambiental; Residuos S6Iidos, e Agua e Sustentabilidade.

6.2.1.3 -Alocacao de recursos papa a produeao de materiais didaticos.
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6.2tl.4   -   Desenvolvimento   de   projeto-pjloto   para   avaliaQao   do   material   pedag6gico

produzido.

6.2.1.5  -Avaliacao  de  projeto-piloto  pelas  unidades  escolares  contempladas,  gestores,

professores, alunos e comunidade escolar.

6.2.1.6 -Forma?ao  e  capacitagao  de  professores  da  rede  ptlblica  para  a  utilizagao  dos

materiais pedag6gicos e desenvolvimento das atividades.

6.2.1.7  -lmplanta?ao  do  projeto  em  toda  rede  municipal  de  ensino,  com  utiliza?ao  de

material de apoio nas escolas.

6E2.2   -   Articula§ao   com   demais   redes   de   ensino   para   alinhamento   e

integraeao de contel]dos e abordagens, seguindo as diretrizes e principios da

educaeao ambiental

6.2.2.1   -  Apresentaeao  do  Programa  Municipal  de  Educagao  Ambiental  de  Jacarei  a

instituig6es    de    ensino    da    rede    estadual,    escolas    t6cnicas    e    profissionalizantes,

universidades, entre outras.

6.2.2.2 - Fomento e orientagao para capacitacao de docentes, gestores e equipe em geral

para divulgagao da Politica Municipal de Educacao Ambiental nas demais redes de ensino,

integrando a proposta de formaeao de educadores ambientais.

6.2.3  -  Articula€ao,   fomento,   promocao,   colabora€ao   e   parceria   com   a

Secretaria Municipal de  Educacao e demais redes de ensino para forma€ao,

capacita§ao e sensibiliza§ao de educadores e comunidade escolar em geral

6.2.3.1  -Criagao  de  grupos  multidisciplinares,  envolvendo  arte-educadores,  assistentes

sociais e agentes de sadde,  entre outros atores,  para realizaeao de oficinas de educa?ao

ambiental que enfatizem a relaeao entre satlde, ambiente e bern-estar social em escolas e

institui?6es de ensino pdbljcas e privadas.
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6.2.3.2  -  Fomento  a  formaeao  de  coletivos  educadores  e  conselhos  jovens  de  meio  `

ambiente.

6.2.3.3  -  Forma?ao  continuada  de  educadores,  docentes  e  tecnicos  para  insengao  da

dimensao ambiental nos projetos pedag6gicos.

6.2.3.4 -Estimulo a construgao da Agenda 21  escolar, alinhada a Agenda 21  do Municipio.

6.2.4 -Avalia€ao e Monitoramento

6.2.4.1  -Analise do andamento do programa e de suas interfaces por meio da construeao

de  indicadores  de  desempenho  baseados  nos  principios  dos  seis  Es  do  desempenho:

Efetividade, Eficacia,  Eficiencia,  Execu?ao, Excelencia e Economicidade.

6.2.4.2  -  Realizaeao  de  adequae6es  e  atualizaeao  do  material  e  das  a?6es  propostas,

quando necessario,  para melhoria do desempenho, seguindo as diretrizes dos Pafametros
Curriculares Nacionais (PCNs) e contetldos a serem trabalhados pela Secretaria Municipal

de Educagao e instituig6es de ensino parceiras ao programa.

6.2.4.3 -Elaboragao de relat6rio anual, com balan?o e resultados para ampla divulgagao e

acompanhamento  da  sociedade  em  geral,  norteado  pelo  guia  referencial  dos  seis  Es  do

desempenho: Efetividade, Eficacia,  Eficiencia,  Execugao,  Excelencia e Economicidade.

