
Praticando a   Cidadania  Ambiental



 O envolvimento da SECIMA na problemática ambiental se deve à 
sua responsabilidade na política ambiental do Estado de Goiás, como 
órgão executor da Política de Meio Ambiente de Goiás.
 Neste sentido, a SECIMA em consonância com parceiros e 
apoiadores desta causa, corrobora com a divulgação, formação e 
capacitação dos atores através deste documento.
 Esta Cartilha apresenta os conceitos, políticas e práticas da 
educação ambiental, bem como os princípios que regem sua política, 
considerando ser ela uma ferramenta de transformação dos cidadãos na 
promoção do desenvolvimento sustentável.
 A cartilha traz informações sobre as Leis e Políticas Ambientais, que 
buscam envolver os cidadãos na defesa e melhoria do Meio Ambiente. 
Acreditamos que os atores, multiplicadores ambientais: professores, 
alunos de ensino médio, universitários e outros formadores de opinião, 
sejam peças fundamentais na efetivação das estratégias e metodologias da 
Educação Ambiental.
 O objetivo desta Cartilha é motivar e envolver os atores no 
desempenho das práticas educativas, baseadas no despertar das 
potencialidades locais, na aquisição de conhecimentos que implementem 
a aplicação das Leis na preservação do ambiente que estão inseridos.
 Esperamos obter a participação e o envolvimento de toda 
população na busca da melhoria do Meio Ambiente e da sustentabilidade 
de nosso Estado.

APRESENTAÇÃO



O que vem a ser Educação Ambiental?
 A Educação Ambiental é uma ferramenta que surgiu da 
necessidade de despertar nossa atenção ou nosso olhar, a respeito do 
ambiente e da interação de todos os seres vivos. Com o surgimento do 
desenvolvimento, da produção e do consumo cada vez maiores, o ser 
humano acabou se afastando de sua essência, de que Educação 
Ambiental é viver em harmonia com o ambiente e dar continuidade à vida 
sem esgotar seus recursos naturais, promovendo a sustentabilidade.

Qual a importância da
Educação Ambiental?

 Ela é importante, pois ensina, promove a relação do homem com a 
natureza e evita a exploração dos recursos naturais;
 Ela favorece a utilização dos recursos naturais de forma 
consciente;
 Promove o conhecimento, a�nal só podemos preservar e amar 
aquilo que conhecemos;
 Favorece o conhecimento e participação dos cidadãos através da 
comunidade e da cultura, pois somos e fazemos parte de um ciclo de vida 
e de um único planeta (casa);
 Ela trabalha as intervenções no Meio Ambiente e seus con�itos e 
consequências, bem como aponta caminhos e soluções.



A Lei  Nacional da Política de Educação
Ambiental, conceitua:
 Art. 1º - Entendem-se por educação ambiental os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

 Ar t .  2 2 5  -  Todos  têm di re i to  ao  meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações.

Em nossa Constituição de 1988,
seu artigo 225, Estabelece:
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 A Educação Ambiental é vista hoje como uma possibilidade de 
formar pessoas para sociedades sustentáveis, ou seja, sociedades orientadas 
para enfrentar os desa�os da contemporaneidade, garantindo qualidade de 
vida para esta e para as futuras gerações. Portanto, a Educação Ambiental 
deve ser entendida em seu sentido mais amplo, voltada para a formação de 
pessoas para o exercício da cidadania responsável e consciente, e para uma 
percepção ampliada sobre os ambientes em que se inserem.
 Transformar e aprimorar a relação entre os seres humanos e destes 
com o ambiente deve ser o maior objetivo da Educação Ambiental, 
lembrando que o termo ambiente é muito mais que o ambiente natural. 
Incluímos neste também neste termo, os ambientes modi�cados pelo ser 
humano, assim como todos os espaços e instituições sociais, ou seja, a 
família, a escola, o ambiente de trabalho, a vizinhança, etc.
 Para que as mudanças aconteçam é necessário que a Educação 
Ambiental seja assumida pelo poder público em todas as suas esferas e, 
principalmente, com a participação da sociedade. Na medida em que a 
sociedade participa, ela se educa e se responsabiliza pelas decisões 
tomadas. No diálogo e na convivência entre sociedade e poder público a 
educação para a sustentabilidade acontece e se torna política pública. 



 A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Lei nº 9795 
de 27 de abril de 1999, no CAPÍTULO II de suas disposições gerais, 
estabelece em seu Art. 7. A Política Nacional de Educação Ambiental 
envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA instituições educacionais 
públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-
governamentais com atuação em educação ambiental. E também conforme 
consta no CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL em seu Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, 
de�nirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, 
respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 
Ambiental.

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

POLÍTICA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Goiás também criou sua Política Estadual de Educação 
Ambiental, através da LEI Nº 16.586, DE 16 DE JUNHO DE 2009, que 
estabelece em seu Art. 3º. A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente do processo educativo, devendo estar presente, 
de forma articulada, em todos os seus níveis e modalidades, em caráter 
formal e não-formal. E em seu Parágrafo único: A educação ambiental é 
objeto constante de atuação direta da prática pedagógica, das relações 
familiares, comunitárias e dos movimentos sociais na formação da 
cidadania. No CAPÍTULO II-DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL, Seção I das Disposições Gerais- Art. 7º. É instituída a Política 
Estadual de Educação Ambiental em consonância com a Política 
Nacional de Educação Ambiental. Art. 8º. A Política Estadual de 
Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente, 
instituições dos sistemas de ensino público e privado, os órgãos e 



entidades públicos da União, dos Estados, e dos Municípios, e 
organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental. 
Parágrafo único- Todas as instituições de natureza pública ou privada 
que exerçam, por lei, atividades consideradas poluidoras ou 
potencialmente poluidoras ou que tenham condutas lesivas ao meio 
ambiente deverão implantar programas de educação ambiental.

 O Programa Nacional de Educação Ambiental é 
coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental. Suas ações destinam-se a assegurar, no 
âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas 
dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, 
cultural, econômica, espacial e política e ao desenvolvi-mento 
do País, favorecendo assim a melhoria da qualidade de vida.
 Nesse sentido o ProNEA assume também as quatro 
diretrizes do Ministério do Meio Ambiente:

 Transversalidade / Fortalecimento do SISNAMA
 Sustentabilidade/Participação e controle social

 Nesse contexto, o ProNEA planeja, executa e avalia 
políticas públicas orientadas ao enraizamento da educação 
ambiental para mudanças culturais em todo o país, à 
potencialização de atores locais como educadores ambientais 
e ao exercício cotidiano de coerência entre o que se propõe e o 
que se faz, implementando três linhas de ação: Gestão e 
Planejamento da Educação Ambiental no País; Formação de  
Educadoras e Educadores Ambientais; Comunicação para 
Educação Ambiental.

LINHAS DE AÇÃO DO PRONEA

ProNEA



PROGRAMA ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Goiás, instituiu seu programa de Educação Ambiental, através do 
DECRETO Nº 7.821, DE 05 DE MARÇO DE 2013.
 O Programa traça as diretrizes para Educação Ambiental formal e não-
formal, em instituições públicas e privadas. O programa visa, por exemplo, 
auxiliar grandes empresas a implantarem seus projetos de educação ambiental e 
ajuda as escolas a inserirem o tema do meio ambiente em suas grades escolares, 
e também, subsidia a SECIMA em seus projetos de Educação Ambiental.
 Em seu Art. 2°. O Programa Estadual de Educação Ambiental, destina-
se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e integração equilibradas das 
múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, ecológica, social, ética, 
cultural, econômica, espacial e política com o desenvolvimento do Estado, na 
busca do envolvimento e da participação social na proteção, recuperação e 
melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida. E também em seu 
Art. 7°. A execução do Programa Estadual de Educação Ambiental está a 
cargo do órgão gestor da Política Estadual de Educação, em parceria com 
instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, órgãos 
públicos estaduais e municipais, entidades não-governamentais, entidades de 
classe, setores produtivos, meios de comunicação e demais segmentos da 
sociedade, tendo como público-alvo toda a população do Estado de Goiás em 
seus mais diversos segmentos.

