
Prezados membros da CIEA/DF, 

Convocamos V. Sa. para a 27ª Reunião da CIEA/DF 2017, em caráter extraordinário, a ser 

realizada no dia 30 de março de 2017, das 14h às 18h, na Biblioteca do IBRAM (conhecida 

como Biblioteca do Cerrado, estacionamento 13, Parque da Cidade) tendo como pauta: 

- Articulação das ações de EA no enfrentamento da crise hídrica no DF 

Encaminhamos em anexo a minuta da ata da 26ª reunião, realizada ontem, dia 15/03, para 

apreciação e contribuições até o dia 28/03, para que possamos consolidar as correções e 

complementações necessárias em tempo útil, para assinatura no dia 30/03.  

Conforme combinado, anexo encaminhamos também o documento da apresentação da 

consultora Michelle Midori, e abaixo copiamos a mensagem enviada pela consultora no mail 

que enviou o documento, para conhecimento: 

"Boa Noite,  

Como combinado, estou dispobilizando a apresentação contendo a proposta inicial de 

estrutura para o PDEA. 

A discussão de hoje a tarde renderá ótimos frutos e agradeço enormemente a todos que 

fizeram sugestões. Acho que conseguimos repensar esta estrutura e tentarei inserir todas as 

contribuições de vocês na primeira versão do PDEA.  

Por gentileza, gostaria de pedir, a quem puder, para que envie material sobre o 

desenvolvimento da educação ambiental da organização a que pertence. Isso facilitará a 

organização da nova estrutura em programas e projetos existentes. 

Avanços em temos de estrutura: 

1. Pensar em termos de programas, projetos e ações de EA que estão sendo realizados e 

outros que poderão ser sugeridos; 

2. Reorganizar a estrutura em Eixo temático (o que) juntamente com as linhas de ação (como) 

e definir se é uma ação de curto, médio ou longo prazo (quando); Definir o público-alvo das 

ações (para quem) e os atores envolvidos nas ações (quem); 

3. Inserir nas Bases Conceituais outros documentos como: Tratado de Educação Ambiental 

(1992); Tratado de Belgrado (1975) e o de Tbilisi (1977). 

4. Desmembrar dois tópicos: Bases conceituais e Marcos Legais (incluir o Currícuo em 

Movimento) 

5. Outras sugestões de eixos temáticos (ou sub-eixos) 

a) Ética da parcimônia com a noção de descrescimento;  

b) Uso e Ocupação do Solo;  

c) Educação Ambiental no Licenciamento Ambiental;  



d) Reuso da água (água cinza) e também podemos inserir a noção de água virtual, além de 

compreender o acesso à água como um direito humano universal (bem em consonância com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável); 

e) Segurança Alimentar e Nutricional; 

f) Construção sustentável; 

g) Riscos e desastres ambientais 

h) Desperdício e A3P no eixo resíduos sólidos 

i) Como trabalhar a educação ambiental nos planos de manejo de Unidades de Conservação? 

6. Nas linhas de ação: 

a) Captação de Recursos; 

b) Destacar a importância da inclusão de pessoas com deficiência em ações de Educação 

Ambiental, bem como de jovens e idosas.  

c) Educação ambiental e diretrizes de ação para empresas terceirizadas, contratadas para fazer 

obras públicas. 

Muito obrigada a todos e todas e fico aguardando as demais contribuições, 

Michelle Midori Morimura" 

Att. 

------------- 

Secretaria Executiva da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal 

- CIEA/DF 


