


Apresentação
A educação ambiental é uma ferramenta de

grande potencial para a participação popular, a

mudança social e a gestão ambiental dos territórios.

Implementar ações de educação ambiental no

cotidiano de cada município demanda grandes desafios

como recursos humanos, financeiros e vontade

política.

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de

Infraestrutura e Meio Ambiente com o Programa

Município VerdeAzul, tem fomentado os municípios a

se articularem na busca e na formatação de políticas

ambientais bem como tem estimulado a interação e o

fortalecimento de ações coletivas.

Neste sentido, este Encontro Intermunicipal está

em sintonia com as diretrizes do Programa Município

VerdeAzul e foi concebido a partir da articulação dos

municípios de Araraquara, Lençóis Paulista, Agudos,

Borebi, Macatuba, Iacanga, Ibitinga, Dois Córregos,

Boraceia, Sabino, Reginópolis, São Carlos, Torrinha,

Itapuí, Piratininga e Barra Bonita.
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A interlocução destes municípios permite valorizar

os diálogos sobre os diversos campos de atuação da

Educação Ambiental, resgatar práticas, promover a

conectividade de ações e superar os desafios das

práticas de educação ambiental.

As ações de sensibilização desenvolvidas em cada

município contribuem para o empoderamento social e

a força criativa destes processos de trabalho,

marcados pelas novas possibilidades de ter no

território das cidades aspectos importantes em busca

da sustentabilidade e da qualidade de vida.

Este I Encontro Intermunicipal de Educação

Ambiental tem o apoio do DAAE Araraquara, órgão

gestor da política ambiental municipal, que completa

nesta data, 50 anos de serviços de saneamento

ambiental.

O DAAE sempre teve como prioridade permitir a

aproximação da comunidade local e do entorno,

facilitando sua compreensão nos processos de gestão

do saneamento e utilizando a potência da educação

ambiental como ferramenta para tal.

Espera-se que este I Encontro se o início de muitas

ações positivas e fortalecedoras do debate e da

conexão entre os municípios imbuídos na causa da

melhoria continua do meio ambiente. 02



Organização
Prefeitura Municipal de Araraquara - PMA

Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara- DAAE

Diretoria de Gestão Ambiental- DGA

Gerencia de Gestão Ambiental e Sustentabilidade- GGAS

Unidade de Educação Ambiental- UEA

Unidade de Planejamento Ambiental – UPA

Comissão Organizadora

Katia castro de Matteo (DAAE/DGA)

Simone Cristina de Oliveira (DAAE/DGA/GGAS)

Valter Luis Iost Teodoro (DAAE/DGA/GGAS/UEA)

Maria Fernanda Amaral Assumpção (DAAE/DGA/GGAS/UPA)

Elaine Alcaia (DAAE/DGA/GGAS)

Leonardo de Araújo Neto(DAAE/DGA/GGAS)

Maria Júlia da Silva(DAAE/DGA/GGAS)

APOIO: 

Comissões
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PALESTRA

Desafios da Educação Ambiental

Autor:  José Walter Figueiredo da Silva

OFICINA

A natureza como resgate de saberes populares e o 

caminho da saúde

Autora: Denise Haddad

MESA REDONDA INTERMUNICIPAL
Araraquara – Valter Iost

Lençóis Paulista – Helton Damascena

Macatuba – Carlos Perucci

São Carlos – Anna Paula Luzia

VIVÊNCIAS 

Sumário
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Vivências - Compartilhando Ações 
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Deliberações:
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Município a sediar o próximo Encontro em 2020: 

São Carlos

O DAAE Araraquara e sua Diretoria de Gestão

Ambiental agradece a todos municípios que estiveram

juntos somando esforços na realização deste este I

Encontro Intermunicipal de Educação Ambiental.

Agradecimentos:


