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Vem aí o Fórum de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul e a  

Oficina Estadual para Construção da Política de Educação Ambiental, evento 

inédito que reunirá educadores ambientais, professores, profissionais liberais, jornalistas, gestores 

públicos e estudantes de todo o estado de Mato Grosso do Sul, para a consolidação da Política 

Estadual de Educação Ambiental. 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul (IMASUL) e Secretaria de Estado de Educação (SED), a Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB) e a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA-MS) são os 

realizadores do evento. 

 

  

 

 

       
   

   

         

 

 



                     

   

 

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) é uma autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC). Sua 

missão é:  

“Proteger o meio ambiente propondo e executando políticas e ações 

ambientais com a participação da sociedade, assegurando o desenvolvimento 

sustentável do estado de Mato Grosso do Sul”. 

 

O objetivo do Fórum de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul é promover a interlocução de 

agentes para a consolidação de instrumentos e políticas voltadas para educação ambiental no 

estado. 

São metas do Fórum de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul e da Oficina 

Estadual de Construção da Política Estadual de Educação Ambiental: 

� Coletar contribuições de educadores ambientais para o texto da Política Estadual de 

Educação Ambiental;  

� Divulgar e fortalecer a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA/MS) e às 

Redes de Educação Ambiental do estado;  

� Informar as comunidades rurais e urbanas sobre ações e projetos realizados e em 

desenvolvimento em Mato Grosso do Sul e fomentar a articulação de novas ações e 

parcerias;  

� Difundir informações, instrumentos e metodologias de educação ambiental; 

� Promover a integração e interação de ações, projetos e programas de educação ambiental 

desenvolvidas no estado; 

� Divulgar ações que integram a ciência, a tecnologia, a produção e a inovação e práticas 

sustentáveis que minimizam os impactos negativos sobre o meio ambiente. 



                     

   

 

 

 

O fórum será a instância final de consulta pública da Política Estadual de Educação 

Ambiental. A consulta iniciou-se em 2009 e a partir de então, o IMASUL já realizou 27 oficinas 

consultivas em 21 municípios do estado, das quais participaram 790 pessoas. A consulta foi 

divulgada por meio de rádio, internet e visitas presenciais a 514 instituições, dentre elas 

associações, sindicatos, empresas, ONGs, escolas, universidades, órgãos públicos e veículos de 

comunicação. 

  

 

   
   
   
   
O evento irá reunir pessoas de todos os municípios de MS e também poderá contar com a presença 

de educadores de outros estados e países fronteiriços. Durante o Encontro Nacional das CIEAs, 

realizada em Brasília em 2010, outros estados demonstraram interesse em participar do fórum, em 

especial Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. Além disso, uma das redes participantes do evento, 

Rede Aguapé, abrange, além de MS e MT, Bolívia e Paraguai. 

Prevê-se a participação de 500 pessoas no fórum e um público maior na consulta pública da 

minuta da PEEA, em torno de 1000 participantes. 

 

 

 

 

Serão as entidades públicas e privadas, organizações não governamentais, instituições de 

ensino e pesquisa, associações, empresas, sindicatos, comunidade em geral dos 78 municípios do 

Mato Grosso do Sul, assim como interessados de outros estados brasileiros e países fronteiriços. 

 

ABRANGÊNCIA 

PÚBLICO ALVO 

APRESENTAÇÃO 



                     

   

 

   

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Palestrante - Genebaldo Freire Dias 

  
13 ANOS DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação 
   
   
   
   

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS ESCOLARIZADOS  
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
 

RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL DAS EMPRESAS, UTILIZANDO A  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARIZADOS 

 
POLÍTICA E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ESTADOS, EXPERIÊNCIAS E 

DESAFIOS 
 

 

 

Linha Temática 1 – Educação ambiental e práticas sustentáveis 

Biodiversidade; permacultura; bioconstrução; ecovilas; modelos de desenvolvimento 
sustentável. 

Linha Temática 2 – Educação ambiental formal 

Formação de professores; projetos escolares; materiais educativos; metodologias. 

Linha Temática 3 – Educação ambiental não formal 

Comunidades de aprendizagens; redes sociais; comunidades tradicionais; projetos 
comunitários; educomunicação; mobilização social; cidadania; inclusão social. 

Linha Temática 4 – Educação ambiental, gestão ambiental e políticas públicas 

Resíduos sólidos; recursos hídricos; mudanças climáticas; áreas protegidas; uso racional de 
recursos naturais; legislação; licenciamento ambiental; responsabilidade socioambiental. 

                                                          PALESTRAS 

MESAS REDONDAS 

                       LINHAS TEMÁTICAS 

   



                     

   

 
 
 

Que contemplem técnicas e metodologias que possam ser utilizados em processo de educação 

ambiental. 