CIEAs
Comissões Interinstitucionais
de Educação Ambiental
 Para permitir o diálogo entre os 
diversos setores da sociedade e a efetiva 
implantação desta política, surgem as 
Comissões Estaduais Interinstitucionais de 
Educação Ambiental - CIEAs
 As CIEAs são colegiados compostos 
por representantes governamentais e não-
governamentais com atuação em Educação 



Ambiental, que têm como atribuições planejar, coordenar, acompanhar, 
avaliar e articular a execução dos trabalhos em EA nos estados, assim 
como promover a ação coordenada da EA nas três esferas de governo. 
Consta em suas atribuições a proposição de políticas públicas para a EA, a 
serem executadas pelas secretarias estaduais de meio ambiente e de 
educação. Estas secretarias devem trabalhar juntas, a �m de promover e 
apoiar a educação ambiental no Estado e integrar os municípios.
 A CIEA do Estado de Goiás foi criada pelo DECRETO Nº 6.375, DE 
16 DE FEVEREIRO DE 2006. Onde DECRETA em seu Art. 1º. Fica 
instituída, como órgão consultivo e deliberativo, integrante da estrutura 
organizacional complementar da Secretaria do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, coordenadora, no Estado, do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA- e integrante do Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, a Comissão Interinstitucional 
de Educação Ambiental do Estado de Goiás, com a �nalidade de 
promover a discussão, gestão, coordenação, o acompanhamento, a 
avaliação e a implementação das atividades concernentes à educação 
ambiental, inclusive para propor normas e diretrizes à política e ao 
programa estadual de educação ambiental, observadas as disposições 
legais pertinentes.
 E em seu Art. 9º. Integram a Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental do Estado de Goiás 01 (um) representante e 01 
(um) suplente dos grupos e instituições seguintes, de forma paritária, 
sendo metade dos membros do governo, com a necessária representação 
dos Conselhos Estaduais  de Meio Ambiente e de Educação e a outra 
metade proveniente da sociedade civil.
 As CIEAs têm como missão mais ampla a proposição de diretrizes 
da Política e do Programa Estadual de Educação Ambiental, 
coordenando e interligando as atividades relacionadas à Educação 
Ambiental. As Comissões já são uma realidade na maioria dos estados 
brasileiros e vêm sendo implementadas em todas as unidades federativas 
do país. Neste espaço de diálogo com representantes do poder público e 
da sociedade civil é possível iniciar o exercício ético e participativo, 
proposto pela Educação Ambiental emancipatória. O fomento às CIEAs 
passa pelo estímulo ao trabalho conjunto das instâncias governamentais: 
federal, estadual, municipal, em consonância com os anseios e propostas 
da sociedade civil, para a disseminação e enraizamento da Educação 
Ambiental em todo o território nacional.



MISSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 O papel da Educação Ambiental é de transformação, mostrar a 
responsabilidade sócio ambiental compartilhada, entre poder público e 
sociedade, formar multiplicadores que irão reproduzir as ações e atitudes 
de preservação ambiental, in�uenciar e conscientizar na promoção da 
sustentabilidade.

 Como Desenvolver a Educação Ambiental, Formal nas Escolas e a 
Não Formal: 
 Nas Comunidades, Assentamentos, etc.

 • Quanto aos Resíduos: a Não Geração, Coleta Seletiva e a Política dos  5 
Rs.

 • Quanto á Água: o Não Desperdício, A Recuperação das Nascentes, 
Plantios, etc;

 • Quanto ao Desmatamento: a Recomposição das Apps, Apas e Mata 
Ciliar;

 • Quanto á Fauna: Animais em Extinção, Trabalhar a Cidadania, a 
Responsabilidade Socioambiental Compartilhada. 

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

NÃO
FORMAL INFORMAL

FORMAL



GLOSSÁRIO DE SIGLAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

E.A - Educação Ambiental
CEA - Centro de Educação Ambiental
CGEA - Coordenação Geral de Educação Ambiental
CID - Centro de Informação e Documentação Ambiental
CIEA - Comissão Interinstitucional Estadual de Educação Ambiental
CISEA - Comissão Intersetorial de Educação Ambiental
COEA - Coordenação Geral de Educação Ambiental
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
DEA - Diretoria de Educação Ambiental
PIEA - Programa Internacional de Educação Ambiental
PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental
ProNEA - Programa Nacional de Educação Ambiental
REBEA - Rede Brasileira de Educação Ambiental
SIBEA - Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental

Site de Educação Ambiental do Estado de Goiás

www.conscienciaambiental.go.gov.br

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para mais informações e esclarecimentos, entrar em contato:

Telefones: 062 3201-5255 / 3201-5254
E-mail: educacaoambiental.secima@gmail.com
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