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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 12 de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 6 

Instituto Mackenzie, foi realizada a 11ª reunião ordinária do OGPMEA. 7 

Pauta: apresentação do órgão aos coordenadores e orientadores do 8 

Instituto (faculdade e colégio). Os representantes do Mackenzie junto 9 

ao OGPMEA iniciaram a reunião agradecendo a presença de todos e 10 

abordando um panorama das ações de sustentabilidade realizadas nos 11 

cursos de graduação do Instituto. Enfatizaram a relevância de uma 12 

aproximação com as ações desenvolvidas pelo colégio, para alinhamento 13 

das diretrizes dentro dos trabalhos do Órgão Gestor. A palavra foi 14 

passada à representante da FATEC, que se apresentou e comentou 15 

sobre os trabalhos desenvolvidos em sua instituição no âmbito da 16 

educação ambiental. Antes de fazer a apresentação institucional do 17 

OGPMEA, a representante da FATEC passou a palavra à representante 18 

da Secretaria de Meio Ambiente, que reforçou o agradecimento pela 19 

presença e ressaltou que o objetivo principal do Órgão Gestor nesta 20 

reunião era, além de se fazer conhecer, poder conhecer os trabalhos 21 

desenvolvidos pelo colégio Mackenzie. Na sequência, cada um dos 22 

presentes fez uma breve auto-apresentação (8 integrantes do OGPMEA e 23 

6 integrantes do colégio Mackenzie). A representante da FATEC, em 24 

seguida fez a apresentação institucional do OGPMEA: composição, 25 

legislação, atribuições, conceituação de educação ambiental, etc. 26 

Enfatizou os benefícios proporcionados pelas trocas de informações e 27 

experiências que ocorrem durante as reuniões e apresentações 28 

institucionais do Órgão. Apresentou o diagnóstico realizado, indicando 29 

as lacunas identificadas como oportunidades de novos trabalhos e 30 

ações, e com isso encerrou a apresentação e abriu o momento para 31 

diálogo. A representante do Mackenzie abordou as iniciativas realizadas 32 

junto aos cursos de graduação e afirmou que certamente ações e 33 

projetos do colégio que não haviam sido contemplados no diagnóstico 34 

realizado, e que esse encontro era uma oportunidade de aproximação e 35 

correção dessas lacunas, dando robustez ao diagnóstico. O 36 

representante da FATEC lembrou que educação ambiental não se 37 

restringe a conteúdo programático, e que projetos desenvolvidos para 38 

além da sala de aula eram muito bem vindos e necessários. A palavra foi 39 

passada aos orientadores e coordenadores do colégio Mackenzie, que 40 
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apresentaram de maneira sucinta seus principais projetos vinculados à 41 

sustentabilidade e educação ambiental: a adoção do Ano Internacional 42 

da Unesco como norteador de trabalhos; a semana do meio ambiente; o 43 

plantio regular de mudas; os estudos do meio; projeto de observação de 44 

aves; o projeto Jardineiros de Deus; os projetos interdisciplinares. 45 

Seguiu-se um momento de compartilhamento de experiências e 46 

reconhecimento de diversas oportunidades de trabalho em conjunto, 47 

como quando a representante da Secretaria de Meio Ambiente comentou 48 

que o evento da semana de meio ambiente de 2019 havia abordado a 49 

observação de aves. Após esse momento, o grupo foi conhecer a sala de 50 

metodologias ativas da graduação e o Espaço Maker do colégio. Ao final, 51 

ficou definido o seguinte encaminhamento: o envio da planilha de 52 

diagnóstico para a Vanessa, coordenadora de eventos do colégio 53 

Mackenzie, para preenchimento pelos orientadores e coordenadores e 54 

posterior devolutiva. Vanessa também convidou a todos para dois 55 

eventos que ocorrerão no colégio, em outubro e em novembro, nos quais 56 

haverá mostras de projetos voltados à temática de educação ambiental. 57 

A representante do Mackenzie junto ao OGPMEA ficou de registrar data 58 

e horário destes eventos e depois encaminhar aos demais membros. Sem 59 

mais a tratar a reunião encerrou-se às 16h30min. 60 

 61 

 62 

 63 

Assinam esta ata: 64 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 65 

____________________________________________________ 66 

Representante da Secretaria de Educação 67 

____________________________________________________ 68 
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Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 69 

____________________________________________________ 70 

Representante das Unidades de Ensino Superior 71 

_______________________________________________________ 72 

Representante de Organizações não Governamentais 73 

_______________________________________________________ 74 

Representante de Organizações não Governamentais 75 

_______________________________________________________ 76 

 77 


