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APRESENTAÇÃO 

 

 

Car@ Cursista, 

 

Este é o Guia Didático do Aluno (GDA), aqui você encontrará todas as 

informações sobre a nossa quarta disciplina Educação Ambiental, Políticas 

Públicas e Participação. 

Nesta disciplina apresentamos algumas considerações sobre a educação 

ambiental de forma a ampliar participação garantindo assim o controle social 

nos processos de implementação de políticas pública nas suas comunidades. 

Aproveite para pesquisar e desenvolver as atividades de forma a ampliar a sua 

atuação junto a sua comunidade. 

 

Bons Estudos! 

 

Profª. Dra. Angela Maria Zanon 

 Profª. Msc. Áurea da Silva Garcia 

Profª. Dra. Icléia Albuquerque de Vargas 

Profª. Dra. Suzete Wiziack 
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ATIVIDADES 

Módulo 3: Educação Ambiental, Políticas Públicas e Participação 

 

Carga Horária: 30 horas 

 

1. Objetivo Geral: 

Apresentar a inter-relação das temáticas: educação ambiental, políticas 

públicas e participação visando ampliar o controle social. 

 

ATIVIDADE 1 - LEITURA E FÓRUM - Artigo “Educação Ambiental, Políticas 

Públicas e Participação” e Relato “Construção da Política Estadual de 

Educação Ambiental” (CIEA/MS), após leitura participe do fórum apresentado 

as suas considerações, bem como discutindo as postagens dos colegas. 

 

ATIVIDADE 2 - SAIBA MAIS – Nas indicações abaixo disponibilizamos 

materiais de apoio visando ampliar o seu repertório sobre as temáticas do 

nosso curso: Gênero, Água, Educação Ambiental, bem como específicas desta 

disciplina – EA, políticas públicas e participação.   

a. Política Nacional de Educação Ambiental; Política Nacional de Recursos 

Hídricos; Resolução CETEM/CNRH nº 98 (p. 129-159:) In.:Política de 

Águas e Educação Ambiental: processos dialógicos e formativos em 

planejamento e gestão de recursos hídricos 

(http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao0410

2011025132.pdf).  

b. Fortalecimento da Participação Social e o Contexto de Gênero para o 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – Participação e Cidadania na 

BAP. 

c.  Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (COM- 

VIDA): o ideal e o real nos processos de participação. 

d. Resolução nº 02 do CNE/CP - Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental. 

 

ATIVIDADE 3 - LEITURA E ENVIO DE ARQUIVO: Artigos “Educação 

Ambiental e suas Bases Legais no Estado de Mato Grosso do Sul” e 

“Panorama da Educação Ambiental no Brasil”, disponíveis no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. Identificar iniciativas no seu município quanto à legislação 

pertinente aos temas “água” ou “educação ambiental”, ou ainda, sobre espaços 
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de participação (conselhos, comissões, grupos de trabalho). Elaborar um texto 

de, no máximo, duas laudas e enviar pelo ambiente. 

 

ATIVIDADE 4 - INTERVENÇÃO E FÓRUM: Realizar e registrar uma 

intervenção/atividade de educação ambiental junto à comunidade a partir das 

ferramentas de Educomunicação, se possível conectar com o aprendizado 

adquirido na disciplina 3 - Água. Disponibilizar no Fórum o material produzido 

(texto, entrevista, PowerPoint, fotografias, links), descrevendo como a atividade 

foi realizada. 


