
                                        

Av. Henriqueta Mendes Guerra, n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-1500 - CEP: 06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

 
     

MS7 – AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO EM DIFUSÃO E 

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS DE BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

Programa Município VerdeAzul  |  ciclo 2020 
 

 

Diagnóstico 

 Em 2008, o então Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de 

Recursos Naturais e Meio Ambiente (SEMA) desenvolveu o projeto “Oficinas 

Ambientais”, “em resposta a uma solicitação frequente dos educadores, que sentiam 

falta de atividades práticas envolvendo reutilização e reciclagem de materiais” 

(Relatório Anual DEA/SEMA, 2008, p. 12). 

 Mais do que isso, entende-se que a construção de habilidades faz parte do 

processo de aprendizagem da Educação Ambiental, como prevê a Lei 9.795/99 em 

seu Artigo 1º. 

 Entre março/2008 e junho/2013, o projeto desenvolveu-se como um ciclo anual 

de encontros mensais, onde o oficineiro apresentava um determinado assunto e 

incentivava a realização de uma tarefa, a ser executada por ele e pelos participantes 

da atividade. O objetivo de cada oficina era incentivar a reflexão sobre um tema 

ambiental, através do ensino de uma técnica (fazer papel reciclado, cultivar orquídeas, 

confeccionar brinquedos e bijuterias, preparar alimentos com aproveitamento integral 

dos mesmos, etc.). 

 Até o início de 2011, as oficinas eram realizadas na sede da SEMA, em espaço 

específico para a atividade. Devido a uma reestruturação do prédio que alterou o uso 

do espaço, as oficinas passaram a ocorrer nas bibliotecas municipais (cada mês em 

uma biblioteca diferente). 

 Entre 2008 e 2013 foram realizadas mais de 50 oficinas, totalizando mais de 

1.250 participantes. As oficinas tiveram repercussão positiva na população, gerando 

a partir de 2009 demanda para atendimentos a grupos fechados em ONGs e escolas 

do município. 

 No segundo semestre de 2013, as Oficinas Ambientais deixaram de ser 

oferecidas como um ciclo anual devido a impedimentos externos à SEMA e a uma 

reestruturação do quadro de servidores do Departamento, passando a compor o 

quadro de serviços oferecidos unicamente sob demanda, como as palestras.  

 O projeto proporcionava uma aproximação entre os educadores da Secretaria 

e a população, por meio de atividades de fácil entendimento e execução, 

possibilitando a difusão de informações e conceitos importantes à qualidade ambiental 

do município. 

 A suspensão deste projeto, portanto, foi uma perda considerável no quadro de 

atividades de educação ambiental não-formal. 
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Proposta 

 O projeto “Oficinas Ambientais” foi reativado no segundo semestre de 2018. As 

oficinas foram realizadas com êxito em diversas organizações sociais atuantes no 

município e indicaram que a proposta era válida e deveria ser mantida e ampliada. 

 Para 2019, a proposta era realizar 10 oficinas, entre março e dezembro, que 

ensinassem técnicas de aproveitamento integral de alimentos, uma temática alinhada 

aos trabalhos que a SEMA vem desenvolvendo em relação a resíduos sólidos: 

incentiva a não-geração de resíduo orgânico e complementa o programa municipal de 

coleta seletiva. 

 Considerando que a Secretaria da Mulher possui uma cozinha experimental 

equipada, firmou-se parceira entre as duas secretarias municipais para realização 

deste ciclo de oficinas. 

Para 2020, a proposta inicial de se manter a realização de 10 oficinas ao longo 

do ano foi suspensa ainda no mês de março, quando o Decreto Municipal nº. 

9.110/2020 declarou situação de emergência para enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 e suspendeu todas as atividades não-essenciais.  

A proposta foi alterada para a inserção da temática nas redes sociais, com 

apresentação de postagens informativas, receitas e vídeos ao vivo de entrevistas (as 

chamadas lives). 

