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Atribuições:



I – Propor diretrizes e ações de Educação Ambiental
relacionadas aos recursos hídricos no âmbito da Bacia do
Rio Paranaíba.



Reuniões:

-

13 de fevereiro: Uberlândia/MG
11 de abril: Rio Quente/GO
09 de maio: Catalão/GO
24 de junho: Itumbiara/GO
01 e 02 de agosto: Goiânia/GO
03 de outubro: Uberlândia/MG
18 de novembro: Goiânia/GO
10 e 11 de fevereiro de 2015: Goiânia/GO

-

-

Produtos
 Elaboração

de 06 spots de rádio (Ações
do CBH; Lei das Águas; Lotes vagos;
Plano de Recursos Hídricos; Vamos Agir;
Vida na Terra)

 Elaboração

do Plano de Educação
Ambiental da Bacia do Rio Paranaíba

Plano de Educação Ambiental
 Objetivo

Geral:

- Consolidar a Educação Ambiental como processo
de formação continuada, participativa e crítica,
tendo a Água como tema integrador, por meio de
Programas, Projetos e Ações que visem a
sensibilização,
construção
de
valores
socioambientais, produção de conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências, voltadas
para a conservação do meio ambiente, com
vistas à preservação e ao manejo sustentável
dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba, em todas as escalas de atuação.



Metodologia:

-

Envolvimento do Poder Público, prioritariamente municipal;
sociedade civil e usuários, para execução do Plano de
Educação Ambiental da bacia, por meio de processos
educativos participativos e dialógicos.

-

Publico alvo – representantes do Poder Público, associações
de moradores, movimentos sociais, Povos e Comunidades
Tradicionais, sindicatos, escolas, alunos, universidades, ONGs,
OSCIP, autarquias, setores privados (indústrias, empresas...).



Linhas temáticas de atuação:

-

I) Gestão participativa em recursos hídricos (legislação, comitês de
bacia, instrumentos de gestão);
II) Plano da Bacia do Paranaíba (biomas, saneamento básico,
conflitos pelo uso da água, usos econômicos (agricultura, pecuária,
mineração, indústria, lazer e turismo); uso e ocupação do solo (meio
urbano e rural); recuperação ambiental (áreas prioritárias para
conservação, APPs, Reserva Legal, nascentes); degradação da
bacia; riscos ambientais (inundações e enchentes, deslizamentos,
assoreamento dos corpos d’água, desmatamento, erosão do solo,
queimadas, contaminação do solo e água, transporte de cargas
perigosas);
III)
Comunicação
(educomunicação,
mobilização
social,
aprimoramento das ferramentas, redes de articulação, meios de
comunicação e realização de eventos);
IV) Gestão de projetos (elaboração de projetos, captação de
recursos, capacitação, acompanhamento, prestação de contas).

-

-

-

Objetivo específico

Metodologia

Prazo*
C

M

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Desenvolver atividades de
sensibilização para diferentes atores que
vivem na área da bacia de forma
articulada e interdisciplinar

Palestras, mini-cursos, oficinas, rodas de conversa, teatros, atividades lúdicas,
seminários, encontros, congressos, vídeo-debates, visitas técnicas

2. Realizar cursos de capacitação,
formação e especialização para agentes
ambientais,
gestores
públicos
e
educadores (formais e sociais)

Cursos com aulas teóricas e práticas, visitas técnicas, trabalhos de campo,
conferências, etc., realizados por equipe multi e interdisciplinar, em parceria
com universidades, escolas técnicas, ONGs, Poder Público (Secretaria de
Educação – rede pública e privada, e Secretaria de Meio Ambiente)

3. Articular calendário a fim de unificar
atividades de datas comemorativas (dia
mundial da água, dia mundial do meio
ambiente, dia da arvore, dia do Cerrado,

Levantamento de atividades comemorativas realizadas nos municípios;
elaboração de calendário único de atividades educativas visando a intervenção
na bacia

X

4. Contribuir com a implantação de
práticas sustentáveis e de baixa emissão
de carbono

Palestras, trabalhos de campo, visitas técnicas, mini-cursos, bem como
confecção de material informacional a ser disponibilizado no site do Comitê

X

5. Estimular a criação nos municípios de
viveiros florestais com espécies nativas,
enquanto espaços educadores

Incentivo às entidades públicas e privadas, entre outros, a criarem viveiros de
mudas florestais com espécies nativas, a serem fornecidas gratuitamente e/ou
com custo baixo para os produtores rurais, com objetivo de revegetação de
áreas

6. Elaborar, produzir e divulgar material
educativo sobre o PRH da bacia do
Paranaiba

Elaboração de materiais didáticos que contemplem as questões
socioambientais locais e regionais da bacia, bem como a socialização de
cartilhas/dossiês/jogos/vídeos. Utilizar a realização da capacitação interna do
CBH como laboratório para produção do material educativo (oficinas de
produção de material).

7. Realizar expedições nas sub-bacias
produzindo material educativo

Por meio de articulação e mobilização com os setores existentes na bacia
visando o conhecimento e a produção de vídeo-documentários, relatórios
técnico-científicos e acervo fotográfico

etc)

X

Objetivo específico

Metodologia

Prazo*
C

M

L

-Elaboração de:
a) Projeto de comunicação visual incluindo a divulgação em banners e em
eventos;
b) Projeto de mídia visando a interação com o público interno e externo,
especialmente divulgando notícias, eventos e fotos e recebendo sugestões,
colaborações, comentários, críticas; bem como o fortalecimento de relações
com a imprensa: parceria com a Diretoria de Comunicação das Instituições de
Ensino, rádio e jornais locais para divulgar o projeto e atender o interesse da
imprensa na cobertura das atividades

X

X

X

9. Organizar uma rede de educadores
ambientais e de entidades da Bacia do
Paranaíba

Levantamento e cadastro dos educadores ambientais existentes na bacia
através da realização de congresso de educadores ambientais em parceria com
as universidades, escolas técnicas e secretarias municipais e estaduais de
educação, além de manter a rede atualizada

X

X

X

10. Priorizar projetos e ações de Educação
Ambiental na bacia

Conforme recomendações do plano

X

X

11. Fortalecer e estimular a comunicação
entre as diferentes Câmaras Técnicas e
Grupos de Trabalho de Educação
Ambiental do CBH Paranaíba e Comitês
Afluentes

Promover encontro de coordenadores de GTs e Câmaras Técnicas do CBH
Paranaíba e dos comitês afluentes
X

X

X

12. Promover a Educomunicação como
ferramenta de Educação Ambiental
fortalecendo a mobilização social

-Formação de comunicadores comunitários possibilitando à comunidade
retratar seus problemas, avanços e desafios na questão ambiental;
-parcerias com rádios locais e capacitação de repórteres ambientais;
-realização de concursos sobre matérias jornalísticas ambientais

X

X

X

8. Criar e alimentar um link na página do
Comitê sobre “Educação Ambiental”

*Curto prazo: seis meses; Médio prazo: seis a doze meses; Longo prazo: mais de doze meses.



Avaliação:
A avaliação do Plano de Educação Ambiental terá uma dimensão
educativa, participativa e quanti-qualitativa a ser feita pelos membros
do CBH Paranaíba, a partir dos seguintes indicadores:
- Número de Programas, Projetos e Ações que atendam as
prioridades definidas no PRH da bacia do Rio Paranaíba;
- Número de entidades por segmento/pessoas envolvidas e parcerias
estabelecidas;
- Efetividade de participação.

