
23 e 24 de setembro de 2009

Local: Centre IBAMA 
SAS Qd 05 Lote 05 Bloco H Sala 611

Tel: (61) 3317 1207
Brasília, DF



 As mudanças climáticas globais têm provocado 
e desafiado os diversos segmentos sociais a atuarem 
de forma integrada no processo de mudanças de 
comportamentos, atitudes e valores, como forma 
de contribuir na mitigação dos impactos sociais e 
ambientais.
 
 Consciente do papel do governo federal de 
promover políticas públicas, a Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC), por meio 
do Departamento de Educação Ambiental (DEA), com 
apoio da Sociedade Civil pelo  FBOMS, realizará nos 
dia 23 e 24 de setembro próximo, a Oficina “Educação 
Ambiental no contexto das Mudanças Climáticas”, em 
Brasília-DF.  

Apresentação

Objetivo Geral

 Discussão de pressupostos básicos para a 
elaboração de diretrizes e estratégias de Educação 
Ambiental na implementação do Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima.



Estabelecimento de prioridades de conteúdos e • 
abordagens para ações de comunicação, ensino 
formal (profissionalizante e extensão universitária) 
e ensino não formal.
Estabelecimento de prioridades, metas e indicadores • 
de processo e resultados para cada tema.

Objetivos Específicos

Programação

23/09/2009

8h30
 Abertura (30 min)
 SAIC – Samyra Crespo
 DEA- Claudison Rodrigues
	 FBOMS	–	representante	a	confirmar
	 GT-Clima	do	MMA	–	representante	a	confirmar

9h00
 Apresentação dos participantes (30 min)
 Diagnóstico (1h 15 min)

ONGs, (15 min) - Rubens Born1. 
Movimentos sociais, (15 min) Rubens Gomes 2. 
(GTA)
MMA/Governo Federal (15 min) - representante a 3. 
confirmar
Setor produtivo (15 min) - Fernando Almeida4. 
Tradições religiosas (15min) – representante a 5. 
confirmar



10h30
 Problematização EA e MC 
	 convidados	a	confirmar	–	1	hora

 Questões orientadoras para o debate:
Qual o foco para elaborar diretrizes de EA para 1. 
Mudanças Climáticas para o Brasil? 
Quais as premissas para elaborar tais diretrizes?2. 

11h30
 Debate em plenária

12h30
 Apresentação da metodologia dos GTs e da síntese dos  
documentos de referência - Claudison Rodrigues e Esther 
Neuhaus (30 min)

13h00
 Almoço 

14h00
 Grupos de trabalho para elaborar propostas de planos 
de trabalho para eixo estruturante:

Educação	 formal	 (âmbitos	 profissionalizante	 e	•	
técnico)
Educação não-formal•	
Comunicação•	

17h00
 Plenária de balizamento dos GTs
 Encerramento do dia



24/09/09

8h30 
 Continuidade dos Grupos de trabalho:

Como os resultados obtidos da discussão do dia •	
anterior se transformam em Plano de trabalho para 
elaboração das diretrizes de EA e MC?
Definição	de	prioridades•	
Metas e indicadores de processo e resultados, do •	
ponto de vista de cada tema 
Apresentação dos trabalhos dos GTs em plenária•	

	 Encaminhamentos	e	encerramento	da	oficina

13h30
 Almoço 


