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I – SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório apresenta o Plano de Trabalho da Primeira Fase do Projeto de 

Educação Ambiental para a Foz do Rio Itajaí-Açú – PEA FRIA, que compreende os 

municípios catarinenses de Itajaí e Navegantes. 

O PEA FRIA visa atender condicionantes do licenciamento ambiental federal de 

empreendimentos marítimos de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G) 

da Petrobras na Bacia de Santos, através da implementação de processos educativos no 

âmbito do desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental Crítica
1
 conforme 

documentos técnicos desenvolvidos pela Coordenação Geral de Petróleo e Gás do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – CGPEG/IBAMA. 

O PEA FRIA integra o Programa de Educação Ambiental do Sul – PEA SUL, por 

sua vez definido por regionalização constante da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 

n° 01/2010, compreendendo os municípios situados no litoral de Santa Catarina e 

Paraná. 

O atual projeto é fruto da proposta confeccionada com base nos resultados do 

Diagnóstico Participativo da Foz do Rio Itajaí, executado entre os meses de maio de 

2013 a janeiro de 2014 em 11 comunidades dos municípios de Itajaí e Navegantes, 

conforme preconizado pela Nota Técnica supracitada. O Diagnóstico Participativo 

apresentou propostas para subsidiar a elaboração do projeto de educação ambiental, a 

partir da análise dos dados coletados em campo, complementados por dados 

secundários, conforme as linhas de ação, bases técnicas e demais diretrizes 

estabelecidas pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2010 e pela Instrução 

Normativa do IBAMA nº 02, de 27 de março de 2012. Nessa etapa foram identificados 

e caracterizados problemas ambientais e conflitos, sobretudo os que estivessem direta 

ou indiretamente relacionados aos impactos da cadeia produtiva da indústria do petróleo 

e gás natural, além de potencialidades socioambientais encontradas nas localidades 

abrangidas pelo diagnóstico. 

                                            
1
 O IBAMA ao tratar da “educação no processo de gestão ambiental” salienta que não se trata de 

estabelecer um outro tipo de educação ambiental, mas da aplicação dos pressupostos da educação 
ambiental crítica, transformadora e emancipatória nos instrumentos da gestão ambiental pública. 
Considerando o posicionamento do referido Órgão Ambiental, convencionamos chamar de “Educação 
Ambiental Crítica” a proposta de educação exercida nesse PEA, pois segundo Carlos Frederico 
Loureiro, "para a educação ambiental ser emancipatória e transformadora, ela tem que ser 
necessariamente crítica" 
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Na concepção do PEA FRIA permeiam as diretrizes teórico-metodológicas que 

preconizam a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, e respectivo Programa 

Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, nos termos da Transversalidade e 

Interdisciplinaridade; Sustentabilidade Socioambiental e Participação Social, no intuito 

de “promover a articulação das ações educativas voltadas às atividades de proteção, 

recuperação e melhoria socioambiental, e de potencializar a função da educação para as 

mudanças culturais e sociais.” (BRASIL, 2005). 

O presente Plano de Trabalho, além dos capítulos e adendos detalhados no índice 

traz os seguintes anexos: Anexo I – Proposta de Formação Continuada da Equipe 

Executora; Anexo II – Proposta de Monitoramento e Avaliação do Processo Educativo; 

Anexo III – Plano Estratégico de Identificação e Recrutamento dos Agentes Sociais. 

II – RECORTE ESPACIAL 

O PEA FRIA será desenvolvido no âmbito do PEA SUL em quatro 

comunidades/grupos, sendo duas localizadas em Itajaí e duas em Navegantes, que além 

de estarem na área de influência das atividades de exploração e produção da Petrobras, 

inseridas na Região 2 da regionalização proposta na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010, foram identificadas interferências nas atividades 

dos pescadores destes munícipios e também dos catadores e catadoras de materiais 

recicláveis e reutilizáveis do bairro de Imaruí em Itajaí. As comunidades são detalhadas 

no Adendo I – Comunidades Abrangidas pelo PEA FRIA. 

III – PÚBLICO DEFINIDO 

O público prioritário, identificado no diagnóstico participativo, é constituído por 

homens (pescadores), jovens (filhos e filhas das famílias pescadoras) e mulheres que 

estejam, direta ou indiretamente, inseridos na cadeia produtiva da pesca, bem como um 

grupo de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. São eles: Pescadores 

artesanais do Saco da Fazenda (Itajaí); Pescadores artesanais do bairro São Pedro 

(Navegantes); Mulheres descascadoras de camarão do bairro São Pedro (Navegantes) e; 

Grupo de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis do bairro Imaruí 

(Itajaí). 
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Informações relevantes sobre as características destes grupos e as localidades 

identificadas são apresentadas no Adendo I – Comunidades Abrangidas pelo PEA 

FRIA. 

Tais dados, como também a escassez deles (principalmente no que tange aos 

recortes de gênero), impulsiona a construção de um projeto de educação ambiental que 

proporcione tanto a visibilidade desses grupos, quanto as possibilidades de se aprender 

com eles suas formas de resistência, criatividade na organização e tantas outras 

contribuições que o recorte artesanal e de gênero possa trazer à discussão da gestão 

ambiental pública. Dessa forma, propõe-se, então, apreender suas percepções sobre os 

impactos sofridos durante todo o processo de desenvolvimento do país, da indústria do 

petróleo e gás, como também de todo o complexo sistema socioambiental em que estão 

inseridos, para construir, conjuntamente com esses grupos, uma pauta comum, ou seja, 

uma agenda sistemática de ações organizadas com apoio e assessoria técnica e política. 

