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Projetos EA “Escassez de água”

Articulação

EA formal 
- Secretaria Municipal de 

Educação
- Sala Verde Pindorama

EA  não formal 
- Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente
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Como abordar de maneira 
diferenciada os assuntos e 

dados que os alunos já vêm 
tendo contato nos últimos 

anos?

De que forma proporcionar a 
compreensão do problema 

sem despertar o sentimento 
de desânimo e medo?

Nosso desafio
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Realização dos projetos, com ênfase no trabalho 
com músicas e linguagens artísticas
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• 30 escolas municipais, cerca de 6 mil alunos 
estiveram envolvidos com os projetos de EA cuja 
problemática foi a escassez de água.

• Material de apoio com mais de 30 músicas gravadas, 
as letras das músicas, orientações de atividades para 
serem desenvolvidas através das músicas com o 
“explorando a canção”, charges, tirinhas, vídeos, 
etc...

Apresentações artísticas: teatrais, 
exposições, musicas e elaboração e 

apresentação de paródias.



• Faz parte do plano de ação das 10  Escolas Sustentáveis 
a abordagem das questões relativas a escassez de água 
e a instalação de mini cisterna.

• O recuso para a compra das mini cisternas foi aprovado 
pelo COMDEMA e virá do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente e será instalado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 

Implantação de mini cisternas nas escolas 
sustentáveis através de oficinas com a comunidade



• Na mesma época das oficinas, as professoras 
realizarão abordagem da relação entre 
escassez de água e a construção de cisternas 
como uma das alternativas para crise hídrica 
através de atividades pedagógicas contidas no 
plano de ação.

Construção  da Cisterna da EMR Therezinha de Lima Bellotto



Finalidade:

• Incentivar medidas que estimulem a sustentabilidade por 

meio de benefícios tributários (REDUÇÃO do IPTU e ISS).

PROGRAMA IMPOSTO ECOLÓGICO

LEI COMPLEMENTAR Nº 755/2013
DECRETO Nº 2157/2015

a) sistema de captação da água da chuva (4%);
b) sistema de reuso de água (4%); 
c) sistema de aquecimento hidráulico solar (2%);
d) sistema de aquecimento elétrico solar (2%); e
e) permeabilidade acima de 50% do terreno (4%).



Sustentabilidade na Administração Pública





Mais de 50 repartições 
públicas e instituições já 
aderiram ao Programa de 

Sustentabilidade



Antes Depois



FRANCISCO CHEN DE ARAÚJO BRAGA

Secretário Municipal do Meio Ambiente

contato: (11) 4034-6780

meioambiente@braganca.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Educação

Sala Verde Pindorama

MARIA CRISTINA E FERNANDA

Contanto: (11) 4034-8603

Sv_pindorama@yahoo.com.br

OBRIGADO

www.facebook.com/meioambientebraganca
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