


Tema - Compartilhando caminhos para Brasília 2018

30/06 Oficina de elaboração de vídeos 

10, 11 e 12/07 Fórum Brasil de Gestão Ambiental / Seminário Internacional

24/08 Seminário Resíduos Sólidos Urbanos

22/09 Seminário Recomposição Florestal e PSA

27/10 Encontro com os jornalistas das Bacias PCJ

24/11 Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água 2017

Projeto Gota d’Água: # Preserve Cada Gota



Multiplique essa gota!

Os trabalhos desenvolvidos durante o ano deverão ser apresentados em vídeo e 
por escrito. No Seminário de Avaliação do Projeto, em novembro, serão exibidos 

os vídeos dos indicados a “Destaques do Ano de 2017”, e eleito o vencedor do 
Prêmio “Sua gota faz a diferença”.



Passo a passo

Até 27/10: Entrega do Formulário “Multiplique essa gota” (disponível no site),
contendo o link para acesso ao vídeo (youtube/google docs/sendspace).

Até 17/11: Divulgação dos vídeos “Destaques do Ano” (e-mail, telefone e site)

Critérios de Avaliação
- Criatividade
- Abrangência
- Atendimento à temática
- Mobilização/integração dos participantes
- Tempo de duração (recomendação: 1 a 2 minutos)

24/11: Apresentação dos vídeos e entrega do Prêmio “Sua gota faz a diferença”



Formulário
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? Ela poderia ser feita de outra forma, ou melhorada?)

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

como o link para acesso e download do vídeo)

Certificados: Encaminhar listagem com nome e carga horária dos educadores participantes 
(prazo para emissão: 30 dias)



Dúvidas:

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

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

Contatos: Andréa e Marina

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


Plataforma de Consulta Pública

www.worldwaterforum8.org

Plataforma de consulta aberta para que pessoas do mundo todo colaborem e 
influenciem nas discussões do Fórum - oportunidade de expressar seus pontos de 
vista e interesses, além de compartilhar experiências, soluções e colaborar para 

enriquecer os debates sobre os rumos da gestão dos recursos hídricos no mundo.

http://www.worldwaterforum8.org/




www.agua.org.br