Por fim, ao estabelecer o sentido histórico e fragilmente humano dessa temática, será 

feita a conexão com o licenciamento e com as ações que geram a busca de participação 

das comunidades nesse processo.  

Estima-se a participação de 50 pessoas no projeto. Porém, ressalta-se que não é 

possível garantir o número de participantes, uma vez que, depende de fatores peculiares 

ao projeto e fatores pessoais dos envolvidos. 
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IV – OBJETIVOS  

IV.1 – OBJETIVO GERAL 

Estabelecer uma pauta comum entre as famílias de pescadores e pescadoras das 

comunidades de Itajaí e Navegantes, e também do grupo de catadores e catadoras de 

materiais recicláveis e reutilizáveis do bairro Imaruí em Itajaí, que dialogue com as 

questões socioambientais inerentes à manutenção de suas estratégias de reprodução 

social e com a mitigação dos impactos gerados pela atividade produtiva do petróleo e 

gás. 

IV.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos estão descritos abaixo:  

1. Revisitar o universo teórico e prático de trabalhos que dialoguem com o público 

em foco; 

2. Estabelecer um canal de comunicação com as instituições especialistas nos 

temas abordados pelo projeto e com as que sejam representativas destes grupos, ou, 

ainda, organicamente vinculado às comunidades; 

3. Sistematizar o conhecimento das famílias de pescadores e pescadoras artesanais 

e dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis e identificar o nível de 

envolvimento de seus componentes, em especial, o da mulher, com a pesca 

artesanal e com as políticas de saneamento e saúde;  

4. Promover um processo formativo qualificado sobre questões relacionadas ao 

licenciamento ambiental e aos impactos da indústria de petróleo e gás e sua cadeia, 

gestão ambiental pública e seus diversos atores e espaços de atuação política, entre 

outros;  

5. Caracterizar as atividades produtivas (conhecimento de todas as etapas das 

cadeias de pesca e reciclagem) e fomento ao processo de valorização e estruturação 

das cadeias produtivas da pesca e reciclagem, de forma tal que recursos financeiros 

gerados pelas atividades permaneçam dentro das comunidades; 

6. Desenvolver um processo educativo ambiental com o público prioritário 

dividindo-os de acordo com seus interesses e características (gênero, faixa etária e 

atividade laboral), e com vistas a trabalhar suas questões específicas; 
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7. Consolidar o processo educativo desenvolvido e planejar a implementação de 

um novo ciclo do projeto de educação ambiental. 

V – METODOLOGIA CONSOLIDADA 

As atividades descritas a seguir estão ancoradas em três pontos fundamentais: (i) 

articulação do PEA com as políticas públicas voltadas para o público prioritário 

(comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental); (ii) construção de 

planejamentos e avaliações processuais conjuntamente com os sujeitos envolvidos e; 

(iii) construção de uma pauta comum que insira aspectos de gênero, etnia e faixa etária e 

fortaleça a gestão ambiental do território, ao mesmo tempo em que trata estas 

comunidades como sujeitos prioritários do processo.  

A pauta comum será resultado do processo socioeducativo (ações formativas e de 

fortalecimento comunitário; eventos de intercâmbio de experiência), que compõem as 

atividades do Projeto de Educação Ambiental. O desenvolvimento dessas diversas ações 

educativas será permeado pela construção participativa com o público prioritário.  

Todo o processo socioeducativo foi formulado com base nos pressupostos da 

Educação Ambiental (EA) no licenciamento e gestão pública (IBAMA, 2002), que se 

pauta na concepção da EA Crítica (ANELLO, 2009; LOUREIRO, AZAZIEL & 

FRANCA, 2007; LOUREIRO, 2009); nos conceitos de participação e produção teórico-

metodológica direcionados à temática da pesca e gênero, e ao processo de catação de 

materiais recicláveis e reutilizáveis. Tais princípios da EA dialogam com a educação 

popular e engajada, que foram expressas como proposta pedagógica por Paulo Freire 

(FREIRE, 1981, 1987, 1992; SCOCUGLIA, 1999). Em sua obra, o autor ressalta a 

importância da horizontalidade no processo de ensino aprendizagem, e discorre sobre o 

caráter político da educação. 

A intencionalidade pedagógica adotada nesse PEA visa, portanto, favorecer a 

emancipação dos grupos excluídos e socialmente vulneráveis, instrumentalizando-os 

para participação cidadã nos processos decisórios que envolvem a gestão ambiental dos 

territórios onde vivem e atuam. Para que tal proposta se efetive torna-se necessário 

formular um processo de formação que favoreça o acesso e interlocução dessas 

comunidades com as esferas decisórias de gestão pública e ambiental.  
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Nesse sentido, as estratégias metodológicas formuladas preveem um período de 

identificação das principais lideranças e das formas de organização comunitária, para 

que seja possível, a partir daí, desenvolver um roteiro de visitas nas comunidades, 

formação de grupos de trabalho e organização de encontros, nos quais serão validados e 

retrabalhados temas geradores,  pré-definidos no Diagnóstico Participativo realizado 

entre 2013 e 2014. Os temas deverão ser retrabalhados por meio da sua problematização 

detalhada, que implica na análise dos conflitos vivenciados pelas comunidades, 

atualização das principais demandas e identificação de necessidades específicas de 

fortalecimento para a manutenção de suas estratégias de reprodução social, bem como 

mitigação dos impactos gerados pela atividade produtiva do petróleo e gás. 