6.3    -    Promover    a    educa€ao    ambiental    nao    formal    com    foco    na

sustentabilidade, garantindo continuidade e efetividade do processo

6.3.1- Fomento aos processos de forma€ao continuada para qualificaeao de

segmentos a sociedade, oferecendo condic6es para atuacao

6.3.1.1  -Desenvolvimento de cursos de formagao e atualizagao continuada para membros

da  comunidade  nas  areas  de  educagao  ambiental,  legislagao  ambiental,  coleta  seletiva,

recursos hidricos, hortas em pequenos espa?os e compostagem.
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6.3.1.2 -Elaboracao de planos de formaeao a serem implantados a partir de parcerias com

associa?6es,   universidades,   empresas,   organizag6es   da   sociedade   civil,   entre   outros

parceiros.

6.3.2  -  Colabora§ao   para  a  organiza€ao  e   mobiliza€ao  de   membros  da

sociedade  civil  para  a  participaeao  de  programas  de  educagao  ambiental,

apoiando e valorizando suas a€6e§.

6.3.2.1   -  Estimulo  a  promoeao  da  articula?ao  entre  educaeao  ambiental  e  ae6es  de

atengao a satlde e assistencia social.

6,3.2.2  -  Cria?ao  de  grupos  multidjsciplinares,  envolvendo  arte-educadores,  assistentes

sociais  e  agentes  de  sadde,  para  a  promo?ao  de  oficinas  de  educaeao  ambiental  que

enfatizem a rela?ao entre sadde, meio ambiente e bern estar social.

6.3.2.3  -  Desenvolvimento  de  plano  de  aQao,  com  estrat6gias  e  metodologias  para  a

efetiva?ao das aeees neste grupo.

6.3.3  -  lnsengao  da  educa§ao  ambiental  na  formula€ao  e  execu€ao  de  I  -

atividades    passiveis    de    licenciamento    ambiental;    11    -    programas    de

conserva€ao,  recupera§ao  e  melhoria  do  meio  ambiente;  e  Ill  -  a§6es  de

preven€ao de riscos e danos ambientais e tecnol6gicos.

6.3.3.1  -Estruturaeao de planos de aeao vinoulados aos procedimentos de licenciamento

ambiental  e  de  licenga  de  opera?ao,  contemplando  a  capacitaeao  dos  envolvidos  para

facilitar e agilizar o andamento desses processos.

6.3.3.2 -Desenvolvimento de cursos de formagao e atualizaeao continuada para tematicas

como   legisla?ao   ambiental;   fiscalizagao   ambiental;   gestao   de   conselhos;   arboriza?ao,

supressao e poda; e produeao de mudas.
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6.3.4  -  Incentivo  a  instituic6es  pnblicas  e  privadas,  empresas,  industrias,

entidades  de  classe  para  a  realjza€ao  de  capacitacao  de  colaboradores,
servidores e funcionarios.

6.3.4,1  -Mobiliza?ao e artjcula?ao com entidades do setor pdblico e privado para que seja

estimulada a construeao da Agenda 21  das mesmas, articulada a Agenda 21  do Municipio.

6.3.5 - Divulga€ao da legisla€ao ambiental e da Agenda 21  do Municipio, por

mejo de programas, projetos e a§6es de educa€ao ambiental.

6.3.5.1-Rea[izagao de seminarios anuais sobre meio ambiente,  apresentando os projetos

e ae6es integradas desenvolvidos no Municipio.

6.3.6  -  Promo§ao  de  campanhas  permanentes  integradas  e  da  dimensao
ambiental de cada tematica da agenda ambiental - da Administracao Pdbljca

e Agenda 21  Municipal -a ser disseminada, articulando com setores sociais,

economicos e  politicos envolvidos, visando a eficiencia e ampla  divulga€ao

das jnformac6es e praticas educativas.

6.3.6.1  -Veiculaeao de informae6es de cafater educativo, em linguagem acessivel a todos,

com  apoio  e  interm6dio  da  comunicagao  do  governo,   buscando  meios  e  veiculos  de

comunicagao local nas tematicas e prioridades definidas na Agenda 21  do Municipio.

