
Projeto Gota d’Água: 
# Preserve Cada Gota



16/02 Abertura

18/03 A gestão da água nas Bacias PCJ

28/04 Encontro PMRH: Água e Cidadania (Piracicaba)

05 e 12/05 Encontros PMRH: Água e Cidadania (Campinas e Bragança Paulista)

02/06 Workshop Final PMRH (Piracicaba)

03 a 08/07 ENCOB

03, 17 e 31/08 Oficinas dos municípios destaques do ano 2015

22/09 Encontro sobre Pagamento por Serviços Ambientais

25/10 1º Encontro com a Sociedade Civil das Bacias PCJ

08/11 Seminário sobre Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

10, 18, e 23/11 Encontros com a Sociedade Civil das Bacias PCJ

30/11 Seminário de Avaliação e Premiação dos Destaques do Ano de 2016

Projeto Gota d’Água 2016



Resultados:

194.946* 
alunos

38 
municípios

300 
educadores

*dados incompletos



Dúvidas?

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

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

Estagiárias: Marina e Juliana

RECESSO: 23/12 a 09/01

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


Avaliação:

Que tal?

Que pena...

Que bom!



Temática 2017

Compartilhando caminhos para Brasília 2018



Destaques do Ano e Menção Honrosa

PREMIAÇÃO



Menção Honrosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
“I Mostra de Curta Ambiental” e “A importância do Córrego Onofre”

Associação comunitária do Bairro do 
Portão – EMEF Nelson José Pedroso

Atividades de sensibilização com os alunos
que residem no entorno do Córrego Onofre,
abordando os problemas causados pela
degradação ambiental, e realização da mostra
de vídeos “curta ambiental”, promovida no
âmbito do Programa Fruto da Terra.

Responsáveis pelas ações: Elen (SME) e Josué (Associação comunitária)



Menção Honrosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS / SANASA
“Saberes das Bacias PCJ - Diálogos Sobre os Recursos Hídricos: da Abundância à Crise” 

Parceria da SANASA com a Secretaria Municipal 
de Educação na realização de capacitações 

quanto ao protagonismo social no sistema de 
gestão de bacias hidrográficas PCJ. De acordo 

com as avaliações realizadas, 100% dos 
participantes pediram a continuidade desta 

atividade, sendo que 90% desconhecia o 
processo de gestão das Bacias PCJ e o Sistema 
Cantareira. Existe a perspectiva da criação de 

processos de capacitação continuada, além da 
formação de um coletivo educador local.

Responsáveis pela ação: Ana Lúcia, Janete, Geraldo, Milca, Wellington (SANASA), Júlia e Lúcia (SME)



Menção Honrosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
“Projeto Gota d'Água #MultipliqueCadaGota”

Realização de projetos inseridos em 4 grandes eixos: 
“Horta/Jardinagem/Compostagem”, “Ecobrinquedoteca”, 

“Feira de Trocas” e “Água e a Ecologia Ambiental”. A 
formação pretendia criar possibilidades para que todos 
os envolvidos construíssem saberes e desenvolvessem 

ações baseadas nas relações entre os conhecimentos de 
mundo, conhecimentos escolares e a realidade vivida em 

cada comunidade, tendo como norte da discussão a 
manutenção e preservação dos recursos hídricos. 

Mostraram o amadurecimento do grupo, extrapolando a 
problemática da água para as relações de consumo. Feira de trocas – alunos 

do ensino fundamental II

Responsáveis pela ação: Ângela e Regiane (CREAPE)



Menção Honrosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
“Projeto Big Bag”

Capacitação com as cozinheiras de todas as 
escolas da rede municipal em relação à coleta 

seletiva, capacitando-as a fazer o uso correto dos 
Big Bags (grandes sacolas de ráfia nas cozinhas). 
O trabalho foi apresentado aos alunos e, como 
consequência, repercutiu numa diminuição do 

desperdício de comida na unidade escolar, a 
conscientização da separação dos resíduos 
dentro da escola e um impacto indireto nos 

hábitos nas casas dos alunos. Cozinheira ensinado sobre coleta seletiva

Responsáveis pela ação: Caiame, Kátia, Mariângela e Sílvia (SME)



