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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 28 de abril de 2021 as 10h iniciou-se por meio de videoconferência a 6 

27ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 7 

Ambiental – OGPMEA. Considerando que o Órgão está dividido em dois 8 

Grupos de Trabalho (GT) que se reuniram ao longo do mês, a pauta da 9 

reunião foi a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos GTs.  10 

Pauta i) GT Comunicação: Este GT está responsável por elaborar a 11 

comunicação a respeito da pesquisa de opinião desenvolvida em 2020, 12 

bem como planejar a comunicação a respeito do OGPMEA nas redes 13 

sociais das instituições participantes. A Fatec começou em dissertar os 14 

pontos do arquivo compilado apontando as mudanças que foram feitas, 15 

discutindo novas sugestões, para adequação de fácil entendimento e 16 

qualidade visual ao transmitir para a população. A Rede Eco sugeriu 17 

uma linguagem simplificada e acessível para melhor entendimento de 18 

todos. A Sema sugeriu que na minuta deveria ser utilizada uma 19 

linguagem mais formal. A Fundação se comprometeu a enviar para o 20 

setor de comunicação o conceito do programa que é mais técnico e pedir 21 

que formatem de maneira simplificada. A Rede Eco refletiu sua opinião 22 

que os dados poderiam ser mais numerosos, por conta da pesquisa ter 23 

sido feita apenas online. A Sema explicou que, apesar do cenário no qual 24 

estamos enquadrados e não foi possível ter realizado uma pesquisa 25 

corpo a corpo, mesmo assim alcançamos um resultado favorável, 26 

satisfatório e representativo. A Sema se comprometeu a questionar junto 27 

ao setor de comunicação a possibilidade de ter uma página do órgão que 28 

possa ser constantemente alimentada no site da Prefeitura de Barueri. A 29 

Fundação afirmou estar em andamento com a comunicação a 30 

elaboração de um vídeo do OGPMEA, caso o orçamento ser aprovado. 31 

Todos concordaram o quanto foi importante analisar cada slide para 32 

correção. Pauta ii) GT Escrita: Este GT está responsável por elaborar a 33 

minuta do Programa Municipal de Educação Ambiental. A Sema 34 

explicou o texto por capítulo, lembrando que é apenas o esboço, devendo 35 

ser alimentado e aperfeiçoado com a colaboração de cada integrante do 36 

Órgão a cada quatro anos. A Fundação sugeriu a montagem de uma 37 

tabela com propostas, indicadores, objetivos e metas para ajudar na 38 

construção do programa. A Fatec sugeriu também colaborar utilizando 39 

os indicadores usados por eles nos cursos. A Sema informou que haverá 40 
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uma mudança nos representantes da Secretaria da Educação, por conta 41 

da aposentadoria da titular. Sem mais a tratar e de acordo com todos a 42 

próxima reunião on line ficou agendada para 17 de maio às 10h00. 43 

 44 
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Assinam esta ata: 50 

 51 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  52 

____________________________________________________ 53 

Representante da Secretaria de Educação 54 

____________________________________________________ 55 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 56 

____________________________________________________ 57 

Representante das Unidades de Ensino Superior 58 

____________________________________________________ 59 

Representante de Organizações não Governamentais 60 

______________________________________________________ 61 

Representante de Organizações não Governamentais 62 

________________________________________________________ 63 