6.3.6.2  -  Criacao  de  canals  de  acesso  a  informag6es  ambientais  sistematizadas,  que

possam  ser  utilizadas  na  veiculagao  de  noticias,  fontes  de  pesquisa,  debates  e  outras
formas de comunicaeao.

6.3.6.3  -  Socializa?ao  das  informaeees  ambientais  locais,  regionais,  nacionais  e  globais,

por   meio   do   Projeto   Salas   Verdes,   desenvolvido   pelo   Departamento   de   Educagao
Ambiental do Ministerio do Meio Ambiente (DEAIMMA).

6.3.6.4 -  Elaboragao  de  cadastro dos  diversos  agentes ambientais,  projetos  e atividades

desenvolvidas nesta tematica.
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6.3.7   -   lncentivo   e   articulacao   com   iniciativas   relacionadas   a   cultura,

mem6ria, paisagem, sadde, saberes tradicionajs e populares, conhecimentos

tecnicos cientificos e economia solidaria.

6.3.7.1 -Mapeamento das atividades relacionadas aos temas acima pontuados.

6.3.7.2 - lnteriocugao e fortalecimento da educaeao ambiental  por meio de  realizagao de

atividades que envolvam temas relacionados.

6.3.8-  Incentivo  e  colaboraeao  para  a  formagao  de  rede  local  de  educa€ao

ambiental, integrando-a as redes regionais, estaduais, nacionais e globais.

6.3.8.1   -  Fortalecimento  e  divulgaeao  da  cultura  de  redes,  abordando  a  amplitude  de

conex6es  e  interconex6es  que  esse  tipo  de  organizagao  proporciona  em  termos  de

articulacao institucional.

6.3.8.2 - Promogao de encontros e foruns para organizacao da rede,  bern como colaborar

para a estruturaeao organizacional desse grupo descentralizado e democfatico.

6.3.9  -  Desenvolvimento  e  implanta§ao  de  projeto  de  educacao  ambiental

voltado para coleta seletiva e de residuos s6lidos.

6.3.9.1-Fortalecimento, apoio, colaboracao e fiscalizacao das cooperativas de reciclagem.

6.3.9.2-   Fomento   a   capacitagao   de   recursos   humanos   envoMdos   em   atividades

relacionadas ao gerenciamento de residuos s6Iidos.

6.3.9.3 -Alocacao de recursos ongamenfarios - Fundo  Municipal de  Limpeza  Urbana -e

nao ongamentarios  para a  educagao ambiental,  conforme previsto  na  Politica  Nacional  de

Residuos S6lidos (Lei n° 9.605/98).

6.3.9.4  -  Mobiliza?ao  e  sensibiliza?ao  permanente  quanto  a  padr6es  sustentaveis  de

consumo e o correto descarte de residuos domesticos.

15



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

6.3.10-Avaljacao e Monitoramento

0  Programa  Municipal  de  Educagao Ambiental  de Jacarei - PROMEA

Jacarei sera avaliado e monitorado em cada etapa e linha de aQao proposta, seguindo o guia

referencjal desenvolvido pelo govemo federal para a melhoria da gestao publica.

Produto do Programa Nacional de Gestao Ptlblica e Desburocratizaeao

do  Ministerio  do  Planejamento  e  Gestao,  o  guia  tern  o  prop6sito  de  orientar  processos  de

avaliagao e monitoramento de politicas ptlblicas por meio da construcao de urn processo de

medi?ao  do  desempenho  da  gestao  e  do  gerenciamento  dos  indicadores  de  eficiencia,

eficacia e resultados.

Trata-se  de  referencial  metodol6gico  que  contribuifa  para  sistematizar

as avaliaeees e mensurar os resultados das propostas do Programa Municipal de Educaeao

Ambiental de Jacarei.

6.3.10,1   -   Capacitagao   de   servidores   para   aplica?ao   integrada   da   metodologia   de

avalia?ao e monitoramento.

