
Conheça o Projeto de
 Conscientização Ambiental 
e Cidadania da SECIMA. 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos

ApresentAção|editoriAl

 ”Que mundo queremos deixar para nossos filhos? 
 E que filhos queremos deixar para o mundo?”

Quanto mais cedo se tem contato com as questões ambientais, 
maiores são as chances de mudar nosso pensamento e nossa 
atitude com relação a essas questões. pensando nisso, a seci-
ma – secretaria de estado de Meio Ambiente, recursos Hídricos, 
infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos –criou o projeto 
de Conscientização Ambiental e Cidadania.

É uma bem-vinda e oportuna iniciativa de levar aos alunos das 
escolas estaduais da capital e do interior do estado uma série de 
ações e atividades que mostram a importância da preservação, do 
consumo consciente e do respeito à natureza. Uma forma de ensi-
nar as crianças a repensar sua relação com o meio ambiente.

SInAl vERdE 
PARA A 
ConSCIênCIA 
AMbIEntAl.reAlizAção:



MultIPlICAndo IdEIAS - dAdos do projeto
Ao todo, 18 (dezoito) cidades goianas farão parte do Projeto de Conscien-
tização Ambiental e Cidadania, atendendo mais de 60.000 (sessenta mil) 
alunos.

em 2016, as oito primeiras cidades serão:

ContEúdo PEdAgógICo
Conheça as atividades e ações que farão parte do conteúdo pedagógico:

•	 Visitação a parques do estado.
•	 Visitação a etAs (estação de tratamento de Água) e etes (estação de 

tratamento de esgoto).

•	 palestras. 
•	 exibição de filmes.
•	 plantio de mudas de árvores nativas do cerrado.
•	 exposições de animais empalhados, frutos do cerrado e material apre-

endido de pescas e caçadas ilegais.
•	 oficinas de cinema ambiental de mídia digitais.
•	 teatro com montagem de peças com temas ambientais.
•	 organização de Mostras Competitivas de teatro e Cinema Ambiental.
•	 oficinas de papel reciclável.
•	 programas olho no óleo e Faça seu papel.
•	 Criação de biblioteca ambiental e de um acervo de áudio e vídeo ambien-

tal nas escolas.

As atividades serão praticadas durante todo o período escolar, de março a 
novembro. As datas serão definidas junto às escolas de modo a não se cho-
car com outras atividades já previstas pelo calendário da própria escola

REgIStRo E doCuMEntAção
todas as atividades praticadas no Projeto de Conscientização Ambiental e 
Cidadania serão registradas através de fotografias, making of em vídeo, lista 
de assinatura dos presentes e por meio de elaboração de relatórios ao final 
de cada ação desenvolvida. 

IndICAdoRES dE AvAlIAção
os alunos serão submetidos a avaliações  para medir  a assimiliação 
dos conteúdos ministrados. essa avaliação é necessária para que os 
organizadores possam identificar possibilidade de melhorias na execução 
dos trabalhos.

1. Goiânia
2. Aparecida de Goiânia
3. Anápolis
4. senador Canedo
5. inhumas
6. itaberaí
7. Cidade de Goiás
8. rio Verde
9. jataí

10. itumbiara
11. porangatu
12. Quirinópolis
13. Valparaíso
14. novo Gama
15. Goianésia
16. jussara
17. palmeiras de Goiás
18. Formosa

1. Goiânia
2. rio Verde
3. jataí
4. Cidade de Goiás

5. itumbiara
6. Goianésia
7. palmeiras de Goiás
8. Formosa

PARCERIAS
para viabilizar o Projeto de Conscientização Ambiental e Cidada-
nia a secima firmará parcerias nacionais com outros órgãos da Admi-
nistração pública estadual, onGs, Associações Ambientais e também:

• Centro Cultural Gustav Ritter – (Seduce)

o Centro Cultural Gustav ritter/seduce vai realizar oficinas em todo o 
estado para os alunos no período matutino e vespertino em 04 dias por 
semana durante o ano todo.

• OVG - Organização das Voluntárias de Goiás

A oVG vai ministrar oficinas de papel reciclável (caixinhas de papel) em 
todo o estado para os alunos no período matutino e vespertino em 02 
dias por semana.

• Comando Ambiental do Estado de Goiás

o Comando Ambiental realizará exposições monitoradas em todo o es-
tado para os alunos no período matutino e vespertino em 02 (dois) dias 
por semana durante o ano todo.

• Saneamento de Goiás S.A – Saneago

trAnsporte
lAnCHes
reCUrsos HUMAnos

pArCeriAs:


