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 1 

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 14 de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Fundação 6 

Instituto de Educação de Barueri – FIEB, foi realizada a 13ª reunião 7 

ordinária do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental - 8 

OGPMEA. Pauta: i) Apreciação da proposta da Rede Eco, de gravar e 9 

transmitir pelas redes sociais as reuniões do OGPMEA. A Sema iniciou a 10 

reunião explicando que a solicitação da Rede Eco em gravar e transmitir as 11 

reuniões foi feita através do grupo de WhatsApp e ponderou com o grupo  se 12 

a publicação da ata no gmail do órgão já não compreenderia essa ação. Foi 13 

lembrado que está sendo verificada a inserção de todas as atas no portal da 14 

prefeitura, o que também vai contribuir para a transparência das atividades 15 

do Órgão. Relatou à Rede Eco todo o processo que envolveu a criação do 16 

órgão gestor até o momento atual que é o início da criação e esboço do 17 

programa de educação municipal e que, para isso, todas as articulações e 18 

participações são benvindas. Ficou acertado então que a elaboração da ata e 19 

sua publicidade no portal atende a expectativa da Rede Eco. ii) Diálogo e 20 

avaliação do documento "Diretrizes Pedagógicas e Programa Municipal 21 

de Educação Ambiental". A Sema lembrou ao grupo que o material 22 

distribuído anteriormente deveria ter sido lido, analisado e consultado, pois 23 

se tratava de uma estrutura básica de diretrizes pedagógicas na criação do 24 

programa municipal de educação ambiental. Destacou que o Conselho 25 

Nacional de Educação já estabeleceu as diretrizes pedagógicas para 26 

educação ambiental (Resolução CNE Nº 2/2012) e que estas serão 27 

utilizadas para o município. A Fatec lembrou que, em conformidade com 28 

a legislação, a disciplina de educação ambiental é aplicada em cada matéria 29 

de maneira sucinta devendo ser aprimorada e melhor trabalhada. Sugeriu 30 

para isso uma capacitação dos gestores, professores objetivando uma 31 

linguagem uniforme e direcionada para que possa ser replicada tanto para 32 

alunos como a população em geral. De maneira geral, o documento foi bem 33 

avaliado e será a base da construção do programa municipal de educação 34 

ambiental. iii) Avaliação do formulário-diagnóstico da ANPPEA, 35 

conforme sugestão da CEA/SIMA. A Sema reiterou também o recebimento 36 

via e-mail dos indicadores enviados pela CEA/SIMA como importante 37 

ferramenta de consulta e que, se houver necessidade, reenviará novamente. 38 

Dando prosseguimento e após um breve relato da participação no Seminário 39 

Nacional de Lançamento da Plataforma MonitoraEA: Sistema Brasileiro de 40 
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Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental na 41 

Transição para Sociedades Sustentáveis ocorrido em Brasília/DF, a Sema 42 

apresentou ao Órgão os indicadores que compõem essa plataforma. Foi 43 

possível, durante a reunião, acessar a plataforma e mostrar como se dará a 44 

inserção de dados. Sugeriu uma leitura cuidadosa e detalhada da 45 

plataforma antes da inserção de cadastro e projetos realizados por cada 46 

instituição. Essa tarefa ficou como lição de casa para que na próxima 47 

reunião possa ser discutido tanto a construção do programa quanto as 48 

informações em como utilizar a plataforma. Sem mais a tratar a reunião foi 49 

encerrada às 15h30min. A próxima reunião ficou agendada para o dia 50 

12/12 às 14:00 na sede da Fundação Alphaville - Av. das Nações 51 

Unidas, 8501 - 3 andar - Pinheiros, São Paulo –SP 52 

 53 

Assinam esta ata: 54 

 55 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 56 

____________________________________________________ 57 

Representante da Secretaria de Educação 58 

____________________________________________________ 59 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 60 

____________________________________________________ 61 

Representante das Unidades de Ensino Superior 62 

____________________________________________________ 63 

Representante de Organizações não Governamentais 64 

______________________________________________________ 65 

Representante de Organizações não Governamentais 66 

_________________________________________________________ 67 