6.3.10.2 -Construcao dos indicadores de desempenho,  seguindo a cadeia de valores e as

seis dimens6es de desempenho.

6.3.10.3 -Construgao de plano de monitoramento e de avaliaeao dos indicadores.

6.3.10.4 -Aplicacao da metodologia durante toda a execuQao do programa.
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7.   Pl]blicos-alvo

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

•    Gestores de governo, da sociedade civil e de recursos ambientais.

•    Tomadores de decisao de entidades pdblicas, privadas e terceiro setor.

•    Servidores e funcionarios de entidades pdblicas, privadas e terceiro setor.

•    Professores de todos os niveis e modalidades de ensino.

•    Estudantes de todos os niveis e modalidades de ensino.

.3(,
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•    T6cnjcos da area ambiental,  produtores  rurais e liderancas de bairros e comunidades

rurais e urbanas.

•    Agentes comunitarios e de saude.

•     Membros dos poderes Legislativo e Judiciario.

•    Sindicatos,     cooperativas,     grupos    ambientais,     etnicos    e    culturais;     conselhos,

movimentos e redes sociais; e entidades religiosas.

•     Populaeao em geral.
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8.   Linhas de Aeao

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

1.   Gestao e planejamento da educacao ambiental.

2.   Formaeao de educadores ambientais.

3.   Inclusao da educagao ambiental em todas as modalidades de ensino.

4.   Ae6es de comunicacao voltadas para a educaQao ambiental.

5.   Monitoramento e avaliaeao.

)+`,.`"
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Agenda 21  - Instrumento de planejamento para construeao de sociedades sustentaveis em

diferentes  bases  geogfaficas,  que  concilia  metodos  de  proteeao  ambiental,  justi?a  social  e

eficiencia econ6mica.

PRONEA -Programa Nacional de Educacao Ambiental

PNEA -Politica Nacional de Educa?ao Ambiental

NEA -Ndcleo de Educaeao Ambiental

PROMEA -Programa Municipal de Educa?ao Ambiental

PMEA -Politica Municipal de Educa?ao Ambiental

Sala Verde -projeto coordenado pelo Departamento de Educagao Ambiental do Ministerio do

Meio    Ambiente    (DEA/MMA)    que    consiste    no    incentivo    a    implantaQao    de    espagos

socioambientais,   com  o  objetivo  de  atuarem  como   potenciais  centros  de   informagao  e

formagao ambiental.

6   Es   -   Indicadores   de   Eficiencia,    Eficacia,    Efetividade,    Economicidade,    Excelencia   e

Execugao utilizados como refefencia para medigao do desempenho da gesfao e controle para

o gerenciamento desses indicadores.

Licenciamento   Ambiental   -   instrumento   utilizado   no   Brasil   para   controle   pfevio   e

acompanhamento de atividades que utilizem  recursos naturais,  que sejam  poluidoras ou que

possam  causar  degradaQao  do  meio  ambiente.  0  licenciamento  ambiental  e  urn  processo
administrative que  resulta,  ou  nao,  na  emissao de  licen?a  ambiental.  Foi  introduzido  no  pals

com a Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, em  1981. A Resolueao Conama n° 237/97

define   licence   ambjental   como   sendo   "ato   administrativo   pelo   qual   o   6rgao   ambiental

competente   estabelece   as   condi?6es,   restri?6es   e   medidas   de   controle   ambiental   que

deverao ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fTsica ou juridica,  para localizar,  jnstalar,
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ampliar  e   operar   empreendimentos   ou   atividades   utilizadoras   dos   recursos   ambientais

consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  aquelas  que,   sob  qualquer  forma,

possam causar degradaeao ambiental".

Mobilizacao  -  ag6es  que  oferecem  orientaeao,   articulaeao,   envolvimento  e   incentivo  a

liderangas sociais, gestores, profissionais de diferentes areas e representantes de segmentos

organizados, poder publico, entre outros, para a realizagao de ae6es norteadas pelo dialogo a

respeito de urn projeto e/ou proposta.