 

Ferramentas de Comunicação Ambiental  

 Para informar a população em geral sobre o projeto, há informação permanente 

disponível no Portal da Prefeitura (Imagem 1). 

Em 2019, foi elaborada matéria publicada no Portal e no Jornal Oficial, ambas 

no mês de setembro (Imagem 2). Pontualmente, as redes sociais foram utilizadas para 

divulgar as oficinas realizadas no mês, como forma de manter o projeto com 

visibilidade (Imagem 3).  

Neste mesmo ano, para complementar estas ferramentas mais amplas de 

comunicação, foi desenvolvida uma cartilha com cinco receitas de aproveitamento 

integral de alimentos (Imagem 4) e um banner institucional do projeto, para 

identificação visual do mesmo (Imagem 5). Em novembro, foi elaborado um vídeo 

institucional do projeto, disponibilizado no canal “Viva Barueri” no YouTube (imagem 

5). 

Em 2020, a ênfase recaiu sobre as redes sociais, seja para divulgar receitas, 

dicas, vídeos e entrevistas temáticas (as lives) (Imagem 6). 
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Imagem 1. Informação permanente, no link da Secretaria de Meio Ambiente no Portal da 

Prefeitura. 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria-recursos-naturais-meio-

ambiente/educacao-ambiental>. Último acesso: 03 set 2020 
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Imagem 2. Divulgação do projeto de Oficinas Ambientais, em matéria publicada no Portal da 

Prefeitura (acima) e no Jornal Oficial de Barueri (abaixo). 
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Imagem 3. Divulgação da Oficina Ambiental realizada em agosto (esquerda) e em 

novembro (direita), no Instagram. 

 

  

      
Imagem 4. Capa e contracapa (esquerda); apresentação e receitas (direita). 

 

 

        
Imagem 5. Banner Institucional do Projeto (esquerda) e registro do vídeo elaborado (direita).  

O vídeo está disponível no canal Viva Barueri: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o7dI1qj60-8> Último acesso em: 03 set 2020 
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Imagem 6. Registro de comunicação feita em 2020 por meio dos perfis oficiais da Secretaria 

no Instagram e no Facebook (@semabarueri). Devido à legislação eleitoral, ambos os perfis 

encontram-se suspensos. 

 

 

 

 



                                        

Av. Henriqueta Mendes Guerra, n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-1500 - CEP: 06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

 

Execução  

- Em 2019 

 No dia 19 de março aconteceu a primeira Oficina Ambiental de 2019, na cozinha 

experimental da Secretaria da Mulher (Imagem 7) 

 

 As cartilhas impressas ficaram prontas em março e foram distribuídas aos 

participantes de um evento no McDonalds. O evento foi realizado no âmbito do 

Protocolo de Intenções firmado entre a Prefeitura, a cooperativa de materiais 

recicláveis e o McDonalds (mais informações sobre este protocolo, ver documento RS 

Proatividade). Foi um momento importante de iniciar a visibilidade do tema e das 

oficinas para a população (Imagens 8 e 9).  

 

 No dia 23 de abril aconteceu a segunda Oficina Ambiental (Imagem 10) 

 

 Não tivemos oficina em maio 

 

 No dia 18 de junho aconteceu a terceira Oficina Ambiental (Imagem 11) 

 

 Dia 30 de julho aconteceu a quarta Oficina Ambiental (Imagem 12) 

 

 Em agosto ficou pronto o banner institucional, que foi utilizado pela primeira vez no dia 

27 de agosto, quando aconteceu a quinta Oficina Ambiental (Imagem 13) 

 

 No dia 17 de setembro aconteceu a sexta Oficina Ambiental, que não estava 

programada originalmente, mas foi solicitada pela Secretaria de Comunicação para 

elaboração do vídeo institucional do projeto (Imagem 14) 

 

 No dia 24 de setembro aconteceu a sétima Oficina Ambiental (Imagem 15). 

