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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 15 de abril de 2020 as 10h iniciou-se por meio de videoconferência a 6 

16ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental 7 

– OGPMEA. Pauta: avaliação do questionário de percepção ambiental 8 

dos munícipes de Barueri. Considerando o cenário atual de pandemia 9 

mundial devido ao novo Coronavírus (Covid-19), a coordenação iniciou a 10 

reunião com uma conversa informal quebrando a tensão momentânea. 11 

Questionou a cada membro participante em como estavam conduzindo 12 

suas vidas profissionais e quais expectativas futuras mantinham. Na 13 

sequência, a Sema explicou a importância da aplicação do questionário 14 

de percepção ambiental aos munícipes para estratificação de um 15 

panorama geral e que essas informações serão relevantes na orientação e 16 

elaboração do programa municipal de educação ambiental. Sendo assim, 17 

cada um fez suas observações: - a Rede Eco questionou a complexidade 18 

das questões e sugeriu a construção de vários questionários divididos por 19 

faixa etária e conteúdo de fácil entendimento para serem aplicados tanto 20 

em escolas como dentre a sociedade em geral; - a Fundação Alphaville 21 

lembrou que este questionário é um protótipo e ainda é cedo para 22 

elaboração de outros modelos, pois o Órgão não conta apenas com um 23 

seguimento e devemos levar em conta a amplitude de questões que devem 24 

ser abordadas no programa de educação ambiental. Sugeriu a exclusão 25 

da opção “Prefiro não responder” para a pergunta se é morador de 26 

Barueri; sugeriu que a pergunta sobre o tempo livre seja só para 27 

moradores - a Fatec reiterou que a objetividade do questionário é o 28 

panorama geral do que a população entende por educação ambiental e, 29 

só a partir daí dar um passo de cada vez lapidando as questões para 30 

composição do programa. Sugeriu a inserção de perguntas como 31 

escolaridade, profissão, renda e distanciar perguntas abertas e fechadas 32 

para não incorrer em induções nas respostas; - a Educação reafirmou que 33 

o ensino segue a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, e que desde 34 

a década de 1990 temas como saúde e meio ambiente são temas 35 

transversais interdisciplinares. Sugeriu que, para aplicação dos 36 

questionários em escolas que os membros do órgão gestor participem de 37 

workshop, palestras ou até mesmo um curso online para aperfeiçoamento 38 

na linguagem com os alunos; - a Sema sugeriu inserir divisão por bairros 39 

e após refazer o questionário enviará aos gestores. Todos acordaram que 40 



        

_______________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Henriqueta Mendes Guerra n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-1500 - CEP: 06401-160 

E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 
 

o questionário realinhado corresponde com as expectativas e dará 41 

prosseguimento aos próximos passos. Mantendo a fórmula inevitável no 42 

momento atual todos decidiram que a próxima reunião através de 43 

videoconferência será no dia 30/04/2020 as 10h. 44 

Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. 45 

 46 

 47 

 48 

Assinam esta ata: 49 

 50 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 51 

____________________________________________________ 52 

Representante da Secretaria de Educação 53 

____________________________________________________ 54 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 55 

____________________________________________________ 56 

Representante das Unidades de Ensino Superior 57 

____________________________________________________ 58 

Representante de Organizações não Governamentais 59 

______________________________________________________ 60 

Representante de Organizações não Governamentais 61 

________________________________________________________ 62 