Menção Honrosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA / ÁGUAS DO MIRANTE 
“Recursos hídricos e saneamento”

Parceria com a ESALQ e a Bioflora para 
desenvolvimento de curso junto ao público jovem 

e lideranças comunitárias para recuperação e 
plantio em áreas degradadas, por meio das 

mudas produzidas no Viveiro Educador da ETE 
Bela Vista. Em complemento, foi desenvolvida 

uma ação com a comunidade de diversos bairros 
sobre coleta e reaproveitamento da água de 

chuva para atividades que não necessitam de 
água potável. Em cada um dos locais, um sistema 

de coleta de água de chuva foi implantado.

Responsável pela ação: Maria Aparecida Drahem



Destaques do ano
Projeto Gota d’Água 2016



Destaques do ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA (SALA VERDE)
“Educação ambiental e tecnologia: de mãos dadas para um futuro sustentável”

Proposta de trabalho: o alinhamento do 
uso das tecnologias na construção dos 
saberes ambientais para a elaboração de 
curtas metragem como produto final dos 
projetos.

Desafios: como potencializar a ação 
educativa dos projetos de EA? De que 
forma os alunos podem compreender 
melhor situações problema? Quais as 
formas de diversificar o trabalho com EA?

E. M. E. I. Marisa Filomena do Amaral



Destaques do ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
“Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Ambiental de Itatiba”

Proposta de trabalho: incluir temas 
socioambientais no dia a dia do professor, 
em sua prática pedagógica, para que possam 
tratar as questões ambientais de forma 
transversal desde a Educação Infantil até o 
último ano do Ensino Fundamental.

Desafio: criar um documento norteador que 
refletisse o modo como a Secretaria da 
Educação de Itatiba espera tratar a Educação 
Ambiental: crítica, transparente e à luz das 
discussões cotidianas contemporâneas.

www.itatiba.sp.gov.br/templates/midia/secretarias/educacao/ed.ambiental/diretrizes_curriculares_municipais_educacao_ambiental_de_itatiba.pdf

http://www.itatiba.sp.gov.br/templates/midia/secretarias/educacao/ed.ambiental/diretrizes_curriculares_municipais_educacao_ambiental_de_itatiba.pdf


Destaques do ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
“Programa de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Limeira”

Proposta de trabalho: Fomentar a reflexão 
crítica e propositiva da inserção da EA no 
projeto político pedagógico das instituições 
escolares, integrando essa educação de 
forma permanente e continuada em todas 
as áreas do conhecimento.

Desafios: Estimular a realização de práticas 
curriculares que favoreçam o respeito à vida 
por meio da adoção de valores éticos 
contidos nos princípios da EA e incentivar a 
superação do senso comum.



Destaques do ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
“Conhecendo nossos problemas”

Proposta de trabalho: Realização de 
diagnóstico ambiental do entorno da 
escola e residência dos alunos, para eles 
identifiquem problemas ambientais e 
juntos possam pensar em ações para a 
melhoria das condições de vida.

Desafio: Desenvolver estratégias que 
incentivem alunos a questionar dentro 
das famílias os problemas ambientais 
discutidos em sala de aula, propondo 
ações coletivas para sua solução. E.M Pastor Nephtali



Destaques do ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
“Projeto Águas de Vinhedo”

Proposta de trabalho: Aplicar os princípios 
da EA Patrimonial na observação de 
nascentes localizadas na microbacia onde 
as escolas municipais estão inseridas, 
visando sua preservação ambiental.

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



TROFEU “SUA GOTA 
FAZ A DIFERENÇA”

Bragança Paulista

Itatiba

Limeira

Rio Claro

Vinhedo



Mérito Ambiental
Educadores



Mérito Ambiental
Educadores

- Carlos Henrique Rocha Alves (Prefeitura Municipal de Vinhedo)

- Erica Cristina Franco Molon (Prefeitura Municipal de Valinhos)

- Josiane Ignácio Biagio (Prefeitura Municipal de Nova Odessa)

- Maiza Aparecida Passoni (Prefeitura Municipal de Nova Odessa)



www.agua.org.br