Compostagem  -  tecnica  que  permite  a  transforma?ao  de  residuos  organjcos  (sobras  de

frutas,  legumes  e  alimentos  em  geral,  podas  de jardim,  trapos  de  tecido,  serragem,  entre

outras)  em  adubo.  Trata-se  de  processo  biol6gico  que  acelera  a  decomposieao  do  material

organico,  tendo  como  produto final  o  composto  organico.  A  compostagem  6  uma  forma  de

recuperar   os   nutrientes   dos   residuos   onganicos   e   leva-los   de   volta   ao   ciclo   natural,

enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. A16m disso,  e uma maneira de reduzir o

volume  de  lixo  produzido  pela  sociedade,   destinando  corretamente  urn  residuo  que  se

acumularia nos lix6es e aterros, gerando mau cheiro e liberagao de gas metano (gas de efeito

estufa 23 vezes  mais  destrutivo  que  o  gas  carb6nico)  e  chorume  (liquido  que  contamina  o

solo  e  as  aguas).   Esta  previsto  na  legisla?ao  da  Politica  Nacional  de  Residuos  S6lidos

(PNRS).

Parametros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  -  diretrizes  elaboradas  pelo   Minist6rio  da

Educagao para ser utilizadas como refefencia para os Ensinos Fundamental e M6dio de todo

o  Pals.  0 objetivo dos  PCNs e garantir a todas as criancas e jovens  brasileiros,  mesmo em

locais  com  condi?6es  socioecon6micas  desfavofaveis,  o  direito  de  usufruir  do  conjunto  de

conhecimentos reconhecidos como necessarios para o exercicio da cidadania.

Transversalidade  -  forma  de  articula?ao  de  conhecimento  que  abarca  e  agrega  em  urn

mesmo  tema  diferentes  abordagens  e  modalidades  de  ag6es,  onde  a  metodologia  envolve

pratica,  estrat6gias  de aeao e  planejamento integrado a essas ae6es  propostas,  bern como
formulacao de politicas pdblicas para que se tenha essa perspectiva transversal.

Interdisciplinariedade - a relagao entre as disciplinas, onde a especificidade de cada uma,

mantem-se preservada.
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Residuos S6lidos - sao todos os restos s6Iidos decorrentes das atividades humanas ou nao-

humanas,  que  embora  possam  nao  apresentar  utilidade  para  a  atividade-fim  onde  foram

gerados, podem virar insumos para outras atividades.

Sustentabilidade  -  0  conceito  de  sustentabilidade  tern  sua  origem  relacionada  ao  termo
"desenvolvimento   sustenfavel",   definido   como   aquele  que  atenda   as   necessidades   das

gerae6es presentes sem comprometer a capacidade das geracoes futuras de suprirem  suas

pr6prias necessidades.

Desenvolvimento Sustentavel - 0 desenvolvimento que prooura satisfazer as necessidades

da geraeao atual,  sem  comprometer a capacidade das gerag6es futuras de satisfazerem as

suas prdprias necessidades.  Significa possibilitar que as pessoas,  agora e no future,  atinjam

urn  nivel  satisfat6rio  de  desenvolvimento  social  e  econ6mico  e  de  realizacao  humana  e

cultural, fazendo, ao mesmo tempo, urn uso razoavel dos recursos da terra e preservando as

esp6cies e os habitats naturais.

Responsabilidade  Socioambiental  -  conjunto  de  politicas  e  aeees  adotado  pelo  poder

ptlblico,   iniciativa  privada  e  sociedade  de  urn  modo  geral  que  visa  o  respeito  ao  meio
ambiente e a sustentabilidade.

Coparticipagao - uniao, companhia,  envolvimento para a participaeao em ag6es,  propostas,

campanhas e mobiliza?ao.
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