As etapas e atividades foram desenvolvidas na perspectiva de contribuir para 

ampliar a visão da situação conjuntural dos pescadores, catadores e catadoras de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, mulheres e jovens, para a construção de alternativas 

de subsistência material e sociocultural das comunidades envolvidas, contribuindo, 

assim, para a reelaboração das relações sociais intra e intercomunidades e arenas 

decisórias que envolvem os temas prioritários desse projeto. Considera-se que as 

relações sociais estão diretamente ligadas às condições objetivas de produção e 

reprodução social, que define a identidade própria de cada grupo. Esta por sua vez, 

estabelece-se a partir das práticas socioeconômicas e culturais, da relação com os 

recursos naturais e com o território. A compreensão mais completa dessas relações de 

interdependência e das alterações decorrentes das atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás é base estruturante das ações educativas, tanto para a equipe executora 

do projeto, quanto para as comunidades. 

Quanto mais o público prioritário compreende o contexto em que está inserindo, 

em suas diferentes escalas (local, municipal, estadual, regional e nacional), bem como 

as diversas arenas de tomada de decisão que determinam essa conjuntura, tanto mais 

resiliente e capaz de gerar estratégias de adaptação às mudanças e de construir 

alternativas, tornar-se-á, em conjunto com os outros atores envolvidos. Isso requer 

identificar os atores integrantes das arenas, reconhecer suas estratégias de ação e 

interesses subjacentes, acessar informações e desenvolver capacidade interpretativa 

suficiente para poder participar ativamente dos processos decisórios territoriais.  
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Dessa forma, as ações formativas a serem desenvolvidas com a equipe executora 

deverão dispor de ferramentas que propiciem condições para que desenvolva leitura 

completa dos aspectos socioeconômicos e culturais do público prioritário e de seu 

território, por meio de escuta sensível a ser desenvolvida paulatinamente junto às 

comunidades e aos atores sociais relacionados às temáticas em foco. Isso só será 

possível por meio do estabelecimento de relação de empatia e confiança que permita 

capturar elementos para além do aparente. Requer interpretação de aspectos sutis, 

próprios da forma de pensar e entender o mundo daquele grupo social específico, 

forjado em sua práxis cotidiana. Essa interpretação deverá ser construída na relação, 

portanto, por meio da aproximação e convivência, que requer presença constante da 

equipe no território, especialmente, dos Técnicos e Supervisores de Campo, 

acompanhando os Agentes Sociais (que são moradores das comunidades) e, 

contribuindo para ampliar e interpretar de forma contextualizada sua vivência nas 

localidades. 

Em relação às comunidades, por sua vez, as ações educativas deverão ser 

construídas com os grupos prioritários, em alinhamento com as necessidades que 

identificarem em cada patamar de interpretação da realidade, conforme os passos para 

detalhamento de temas geradores e subtemas indicados na perspectiva freireana
2
 

(SILVA, 2007).  

Quanto mais o mundo for desvelado, maior será a necessidade de aprofundar 

e ampliar o conteúdo programático. (...) Nesse processo, a realidade imediata 

vai sendo inserida em totalidades mais abrangentes, a fim de mostrar que a 

realidade local, existencial, não está solta no espaço, num vazio político e 

social (SILVA, op.cit., p.132).  

Isso significa que os temas centrais, expressos no Diagnóstico Participativo, e que 

se refletem nos problemas e conflitos que são vivenciados atualmente por esses grupos 

enquanto situações limitantes, que constituem sua condição de vulnerabilidade social, 

precisam ser decompostos em subtemas para permitir compreensão detalhada. Isso 

evidenciará fatores contribuintes, relações de causa-efeito, interconectividades e 

                                            
2
 Temas geradores: que levam à criação, à produção, fecundação de algo novo; conteúdos 
ligados às condições existenciais do público envolvido na ação educativa, de sua visão 
cultural, de suas crenças. Á medida que os participantes vão compreendendo a própria 
situação, e a relação entre realidade local e contexto universal, os temas serão aprofundados 
e outros serão introduzidos, novas temáticas deverão ser pesquisadas (SILVA, 2007). 
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caminhos para proposição de soluções. Ao decompor, cada parte e analisá-la 

profundamente, torna-se mais possível compreender o todo posteriormente e, identificar 

as estratégias mais adequadas para intervenção, buscando fortalecimento e 

transformação.  

Essa análise conjunta da realidade, por meio de decomposição, categorização e 

posterior síntese, significa trazer a intencionalidade da pesquisa-ação
3
 à prática 

educativa: equipe executora e público prioritário do processo educativo se tornam 

investigadores da realidade, com o propósito de melhor compreender para intervir de 

forma qualificada e estratégica. O papel da equipe é de facilitadora do processo de 

aprendizagem, trazendo o aporte das diferentes ferramentas (conteúdo técnico-

científico, parceria com instituições competentes para esclarecimentos específicos e 

contribuições no desenvolvimento de ações estratégicas, tradução e intepretação de 

símbolos e linguagem técnica) para traçar essa leitura da realidade. Quanto mais se 

compreende, mais se evidenciam as formas de participação e intervenção. 