 

 Em outubro não tivemos oficina em decorrência de uma reforma no espaço cedente 

 

 No dia 26 de novembro aconteceu a oitava oficina (Imagem 16) 

 

 No dia 17 dezembro aconteceu a nona oficina (Imagem 17). Devido à uma inundação 

em janeiro/2020 perdemos a lista de presença da oficina de dezembro. 

 

- Em 2020 

 Infelizmente, a programação de Oficinas Ambientais que vinha sendo organizada 

desde o final de 2019 foi suspensa em março, quando o Decreto Municipal nº. 

9.110/2020 declarou situação de emergência para enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 e suspendeu todas as atividades não-essenciais, mencionando em seu Art.. 
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9º inciso XI: “suspensão de todos cursos, oficinas e eventos similares, promovidos pelo 

Município de Barueri.” 

 

 Optou-se pelo uso das redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram, para 

divulgação de informações relativas às Oficinas Ambientais, como foi indicado no item 

“Ferramenta de Comunicação Ambiental” 

 

 Dentre as ações executadas, vale ressaltar as lives realizadas, pois promoveram uma 

aproximação entre as educadoras da Secretaria e a população: 

 

 No dia 29 de maio aconteceu a primeira live sobre Aproveitamento Integral de 

Alimentos (Imagem 18) 

 

 No dia 08 de junho aconteceu a segunda live (Imagem 19) 

 

 No dia 18 de junho aconteceu a terceira live (Imagem 20) 

 

 No dia 26 de junho foi feita a quarta live (Imagem 21) 

 

Resultados  

 Entre janeiro e dezembro de 2019 foram atendidas 120 pessoas, com uma média de 

16 por oficina. 

 As receitas apresentadas são selecionadas a fim de reduzir custos, proporcionar 

preparo rápido e oferecer sabor aos pratos para que as participantes tenham realmente 

interesse em fazê-las aos seus familiares. 

 As lives despertaram o interesse das pessoas, e registraram boa audiência no 

momento de transmissão e um bom número de visualizações posteriores (mais de 100). 

  Através das oficinas de Aproveitamento Integral de Alimentos, percebemos a 

importância de compartilhar saberes e ajudar a despertar nas pessoas a vontade de fazer a 

diferença, mostrando a elas que através desta atitude estarão contribuindo com a redução do 

desperdício de alimentos e ajudando a minimizar os impactos gerados no meio ambiente com 

a redução dos resíduos orgânicos. Visando contemplar todos os públicos, foram elaboradas 

receitas rápidas e de fácil manuseio permitindo assim a participação de todos. 

 

 

Barueri, 21 de setembro de 2020. 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

  
Imagem 7: Oficina realizada em 19 de março. 

 

     
Imagens 8 e 9: Distribuição das cartilhas em evento comemorativo. 

 

      
10: Oficina realizada em 23 de abril.                                   Imagem 11: Oficina realizada em 18 de junho. 
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Imagem 12: Oficina realizada em 30 de julho.                        Imagem 13: Oficina realizada em 27 de agosto. 

 

                                                                                                   

     
Imagem 14: Oficina realizada em 17 de setembro.                Imagem 15: Oficina realizada em 24 de setembro 

 

 

     
Imagem 16: Oficina realizada em 26 de novembro               Imagem 17: Oficina realizada em 17 de dezembro 

 

 

     
Imagem 18: Live realizada em 29 de maio de 2020 
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Imagem 19: Live realizada em 08 de junho de 2020 

 
 

     
Imagem 20: Live realizada em 18 de junho de 2020 

 
 

    
                                          Imagem 21: Live realizada em 26 de junho de 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

Av. Henriqueta Mendes Guerra, n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-1500 - CEP: 06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

 

  

ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA 

 

 
Oficina de março/2019 

 

    

    
       Oficina 23 de abril/2019                                              Oficina 18 de junho/2019 
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          Oficina 30 de julho/2019                            Oficina 27 de agosto/2019   

 

                                                                        

                         
       Oficina de 17 de setembro/2019                                Oficina de 24 de setembro/2019  
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Oficina 26 de Novembro/ 2019 

 
 


