
                                                                                                     
 

 
I Fórum de Educação Ambiental de Dias D´Ávila 

 
 

Educação Ambiental e a perspectiva  
de construção de Escolas Sustentáveis 

 
 
O processo de organização de cidades educadoras sustentáveis está condicionado à 
articulação do conjunto social com referência nas premissas da sustentabilidade, 
entrelaçando as dimensões social, econômica, ambiental, ética, estética, política e 
cultural, considerando-se as relações de gênero, étnico-raciais e as expressões de 
espiritualidade. Ainda, a territorialidade é uma condicionante. Assim, a prática da 
responsabilidade ética e do cuidado, associada à eficácia, tornam-se mobilizadoras 
para que se façam interferências no território com a intencionalidade de promoção de 
qualidade de vida de todos e não apenas de alguns grupos sociais. 
 
O I Fórum Municipal de Educação Ambiental vem na perspectiva de interferir no 
cotidiano de seus processos, ações e projetos através da sensibilização de 
educadores e sociedade civil sobre as vantagens do trabalho em educação ambiental 
nos diversos níveis e modalidades de ensino. Neste contexto, o planejamento de 
escolas sustentáveis e a formação de COM-VIDAs nas Escolas Municipais de Dias 
D´Ávila servirão como vetores para a articulação dos processos de educação 
ambiental no dia a dia da cidade.  
 
 
Público estimado: 100 pessoas (a Secretaria de Educação deve definir)  
 
 
       - Docentes, Coordenadores e Gestores da Rede Municipal de Ensino;  
 
       - Instituições públicas e privadas de ensino;  
 
       - Secretarias Municipais: dirigentes e técnicos; 
  
      -  Estudantes, pais, lideranças comunitárias; 
 
       - Profissionais ligados à Educação Ambiental;  
 
       - Cidadãos comprometidos com a melhoria de vida e da Educação;  
 
       - Sociedade em geral. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
03 de abril de 2014 – Quinta-feira  

 
16h – Reunião equipe técnica UFOP e equipe técnica Prefeitura e UAB. 

 
04 de abril de 2014 – Sexta-feira  
  

8h – Credenciamento, café: O encontro. 
9h – Abertura: Palavra das autoridades – Prefeita, Secretários Municipais de 
Educação e do Meio Ambiente. 
10h – Palestra: UFOP  
Premissas da sustentabilidade nos territórios municipais, educação 
ambiental e escolas sustentáveis.  
10h40 – Diálogos: E eu com isso?  
11h – Diagnóstico rápido participativo: O desenho de nossos cenários e a 
identificação de sonhos coletivos.   

 
Os trabalhos serão realizados em 04 salas, com 25 pessoas e contarão com a 
coordenação de 01 pessoa da comunidade e 01 pessoa da UFOP ou da 
Prefeitura - Reflexão e relatório coletivos.  

 
12h30 às 14h – Almoço. 
 
14h – Apresentação: Escolas sustentáveis, escola verde, ecoescola. 
14h30 – Debate: O Currículo, a Gestão e o Espaço construído.  
Relatores e animadores – cursistas. 
15h30 – Construção de uma escola sustentável na perspectiva da 
comunidade atuante - Trabalho em Grupos: 
A. 2 grupos – A edificação, a urbanização: o espaço construído na perspectiva 
da cidade educadora (abordagem tecnológica, de engenharia e arquitetura)  
B. 2 grupos – A organização das COM-VIDAs - Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida. 
17h00 às 17h15 – Café e água. 
17h15 – Vídeo: Cidade Educadora.  
Mesa Redonda: Secretário de Educação, UFOP, Secretários convidados.  
O Município Educador Sustentável – Coordenação: Secretário de Educação 

   Apresentação do resultado dos GTs e comentários. 
Congraçamento – Refrescos. 
 
Previsão de encerramento às 18h30. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 
 
 
05 de abril – sábado – Sistematização dos trabalhos 
  

9h30 – Café do encontro. 
10h – Trabalho em GT – Sistematização.  
Carta de referências ecotecnológicas: Dias D´Ávila, Cidade Educadora 
Sustentável e Carta de referências para a articulação das COM-VIDAs e 
educação socioambiental: Dias D´Ávila, Cidade Educadora Sustentável.  
11h – Apresentação coletiva dos resultados  e divulgação do documento final 
(mídia digital). 
 
Encerramento previsto para as 12h. 

 
 
07 de abril - segunda-feira  
 

09:00 – Diálogos técnicos UFOP com equipe do governo local. 
11:00 – Relatório Técnico – UFOP. 
Apresentação ao Secretário de Educação. 

  