Nesse contexto de compreensão da prática educativa, foram pré-definidas etapas e 

atividades gerais para serem desenvolvidas ao longo do PEA FRIA que deverão ser 

detalhadas a partir da interação com as comunidades. O processo contempla a 

possibilidade de adaptação permanente, a partir dos resultados obtidos ao longo da 

interação, constantemente registrados e avaliados. Todos os passos dependerão de 

diversos aspectos, tais como: 

 Interesse das comunidades e público prioritário; 

 Grau de mobilização e envolvimento efetivos que será possível atingir; 

 Direcionamento das ações educativas em função das evidências apontadas ao 

longo do processo de decomposição dos temas geradores em subtemas, que 

emergirão das necessidades que o grupo prioritário explicitará (em suas 

diversas escalas: local-comunidades, municipal e/ou regional); 

                                            
3
 A metodologia da Pesquisa-ação é desenvolvida por diversos pesquisadores das ciências 
humanas ou da pesquisa social, com destaque para Thiollent (1992) e configura práticas de 
investigação em interação com o grupo pesquisado, envolvendo intensa troca de informações 
e construção conjunta de leitura interpretativa sobre a realidade.  
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 Conflitos pré-existentes e decorrentes do próprio processo educativo, os quais 

deverão ser trabalhados como janelas de oportunidades para o diálogo e a 

construção de acordos entre os envolvidos; 

 Adesão de instituições parceiras para apoiar a realização das ações de 

intervenção; 

 Tipologia das ações de intervenção que serão demandadas; 

 Equacionamento da relação: necessidade/expectativa das comunidades x 

capacidade de assimilação do PEA (governabilidade); 

 Dentre outras imponderáveis nesse momento, mas que devem ser consideradas 

como parte da “incerteza” inerente ao processo.  

Dessa forma, as ações previstas guardam flexibilidade suficiente para adaptação 

constante e direcionamento conforme o processo demandar. Estão estruturadas em três 

Etapas, a serem desenvolvidas durante 36 meses, que constituem a Fase 1 do PEA Fria. 

São elas:  

1. Estruturação do Planejamento: envolve a montagem da equipe executora, 

revisão bibliográfica e documental, detalhamento das ações por meio da 

construção do Plano de Trabalho; 

2. Implementação das Atividades: constitui quatro rodadas de ações educativas 

de formação e fortalecimento das comunidades, de comissões comunitárias, 

municipais e regionais; permeada pelo monitoramento e avaliação 

permanentes; 

3. Transversal: formação continuada da equipe executora, avaliação constante e 

adequação das ações. 

A seguir, serão apresentados os elementos principais de cada etapa, com 

detalhamento descritivo das ações a serem desenvolvidas na Rodada de Inserção 

Comunitária, já que constitui momento crucial para a identificação de demandas mais 

objetivas para a construção das Rodadas seguintes. Ressalta-se que os pressupostos 

teórico metodológicos da EA Crítica aqui adotados direcionam para o planejamento 

apenas geral das Rodadas seguintes, para efeito de previsão de tempo de duração e 

dimensionamento de esforço técnico, já que o detalhamento incorreria apenas em 
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exercício imaginativo contraproducente. É fundamental garantir que as ações formativas 

sejam construídas efetivamente com as comunidades, portanto, considera-se que devem 

ser indicadas, porém não detalhadas neste momento. As atividades previstas para cada 

Etapa/Rodada estão sintetizadas em formato de tabela, apresentada no Adendo II.  

ETAPA 1 – Estruturação do planejamento – duração de quatro meses 

As primeiras ações tratam de conhecer o universo teórico e prático de trabalhos que 

dialoguem com o público em foco, por meio de uma revisão bibliográfica, e do 

Planejamento interno das atividades executivas, que justamente, resultaram na 

formulação do Plano de Trabalho e demais anexos, ora apresentados. 

O planejamento da estratégia executiva requer: alinhamento conceitual-

metodológico sobre a temática da EA Crítica e sua relação com o licenciamento 

ambiental, do trabalho com comunidades pesqueiras e com grupos de catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis; revisitar os dados do diagnóstico e de outros 

documentos produzidos que dialoguem com as temáticas que envolvam as comunidades 

em questão; e identificar as instituições representativas do público prioritário para 

estabelecimento de interlocução inicial. Com base na revisão bibliográfica foram 

desenvolvidas: as propostas de Formação Continuada da Equipe Executora (Anexo I) e 

de Monitoramento e Avaliação do Processo Educativo (Anexo II), as quais serão 

desenvolvidas ao longo de toda a Fase 1. Posteriormente, ainda como parte integrante 

dessa etapa, serão formulados os roteiros das Oficinas de Alinhamento Conceitual-

Metodológico e de Preparação para Atuação em Campo, ambas voltadas para a equipe 

executora. 

ETAPA 2 - Implementação das atividades – 32 meses (dois anos e oito meses)  

As atividades da etapa de implementação desse projeto foram planejadas em 

quatro rodadas encadeadas, não lineares, mas sucessivas. Estas rodadas se relacionam 

com os objetivos propostos, que, por fim, espera-se que permitirão construir a pauta 

comum e atender ao objetivo geral. 

A Primeira Rodada tem previsão executiva de cinco meses e refere-se às Ações 

de Inserção Comunitária que visam o estabelecimento de um canal de comunicação 

entre a equipe executora e as comunidades, de modo a mobilizar o maior número de 

pessoas integrantes do público prioritário, levantar informações preliminares para 
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organizar as primeiras reuniões e colher dados para desencadear a caracterização das 

cadeias produtivas de pesca e catação de recicláveis.  

O passo inicial para isso é a realização de visitas de campo nas comunidades, junto 

aos pescadores e pescadoras, às mulheres descascadoras de camarão e à cooperativa de 

catadores/catadoras - Cooperfoz, bem como às Colônias de Pesca. Tais visitas 

permitirão reconhecer lideranças e atores chave para facilitação da interlocução, 

aproximação e localização de representantes do público prioritário que apresentem 

interesse e disponibilidade para formar Comissões Comunitárias, com vistas a 

desencadear as ações de mobilização e preparar as reuniões iniciais.   

Serão realizadas reuniões em cada comunidade, com o público prioritário, para: 

apresentação do projeto e dos antecedentes que conduziram a sua conformação; 

devolutiva do Diagnóstico Participativo, com entrega de material impresso; 

levantamento de expectativa dos grupos específicos; priorização de demandas, 

validação dos temas geradores e identificação de subtemas; definição de ações 

estratégicas para as atividades educativas; formação das Comissões Comunitárias; e 

continuidade do levantamento de informações sobre a cadeia produtiva da pesca e da 

catação de materiais reutilizáveis/recicláveis.  

Essas reuniões deverão ser preparadas com muito cuidado, pois, serão a 

demonstração inicial do que poderá vir a ser desencadeado nas comunidades a partir do 

início do Projeto. Portanto, deverão: ser conduzidas pelos Supervisores (no papel de 

facilitadores), com apoio dos Técnicos de Campo; contemplar diversidade de estratégias 

pedagógicas, usando grupos de trabalho, relato em plenária, produção de elementos 

registrados de forma a serem facilmente visualizáveis e linguagem que favoreça a 

participação de todos.  

Um das coisas mais importantes será a utilização de uma forma didática e 

instigante de apresentação dos dados obtidos no Diagnóstico Participativo, 

preferencialmente, efetuada pelos membros das Comissões, em grupos de trabalho, 

utilizando uma adaptação do Café ComPartilha. Nessa dinâmica, os grupos se 

distribuem em mesas, nas quais devem conter painéis específicos (elaborados pelos 

organizadores das reuniões – lideranças e interessados em compor as Comissões 

Comunitárias, com apoio da Equipe Executora), com os principais resultados dos 

Diagnósticos (problemas socioambientais, conflitos, potencialidades e atores 
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envolvidos), dados sobre a cadeia produtiva de pesca e da catação de recicláveis. Esses 

painéis deverão ser apresentados por um dos integrantes do grupo, com um roteiro de 

questões a serem debatidas em seguida pelos componentes. Outro membro do grupo 

deverá registrar as informações produzidas. Após 15 min, é definido um anfitrião para 

permanecer na mesa, reapresentar o painel e o resultado do debate para o primeiro 

grupo de visitantes, enquanto o restante dos membros se desloca para outra mesa. Dessa 

forma, todos os grupos visitarão todos os painéis e oferecerão suas contribuições. Ao 

final, os anfitriões relatam a síntese das discussões e o Supervisor efetua o fechamento 

da atividade. 

Os temas geradores deverão ser analisados por meio da montagem de fluxogramas, 

usando fichas de cartolina e fios de lã, fixados em cartolinas, para representar as 

conexões causais, montados também em subgrupos específicos, conforme área de 

atuação. A partir do tema central serão desenvolvidas cadeias de causas e fatores 

contribuintes, com o objetivo de decompor os diversos aspectos envolvidos nos 

problemas e conflitos socioambientais relacionados à pesca e catação de recicláveis. A 

cada causa/fator contribuinte procurar-se-á definir ações estratégicas, com vistas a 

reduzir a situação de vulnerabilidade social e fortalecer os grupos prioritários. Isso 

deverá gerar uma espécie de árvore de análise de problemas, contendo temas e subtemas 

geradores, bem como ações estratégicas correspondentes, dentro do escopo das ações 

formativas que estão na governabilidade desse projeto. Sempre que os grupos 

identificarem necessidade de desenvolvimento de ações que fogem do escopo do 

projeto, a equipe executora procurará orientar os interessados a identificar as entidades 

competentes para apoiá-los, e sempre que possível/necessário, intermediará o 

agendamento de reuniões junto a representantes institucionais que poderão dar atenção à 

demanda e buscar algum tipo de encaminhamento. 

A partir desses fluxogramas, é iniciado o processo formativo, de interpretação da 

realidade socioambiental, a identificação dos subtemas, assim como dos assuntos que 

deverão ser trabalhados nas diversas ações formativas, pelo menos no primeiro semestre 

da 2ª Rodada. Muitas informações pertinentes às cadeias produtivas em análise também 

serão levantadas para posterior aprofundamento.  

Deverá ser possível também, confirmar os interessados em compor as Comissões 

Comunitárias, de modo a contemplar representantes dos pescadores, dos jovens, das 
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mulheres que trabalham no processamento do pescado e na descasca do camarão, 

catadoras e catadores de materiais recicláveis, conforme as comunidades que vivem e 

atuam. Tais Comissões serão importantes para efetuar a mobilização de todo público 

prioritário ao longo de todo o processo, identificar as demandas de esclarecimento, 

resolução de problemas, difusão de todas as atividades, planeamento e organização das 

ações educativas, em conjunto com a equipe executora.  

Importante destacar que as ações de formação e fortalecimento das Comissões 

Comunitárias e das Comunidades serão detalhadas a partir desse processo interativo, de 

modo a atender aos temas mais relevantes para cada grupo específico. A partir da 

análise do DP pode-se observar que um possível investimento em ações relacionadas ao 

cooperativismo e empreendedorismo pode ser altamente relevante, considerando a 

perspectiva de melhor inserção nas cadeias da pesca e de recicláveis.  

