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Justificativas legais da EA
1 - Constituição Federal – 1988:
• Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 

• § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público:
VI – Promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente. (Educação ambiental na constituição da 
república federativa do Brasil –1988)

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/20061/a-constituicao-
federal-brasileira-de-1988-e-a-educacao-ambiental#ixzz4GSlkjSuR

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/20061/a-constituicao-federal-brasileira-de-1988-e-a-educacao-ambiental


2 - LDB

• Artigo 32:

• Formação básica do cidadão mediante: (...) II 
– a compreensão do ambiental natural e 
social do sistema político, da tecnologia das 
artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade .



3 - Lei 9795/99:

• Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências.

• Entende-se por EA os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade (Art. 1o ) .



EA - Vinhedo

• Leis orgânicas - 1990:

• Capítulo – Meio Ambiente – Art. 183 –
Parágrafo 1º:

• VI - promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para preservação do meio ambiente;

• Lei municipal 3274/2009 – Política Municipal 
de Educação Ambiental



Rede de ensino - Vinhedo

Número de 

escolas

Número de 

alunos

Educação Infantil 20 3171

Ensino 

Fundamental

14 (7 EF I, 7EF II) 7105

Total 34 10206



Projeto de EA da Rede Municipal de 
Vinhedo

Meio Ambiente e Sustentabilidade
algumas ações

• Algumas ações:
• Biomapa: EM Dra. Nilza M. C. Ferragut – Prof. Adriana 

Fagundes
• Águas de Vinhedo: Escolas de Ens. Fund. II
• Horta: E.M. Profo André F. Montoro – Prof. Alberto 

Rossano
• Economizar é 10: E.M. Prof. Jair Mendes – Prof. Lima
• Visitas técnicas às ETA’s e ETE’s: Escolas de Ens. Fund. I
• Semana da água: toda rede (CEI’s, Escolas de Ens. Fund. I e 

II)
• EDUCANVISA (Pesticidas, Dengue,...)
• ...



Águas de Vinhedo

• Semana da água – 2016 – mudas.

• Inventário de nascentes – capacidade hídrica.

• Capacitação de professores de Ciências –
professor Rinaldo Calheiros (IAC).

• Ideia das visitas (Rosângela).

• Primeiras visitas – março de 2016.



Metodologia – 1ª etapa
• Escolha dos locais – proximidade das escolas
• Visita propriamente dita – diagnóstico in loco
• Coleta – alguns cuidados – nascente e à jusante
• Análise das amostras – Laboratório SANEBAVI
1. pH
2. Temperatura
3. Oxigênio Dissolvido
4. Nitrato
5. Fosfato
6. Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de 

Oxigênio
7. Coliformes fecais
8. Sólidos em Suspensão
• Replicação com demais alunos das escolas (vídeos, fotos, 

depoimentos...)



Metodologia – 2ª etapa

• Retorno às nascentes visitadas

• Intervenção da SEMAURB – “reparo” das 
nascentes

• Início da revitalização

• Reflorestamento e recuperação das áreas das 
nascentes

• Comparação com a situação anterior



Educação Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

Prefeitura de Vinhedo











ALGUNS DADOS SOBRE VINHEDO

 Área de 81,604 km²

 Índice de desenvolvimento humano (IDH):

◦ 0,817 (Fonte: Atlas de desenvolvimento humano, 2013) 

◦ 13º maior do País

 Produto interno bruto (PIB)

◦ R$ 102.187,18 – (IBGE, 2011) – 4ª economia da RMC

 Longevidade: 78 anos – (Fonte: Atlas de desenvolvimento 
humano, 2013)

 População atual: 

• 72.550 habitantes (Fonte: IBGE 2015)

Pop. Rural: 2278 habitantes

Pop. Urbana: 70.272 habitantes



BACIAS HIDROGRÁFICAS
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Objetivos:

 Introduzir o conceito de Educação Ambiental 
Patrimonial focada em Recursos Hídricos;

 Sensibilizar os mais variados grupos sociais 
para a compreensão do Ambiente como 
Patrimônio no sentido de ser preservado e 
(re) construído, considerando que o ambiente 
é patrimônio das gerações atuais e futuras da 
humanidade e dos outros seres viventes.



 A educação ambiental atrelada à educação
patrimonial tem como função a criação de
ações sociais integradoras de conservação do
ambiente, solidariedade, segurança, dentre
outros aspectos que compõem a preocupação
da sociedade atual. É relevante, nesse
contexto, a participação de alunos e
professores que questionem comportamentos
e atitudes e que tenham abordagens críticas e
conscientes das questões ambientais.



 Conceituar bacia hidrográfica e recursos hídricos de
Vinhedo;

 Sensibilizar os alunos para a defesa da vida, do ambiente,
do patrimônio ambiental;

 Auxiliar na construção de saberes ambientais e usá-los
como instrumentos para o desenvolvimento de uma
prática social centrada no conceito de natureza, de
ambiente social e ambiente ecológico;

 Aplicar os princípios da EPA na observação de nascentes
localizadas na microbacia onde as escolas municipais
estão inseridas;

 Observar e analisar as condições de preservação e
conservação de cada nascente visitada;

 Analisar a qualidade da água coletada das nascentes e foz
dos córregos no laboratório da SANEBAVI;



 Registrar as análises e avaliar os dados obtidos;
 Apresentar e interpretar os dados obtidos para

os outros alunos da sala de aula;
 Realizar ações educativas para que os alunos

possam se apropriar do conhecimento adquirido;
 Aplicar a metodologia da EPA em uma visita a

Adutora da Rocinha, datada de 1891, em parceria
com o município de Valinhos.

 Realizar um concurso para nomear os córregos
localizados na microbacia na qual a escola
pertence;

 Monitorar a qualidade da água mensalmente;
 Produzir um vídeo.













•PH (Potencial Hidrogeniônico) 

•OD (Oxigênio Dissolvido) 

•DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio ).

•Nitrato (NO3) 

•Fosfato (PO4)

•Coliformes Fecais 

•Sólidos em Suspensão

•Temperatura 



 Capacitação sobre Sustentabilidade Hídrica, com o 

Professor Dr. Rinaldo Calheiros

 Aplicação de um questionário sobre Educação 

Ambiental Patrimonial.

 Capacitação sobre Educação Patrimonial Ambiental

 Visita a Adutora da Rocinha aplicando a metodologia 

da EPA – “Conflitos pela água no município de 

Vinhedo”









 Obrigada.

 Rosângela A. Martins Nogueira Grigolleto

Gerente de EA e Proteção de Mananciais



Resumo do projeto


