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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 12 de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Fundação 6 

Alpaville foi realizada a 14ª reunião ordinária do Órgão Gestor da Política 7 

Municipal de Educação Ambiental - OGPMEA. Abrindo a reunião, Fernanda 8 

Toledo, diretora executiva da Fundação Alphaville, apresentou a instituição: fez 9 

um resgate histórico de sua criação, apresentou os principais programas e 10 

projetos, a presença atual em 23 estados do país, a busca por diversificação nas 11 

fontes de recursos financeiros. Ressaltou as iniciativas mais recentes 12 

vinculadas à temática da educação ambiental que contam com parceria da 13 

Fundação, tais como o Simpósio Regional de Educação Ambiental e a REMA – 14 

Rede de E.A. da região metropolitana oeste de SP. A coordenação do OGPMEA, 15 

por sua vez, fez um breve relato sobre o processo de construção da Política 16 

Municipal de Educação Ambiental de Barueri, realizado em 2011, e da 17 

regulamentação do  OGPMEA, realizado em 2018. Os integrantes do OGPMEA 18 

relembraram as etapas de trabalho realizadas entre 2018 e 2019, como o 19 

levantamento do diagnóstico, as apresentações itinerantes nas instituições 20 

envolvidas e o alinhamento com uma plataforma nacional de monitoramento de 21 

políticas públicas de educação ambiental recém-lançada em Brasília/DF. Ao 22 

longo deste diálogo, surgiu a proposta de se visitar alguns municípios que 23 

tenham Políticas Municipais e Programas implantados, como o município de 24 

Campinas. Surgiu também, ao se abordar a dificuldade na confecção de 25 

materiais institucionais para o OGPMEA, a possibilidade dos estudantes do 26 

curso de Mídias Digitais da FATEC desenvolverem estes materiais por meio da 27 

Agência Jr. Foi disponibilizada inclusive uma sala com Chroma Key para 28 

desenvolvimento de vídeos curtos para redes sociais. Ambas as propostas foram 29 

aceitas por todos os presentes. Foi sugerida também a realização de uma 30 

matéria mais completa no final do ano, para dar visibilidade ao órgão. A 31 

coordenação ficou de entrar em contato com a Secretaria de Comunicação para 32 

viabilizar essa demanda. Após esse momento inicial, iniciou-se o trabalho sobre 33 

a pauta do dia. Pauta: i) avaliação do formulário-diagnóstico da ANPPEA 34 

(continuidade da reunião anterior): na reunião ordinária de novembro, ficou 35 

acertado que os integrantes acessariam a plataforma MonitoraEA e fariam a 36 

inserção dos dados de seus projetos, como forma de conhecer melhor o uso da 37 

mesma  avaliar se os indicadores propostos estão alinhados à realidade local. 38 

Todavia, o endereço de acesso à plataforma saiu do ar, inviabilizando a “lição 39 

de casa” deixada. Com este cenário, a coordenação do OGPMEA elaborou um 40 
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questionário no Google Forms, tendo como base os mesmos indicadores da 41 

plataforma, e enviou a todos os integrantes do Órgão, para que fosse preenchido 42 

e pudesse dar base para a reunião deste mês. Assim, as respostas consolidadas 43 

do questionário foram projetadas para permitir uma leitura comum e avaliação. 44 

Entre as principais reflexões e direcionamentos, podem ser mencionadas: a) 45 

Dimensão Diagnóstica: necessidade de aprimorar o diagnóstico, aumentando a 46 

quantidade de pessoas envolvidas para que a pesquisa tenha validade 47 

estatística e represente melhor as demandas do território. Nesse sentido, inserir 48 

questões como: Quais temas as pessoas acham relevantes para a E.A no 49 

município (levar em consideração as diretivas do Programa Município 50 

VerdeAzul)/ O que as pessoas estão fazendo pela E.A no território/ O que as 51 

pessoas acreditam que precisa ser feito no município sobre as questões de E.A. 52 

Em relação à metodologia para esse diagnóstico: questionário via internet 53 

(sugestão de cartaz com QR Code nas instituições e pontos específicos da 54 

cidade) e questionário presencial; utilizar grupos e espaços já existentes no 55 

município, tais como o COMDEMA, REMA, Núcleo ODS, vereadores, secretarias 56 

municipais, etc. b) Dimensão da participação e construção coletiva: necessidade 57 

de envolver mais pessoas por meio de oficinas para validação da minuta do 58 

PMEA. c) Todas as demais dimensões contempladas no formulário foram 59 

consideradas relevantes e deverão ser incorporadas no texto do PMEA. 60 

Finalizada a leitura crítica das respostas, passou-se para o segundo item da 61 

pauta. ii) Plano de trabalho 2020: As reflexões geradas foram consolidadas na 62 

tabela abaixo.  63 

 64 

AÇÕES 2020 – OGPMEA 

PERÍODO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO 

Janeiro a Março Reforço no Diagnóstico  
Dimensão Diagnóstica: orientações para 

essa atividade 

Abril a Junho Escrita do Programa 

Utilizar: diretivas do Município VerdeAzul, 

documento orientador da CEA/SIMA, 
Agenda 2030 e os 17 ODS.  

Julho 
Oficinas para validação 

do texto  

 - Oficinas com representantes das 
secretarias municipais; 

- Oficinas com os participantes do 

diagnóstico; 

- Oficinas com a população em geral (em 

eventos abertos ao público). 

Agosto 
Entrega de Minuta para 

aprovação na Câmara 
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Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 17h30min. A próxima reunião ficou 67 

a ser agendada no dia 13 ou 20 de fevereiro de 2020, às 14h em local a ser 68 

definido.  69 

 70 
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 72 

Assinam esta ata: 73 

 74 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 75 

____________________________________________________ 76 

Representante da Secretaria de Educação 77 

____________________________________________________ 78 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 79 

____________________________________________________ 80 

Representante das Unidades de Ensino Superior 81 

____________________________________________________ 82 

Representante de Organizações não Governamentais 83 

______________________________________________________ 84 

Representante de Organizações não Governamentais 85 

_________________________________________________________ 86 