Prevê-se que as estratégias mais profícuas para gerar aderência dos comunitários às 

Comissões, do público prioritário às ações educativas serão aquelas que favorecerem: 

desenvolvimento de ações objetivas para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras (da pesca e dos recicláveis), provavelmente, propiciando 

maior ascensão ao mercado consumidor dos produtos que geram; engajamento dos 

trabalhadores em incubadoras de cooperativas para autogestão dos processos 

produtivos; e estabelecimento de ações de articulação com outros grupos mais 

engajados. Nesse sentido, o papel das Comissões será de fundamental importância para 

auxiliar a mobilização das comunidades – ampliando o número de participantes 

envolvidos em todas as etapas, inclusive na organização dos eventos de intercâmbio e 

do Encontro Regional, bem como, estabelecer elos mais fortes entre as comunidades e a 

Equipe Executora, fortalecendo o trabalho do Agente Social. 

Os Agentes Sociais deverão complementar o levantamento de dados necessário 

para caracterizar as cadeias produtivas relacionadas à pesca e aos materiais recicláveis, 

com apoio das Comissões Comunitárias, utilizando fichas para preenchimento simples, 

a serem complementadas pelos Técnicos de Campo. Paralelamente, serão realizadas 

reuniões com grupos de mulheres para discutir temas relevantes, usando metodologia de 

Grupos Focais, que envolve a definição de roteiro de questões semiestruturado, 

conduzido por um facilitador (Supervisor de Campo), que lança as perguntas ao grupo e 
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estimula o debate. Alguns observadores (Técnicos de Campo) registrarão os debates, de 

modo a compor relatório completo sobre as informações trabalhadas.  

A Segunda Rodada tem previsão de realização em 18 meses e consistirá no 

Desenvolvimento do Processo Educativo Ambiental. Os grupos serão subdivididos de 

acordo com seus interesses, visando trabalhar questões específicas (subtemas 

geradores), buscando relacioná-las aos problemas socioambientais, aos 

empreendimentos de petróleo, à organização social e ao modelo de desenvolvimento 

econômico adotado. As atividades previstas são: 

  Planejar o processo formativo das Comunidades e Comissões Comunitárias e 

elaborar roteiros pedagógicos detalhados para cada atividade, conforme os 

subtemas identificados nas 1ª Rodada;  

 Estruturar e realizar processo de mobilização comunitária para participação nas 

ações formativas, com apoio das Comissões;  

 Promover série de ações formativas temáticas atendendo às necessidades 

vinculadas à intenção pedagógica do projeto e levantadas através das 

expectativas expressas anteriormente, abordando, minimamente, os seguintes 

aspectos: licenciamento ambiental, impactos da cadeia produtiva de P & G, 

gestão ambiental pública, atores e arenas de negociação, problemas 

socioambientais vividos pela classe pesqueira e catadores de materiais 

recicláveis, comunidades tradicionais e direitos assegurados pelas políticas 

públicas, legislação socioambiental, ordenamento das atividades pesqueiras, 

instrumentos de ordenamento territorial, organização social, 

empreendedorismo, cooperativismo, estruturação dos produtos para melhor 

inserção no mercado; 

 Planejar e executar ações de fortalecimento comunitário. 

As ações de EA deverão ser realizadas preferencialmente no formato de oficinas, 

portanto, com caráter prático e de construção de aptidões/habilidades, perpassando 

aspectos cognitivos e afetivos. A linguagem a ser utilizada deverá favorecer a 

participação e entendimento de todos, usando sempre sistemática de trabalho em grupos 

menores (cinco a oito pessoas), usando roteiros de interpretação, realização de 

atividades em que seja possível integrar conhecimento científico e técnico, construção 
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de conhecimentos de forma colaborativa, intensa troca de experiências e de informações 

entre todos os envolvidos. Sempre que necessário serão convidados especialistas de 

instituições parceiras para desenvolvimento de temas de interesse, com maior 

aprofundamento, elaboração de apresentações usando linguagem adequada e material 

didático de apoio diversificado.  

A Terceira Rodada tem previsão de realização em cinco meses e traz como 

objetivo promover Encontros entre Grupos Específicos envolvidos no Projeto, com 

vistas à elaboração de uma pauta comum contendo a dimensão comunitária e 

socioambiental nas proposições. Este evento deverá se constituir em um espaço de 

articulação com instituições promotoras de políticas importantes a estes grupos, como o 

Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Trabalho, Previdência Social, órgãos 

estaduais de meio ambiente, entre outros, para que os participantes possam dialogar com 

estes atores de forma coletiva e estabelecer uma agenda de trabalho. Nos dois últimos 

meses desta rodada será elaborado o Plano de Trabalho da fase seguinte, a Fase 2. As 

atividades consistem em: 

 Planejar o intercâmbio de experiências entre as comunidades com a 

participação das Comissões Comunitárias, por meio de reuniões de 

planejamento; 

 Realizar pequenos eventos de intercâmbio entre comunidades: visitas de 

campo, reuniões entre Comissões, dentre outros, conforme interesse e 

necessidades das comunidades;  

 Promover a mobilização comunitária para participação no Encontro Geral, com 

apoio das Comissões Comunitárias; 

 Planejar o roteiro pedagógico e executar um Encontro Geral de Intercâmbio de 

Experiências com todas as comunidades; 

 Formular uma agenda com pontos comuns que deverão ancorar as ações da 

Fase 2 do projeto.  

A Quarta Rodada está prevista para ser realizada em quatro meses e tem como 

objetivo Avaliar o Processo Educativo e planejar a Fase 2. Assim, ao mesmo tempo 

em que se repercutem os resultados do encontro com as comunidades, se desenvolve o 

novo Plano de Trabalho. As atividades previstas são: 
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 Elaborar roteiro pedagógico das reuniões de repercussão e avaliação do 

encontro; 

 Executar o roteiro pedagógico através de reuniões nas comunidades para (i) 

identificar a percepção dos comunitários quanto às sugestões e expectativas 

para implementação das agendas na Fase 2; (ii) repercutir os resultados do 

encontro e (iii) apresentar os resultados da avaliação processual realizada; 

 Consolidar o Plano de Trabalho da Fase 2 do projeto. 

VI –ATIVIDADES PREVISTAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

Foi realizado um amplo esforço de revisão bibliográfica e documental para a 

elaboração do presente Plano de Trabalho, que recapitulou não só conceitos 

fundamentais à execução do projeto, mas também possibilitou a familiarização da atual 

equipe executora com as atividades de diagnose realizadas até este momento do projeto, 

bem como permitiu conhecer, por meio de dados secundários, informações atualizadas 

sobre os temas de interesse do público prioritário desse projeto. Tal conhecimento será 

consolidado e refinado durante as Reuniões de retomada e devolutiva do Diagnóstico 

Participativo, por meio das quais será possível obter informações primárias atualizadas. 

Somado a isso, Em consonância com o objetivo específico 3, que visa a 

caracterização das atividades produtivas e fomento ao processo de valorização e 

estruturação das cadeias produtivas da pesca e reciclagem, será desenvolvido durante a 

retomada do relacionamento com a comunidade a atividade de Caracterização das 

Cadeias Produtivas e Sistematização do Conhecimento das Comunidades. 

Neste momento, conforme preconiza o PAR. 02022.000464/2015-88 

CPROD/IBAMA serão sistematizados os conhecimentos das famílias de pescadores e 

pescadoras artesanais envolvidos no projeto, identificando o nível de envolvimento de 

seus componentes, em especial a mulher, com a atividade pesqueira, bem como os 

conhecimentos dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, identificando o 

nível de envolvimento com as políticas de saneamento e saúde. Serão caracterizadas 

todas as etapas da cadeia produtiva da pesca e da reciclagem. 
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A caracterização das cadeias produtivas abordará as etapas e atores envolvidos, e a 

relação dos participantes do projeto com essa cadeia, analisando sua dependência e 

possibilidades de alternativas econômicas. 

Serão mapeadas as estratégias consolidadas para sistematização do conhecimento e 

para caracterização, sistematização e análise das informações sobre as cadeias 

produtivas. Nestas estratégias estarão inseridos os roteiros para obtenção das 

informações junto aos pescadores e junto aos catadores. 

As informações necessárias serão obtidas durante as atividades de mobilização e 

oficinas de retomada e, se necessário, serão complementadas durante as atividades 

formativas. 

Ao final, o Relatório Descritivo e Analítico da Caracterização contemplará as 

atividades realizadas para coleta dos dados de caracterização, sistematização das 

informações das comunidades inseridas no projeto e dos resultados obtidos. A Análise 

sobre o conhecimento dos grupos incluirá síntese da forma como cada comunidade está 

envolvida na atividade que pratica.  

A caracterização das cadeias produtivas detalhará e analisará a situação da 

comunidade em relação ao restante da cadeia produtiva e relacionará as dificuldades 

identificadas para obtenção dos dados, bem como possíveis desdobramentos ou 

aproveitamento em etapas futuras do projeto. O relatório contará com evidências 

fotográficas da obtenção de informações junto às comunidades. 

Ressalta-se, ainda, que o Sistema previsto para monitoramento e avaliação 

permanente do processo educativo permitirá que os dados levantados no DP sejam 

constantemente atualizados durante a Fase 1 do PEA FRIA, não sendo necessária a 

proposição de atividades específicas para fins de atualização do DP. 

VII – METAS E INDICADORES 

As metas e indicadores foram elaborados tomando como base o cruzamento entre o 

previsto na Proposta de Projeto de Educação Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açú 

revisada (Matriz Lógica) e no sistema de avaliação em teste proposto por OGPar/PUC-

Rio (OGPAR/PUC, 2016). 
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O detalhamento das metas e dos indicadores pode ser observado no Anexo III - 

Proposta de Monitoramento e Avaliação do Processo Educativo, deste Plano de 

Trabalho. 

VIII – PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS PRÓXIMAS AÇÕES A 

SEREM IMPLEMENTADAS 

Será efetuada a consolidação e avaliação de todo o processo educativo na Quarta 

Rodada. Esta avaliação será chave para definição das próximas ações a serem 

implementadas na Fase 2.  

O planejamento da próxima fase deverá ser baseado nos resultados da consolidação 

e avalição, nas demandas advindas de discussões coletivas e na proposição da agenda 

socioambiental comum, envolvendo as entidades de interesse. O Encontro Geral será o 

momento em que as Comissões e Comunidades poderão apontar demandas preliminares 

de ações em continuidade, as quais serão consolidadas por meio das Reuniões de 

Repercussão. 

IX – PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

O Adendo II apresenta os integrantes da equipe técnica do PEA FRIA diretamente 

envolvida com o planejamento e execução das atividades, bem como os respectivos 

perfis profissionais. O perfil de cada integrante traz a descrição da área de formação, a 

atribuição de cargos e funções assumidas para o projeto e breve descrição sobre a 

experiência profissional.  Além dos técnicos relacionados no Adendo II, a equipe 

executora contará com Agente Social, que está sendo selecionados conforme 

apresentado no Anexo III – Plano Estratégico de Identificação e Recrutamento dos 

Agentes Sociais. Ressalta-se que a equipe executora do PEA FRIA participará de 

formação continuada ao longo do projeto, conforme proposto no Anexo I – Proposta 

de Formação Continuada da Equipe Executora.  