 

 

 

Que contemplem a produção de materiais e processos de educação ambiental. 

 

 

 

Serão relatadas as experiências das empresas privadas, instituições de ensino, associações, 

entidades e poder público, relacionadas à educação ambiental nos diversos temas ambientais. 

 

   
   
   
Espaço para divulgação de produtos e serviços desenvolvidos pelos patrocinadores 
 

 
 

 

Apresentação de painéis relatando as experiências de pesquisa científica ou iniciativas sócio-

ambientais desenvolvidas no estado de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

 

Divulgação de obras e publicações diversas sobre o tema educação ambiental ou temas 

correlacionados e diálogo com autores. 

 

   RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  

STANDS PARA EXPOSIÇÃO 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

                                                         OFICINAS 

                                                          MINICURSOS 

DIVULGAÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES 



                     

   

 

 

 

APÓS DOIS ANOS DA ABERTURA DO PROCESSO DE DISCUSSÃO DA MINUTA DA POLÍTICA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SERÃO COLETADAS AS NOVAS CONTRIBUIÇÕES E A 

DISCUSSÃO PÚBLICA FINAL DO TEXTO COM O OBJETIVO DE FINALIZAR O PROCESSO DE 

CONSULTA PÚBLICA. 

Este período do evento será dedicado exclusivamente à consulta pública, na qual será utilizada uma 

metodologia específica capaz de organizar e otimizar as contribuições de um público tão amplo, com 

a presença de moderadores experientes e treinados para isso. 

 

 

Divulgação de trabalhos artísticos relacionados à questão ambiental no Estado de Mato Grosso do 

Sul, contemplando as diversidades ambientais por intermédio das mais variadas expressões 

artísticas como: artes plásticas, teatro, música, poesias e danças. 

 

 

   

Este evento é inédito no Estado de Mato Grosso do Sul e uma excelente oportunidade de 

publicidade para sua Entidade ou Empresa, cuja participação trará a oportunidade de: 

 
Destacar-se como empresa com responsabilidade sócio-ambiental 

 
Divulgar a marca e suas boas práticas ambientais antes e durante o evento 

 
Fomentar o desenvolvimento sustentável 

 
Gerar novas oportunidades de negócio e parcerias 

 
Promover produtos e serviços 

 
Fazer parte da rede de educadores ambientais 

 
 

OFICINA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DA 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL    

APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

VANTAGENS DE SER UM PATROCINADOR 



                     

   

 

 

A Parceria é direcionada a todas as empresas interessadas em associar sua marca ao evento 

técnico sobre educação ambiental e também o de alcançar o público atuante e envolvido com as 

questões ambientais que buscam desenvolver ações, projetos e programas para a conservação 

ambiental e qualidade de vida entre os seres vivos. A participação como parceiro do evento poderá 

ser realizada nas seguintes categorias: 

 

   
Investimento 
R$ 2.000,00 

 
Investimento 
R$ 5.000,00 

 

 
Investimento 
R$ 10.000,00 

 
Investimento 
R$ 20.000,00 

   
 
O espaço da logomarca a ser utilizada nos materiais impressos de divulgação será proporcional ao 
patrocínio obedecendo o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
Para inclusão no rol de patrocinadores e mais informações contatar: 
Unidade de Educação Ambiental 
Telefones: (67) 3318 6077 ou 3318 6076 
E-mail: forumeams@gmail.com 
Site:sites.google.com/site/forumeams 
 

20% 30% 60% 100% 

SEJA UM PATROCINADOR 



                     

   

 
 
 
 
 

  BRONZE PRATA OURO DIAMANTE 

Concessão de inscrições         

Aplicação de logomarca da empresa, em tamanho proporcional à cota de 
patrocínio, no convite eletrônico  

        

Logomarca no material gráfico (folder, cartaz , banner e camisetas)         

Anúncio na agenda promocional (1/2 página)         

Anúncio na agenda promocional (1 página)         

Logomarca no kit promocional do evento (bolsa, agenda, caneca)         

Menção dos patrocinadores em veículos de comunicação         

Stand para exposição de produtos e serviços         

Logomarca no balcão de credenciamento         

Agradecimento formal no cerimonial e citações de parceria         

Logomarca nos cadernos de resumos digitais do evento         

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink), em tamanho 
proporcional à cota de patrocínio, na homepage e seções internas do 
hotsite, com link para sítio da instituição         

Aplicação da logomarca da empresa, nos press releases de divulgação         

 
 

CONTRAPARTIDAS 

Para maiores informações, visite o site do evento: https://sites.google.com/site/forumeams/    
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