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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  3 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4 

 5 

 6 

Em 17 de maio de 2021 as 10h iniciou-se por meio de videoconferência 7 

a 28ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 8 

Ambiental – OGPMEA. Pauta i: apresentação do GT Escrita: A 9 

coordenação iniciou os trabalhos compartilhando o texto elaborado até o 10 

momento discorrendo a estrutura por capítulos do seguinte modo: 11 

Capítulo 1-apresenta o município com um todo, utilizando dados 12 

históricos, geográficos, demográficos e as diretrizes curriculares sobre 13 

educação ambiental formal e informal já utilizada no município, bem 14 

como aborda a criação do OGPMEA; Capítulo 2-aborda as diretrizes 15 

gerais da Educação Ambiental com um texto elaborado pela Fatec  16 

mostrando uma recuperação e um alinhamento da educação ambiental 17 

desde a Política Nacional de Meio Ambiente, passando pela Política 18 

Estadual e Municipal. A Sema sugeriu acrescentar diretrizes 19 

institucionais, mostrando como conversam entre eles o Programa do 20 

Município Verde Azul, o Programa Cidades Sustentáveis e a Agenda 21 

2030; Capítulo 3-sobre o diagnóstico, ainda em elaboração mas devendo 22 

conter dados como planilhas, a utilização interna da Plataforma 23 

Monitora EA lançada em Brasília no ano de 2019 e a pesquisa ampliada 24 

feita com a população através do questionário online; Capítulo 4-25 

proposta geral explicando o que se espera com esse programa; Capítulo 26 

5- os objetivos fundamentais da Educação Ambiental de  acordo com o 27 

artigo 8º da Lei Municipal 2124/2012, o objetivo geral e os objetivos 28 

específicos; Capítulo 6- A Fieb esboçou um texto e junto com a Sema 29 

montou uma proposta de cronograma com metas para quatro anos com 30 

monitoramento e avaliação, ainda em processo de construção assim 31 

como toda a minuta, devendo acrescentar quais atividades e metas 32 

serão desenvolvidas para poder utilizar corretamente quais indicadores e 33 

métodos avaliativos. A Fatec lembrou a importância de sempre fazer 34 

uma consulta ao drive do OGPMEA para atualização de informações. 35 

Finalizada essas questões, segue para a próxima pauta. Pauta ii: 36 

apresentação do GT Comunicação: A Fatec apresentou o infográfico 37 

com algumas alterações apontadas na reunião anterior. Explicou cada 38 

item e acatou as inserções apontadas pelos gestores. No item morador e 39 

não moradores de Barueri foi notada uma diferença de porcentagem que 40 
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foi prontamente corrigida. A Fundação propôs utilizar os instrumentos 41 

indicativos usados por eles e detalhar na próxima reunião para que 42 

todos conheçam a viabilidade desses métodos. A Sema comunicou aos 43 

gestores que a representante da Secretaria da Educação havia se 44 

aposentado e as medidas para providenciar novos representantes seriam 45 

tomadas na semana seguinte. 46 

Sem mais a tratar e com todos de acordo próxima reunião online ficou 47 

agendada para 21 de junho às 10h00. 48 

 49 
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                   51 
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 54 

Assinam esta ata: 55 

 56 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  57 

____________________________________________________ 58 

Representante da Secretaria de Educação 59 

____________________________________________________ 60 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 61 

____________________________________________________ 62 

Representante das Unidades de Ensino Superior 63 

____________________________________________________ 64 

Representante de Organizações não Governamentais 65 

______________________________________________________ 66 

Representante de Organizações não Governamentais 67 

________________________________________________________ 68 


