
Projeto Gota d’Água: 
# Preserve Cada Gota



Destaques do Ano 2015



Premiação Destaques do Ano 2016

Será escolhido apenas 1 projeto por município, na seguintes categorias:

- Secretarias de Educação / Diretorias Regionais de Ensino

- Secretarias de Meio Ambiente / Serviços de Água e Esgoto

- ONG’s / Associações civis sem fins lucrativos



1 - Nome dos responsáveis pela ação:

2 – Município:

3 – Período de realização da atividade:

4 - Título da atividade:

5 – Contextualização/Problematização: (qual é a realidade/problema e porque você acha que é necessário

fazer algo para mudar/resolver)

6 – Objetivo da ação: (o que espera que aconteça após a realização da atividade proposta)

7 – Atividades realizadas: (o que você fez e de que maneira, visando atingir o objetivo da ação?)

8 – Resultado: (você conseguiu atingir os objetivos? Quais foram as dificuldades encontradas? Tudo ocorreu

conforme o esperado/planejado? Quantas pessoas foram envolvidas durante as atividades?)

9 – Conclusão e Perspectivas futuras: (essa atividade pode ser replicada? Você indicaria para outras pessoas?

Pretende continuar com a atividade? Em sua opinião, ela poderia ser feita de outra forma, ou melhorada?)

10 – Anexos: (incluir duas fotos que ilustrem as atividades desenvolvidas e possíveis resultados)

FORMULÁRIO “MULTIPLIQUE ESSA GOTA”

http://agua.org.br/hotsites/programa-educacao-ambiental/projeto-gota-dagua-2016-2/

Prazo: Até 21/10

http://agua.org.br/hotsites/programa-educacao-ambiental/projeto-gota-dagua-2016-2/


Projeto Gota d’Água: # Preserve Cada Gota
16/02 Abertura do Projeto Gota d’Água 2016 (Jundiaí)

31/03 Palestra: A gestão da água nas Bacias PCJ (Americana)

28/04 Abertura dos Encontros Água e Cidadania (Piracicaba)

05/05 Encontro Água e Cidadania (Campinas)

12/05 Encontro Água e Cidadania (Bragança Paulista)

02/06 Workshop Final Água e Cidadania (Piracicaba)

03/08 Oficinas “Destaques de 2015” (Bragança Paulista)

17/08 Oficinas “Destaques de 2015” (Vinhedo)

31/08 Oficinas “Destaques de 2015” (Rio Claro)

22/09 Palestra: Pagamento por Serviços Ambientais (Camanducaia)

21/10 Encontro sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos nas Bacias PCJ (Campinas)

08/11 Seminário de Avaliação - “Destaques do Ano 2016” (Indaiatuba)



Ainda tem dúvidas?

Programa de Educação Ambiental
E-mail: ambiental@agua.org.br

Fone: (19) 3475-9405
Site: www.agua.org.br

Juliana e Marina

mailto:ambiental@agua.org.br
http://www.agua.org.br/


www.agua.org.br