X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O Adendo IV apresenta o Cronograma Físico-Financeiro do PEA FRIA no qual 

estão estimados os prazos de execução das atividades, bem como a porcentagem do 

valor total previsto para implementação do projeto a elas relativas, nos termos do que 

prevê as Notas Técnicas CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/10 e N°02/10. 
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XI – RESPONSÁVEL TÉCNICO  

O Quadro XI-1 apresenta os autores do Plano de Trabalho referente ao PEA 

FRIA, com os respectivos cargos e itens elaborados. Os respectivos Cadastros Técnicos 

Federais são apresentados na seção XIII e Adendo IV. 

 Quadro XI-1 –  Relação dos autores e respectivos itens elaborados para o Plano de Trabalho 

do PEA FRIA. 

Responsável Técnico Cargo Itens Elaborados 

Guilherme H. B. Klaussner Coordenador Geral 

I Sumário Executivo; II Recorte 

Espacial; III Público Delimitado; VI 

Atividades Previstas para Atualização 

do Diagnóstico Participativo; 

IX Perfil dos Profissionais Envolvidos; 

X Cronograma Físico-Financeiro; 

Adendo I; Adendo III; Adendo IV. 

Eliane Simões Orientadora Pedagógica 

IV Objetivos; V Metodologia 

Consolidada; VII Metas e Indicadores; 

VIII Previsão de Construção Coletiva 

das Próximas Ações a serem 

Implementadas; Adendo II Síntese das 

Etapas, Atividades e Objetivos 

descritivos do PEA 

Flávia Navarro Supervisora de Campo 

IV Objetivos; V Metodologia 
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XII – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

Os Cadastros Técnicos Federais dos responsáveis técnicos pela elaboração do 

Plano de Trabalho são apresentados no Adendo V. 
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I. Localização das comunidades do PEA FRIA 

Na região do PEA FRIA (Itajaí e Navegantes), estão presentes quatro 

comunidades/grupos, igualmente divididas entre ambos os municípios. O acesso a todas 

as comunidades é feito por via terrestre, através de carro.  

O Quadro I-1 apresenta os dados: 

Quadro I-1 – Itajaí e Navegantes 

Número no mapa Comunidade Município Acesso 

1 Imaruí 

Itajaí 

Terrestre 

2 Saco da Fazenda Terrestre 

3 São Pedro (pescadores) 

Navegantes 

Terrestre 

4 São Pedro (descascadoras) Terrestre 

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente. 

 

Foi elaborado um mapa que apresenta a localização das quatro comunidades dos 

municípios catarinenses. Elas são representadas na Figura I-1. 

 



- Limites Municipais (IBGE, 2010).
- Malha Viária (DNIT, 2015)
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I.1. Descrição das comunidades 

1. Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis da Cooperfoz – 

Bairro Imaruí – Itajaí 

A Pesquisa Social forneceu a chave para a compreensão da existência de grupos 

sociais vulneráveis em determinados bairros que anteriormente não haviam sido 

aventados. Trata-se de grupos de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

situação de vulnerabilidade bastante pertinente considerando-se o contexto urbano da 

Foz do Rio Itajaí. 

A totalidade dos participantes do evento de Diagnóstico Participativo do Subgrupo 

dos Trabalhadores da Reciclagem do Bairro Imaruí foi de adultos, na faixa etária entre 

20 e 50 anos, com maioria de mulheres.  Todos são trabalhadores da reciclagem junto à 

Cooperfoz e residem no próprio Imaruí ou em localidades próximas, inclusive no 

município de Navegantes, que acessam utilizando a balsa, a qual se localiza muito 

próxima à Cooperativa. A participação dos presentes foi avaliada como satisfatória, 

havendo debate e reflexões sobre a realidade local a partir da metodologia empregada. 

O grupo apresenta um perfil de baixa ou mesmo nenhuma escolaridade, além de alta 

rotatividade dos trabalhadores, o que colabora para uma dificuldade para o efetivo 

envolvimento de todos. 

2. Pescadores artesanais do Saco da Fazenda 

Há mais de 300 pescadores artesanais no Saco da Fazenda, sendo que um grupo de 

30 mulheres processa o pescado. Os principais conflitos estabelecidos são com o Porto 

de Itajaí e com a Colônia de Pesca. Estes pescadores artesanais atuam dentro de águas 

abrigadas, entre a Ponta de Porto Belo e Armação, e estão organizados através da 

Colônia de Pescadores Z-36 de Itajaí. Essa organização, no entanto, não conta com o 

apoio político das entidades públicas em nenhum nível do governo. Os comunitários 

têm facilidade para mobilizar os pescadores e a vizinhança é sensível à causa da pesca 

artesanal. A maior parte dos pescadores deste grupo tem escolaridade básica e alguns 

manifestaram o desejo por abandonar a profissão de pescador. 

3. Pescadores artesanais do bairro São Pedro  

O bairro é mais antigo do que Itajaí, com 155 anos, e possui cerca de 14 mil 

moradores, dos quais um grande número exerce a pesca artesanal ou são filhos de 
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pescadores artesanais, mas se dedicam a outras atividades, com destaque para a pesca 

industrial. Os lotes estão quase totalmente ocupados por moradias pois, diante da 

exiguidade de espaço, da falta de condições para adquirir terrenos em outras localidades 

e mesmo do desejo de permanecer morando próximo da família, os filhos constroem 

suas casas junto às dos pais. Estes sujeitos estão organizados através da Colônia de 

Pescadores Z-6 de Navegantes O grupo demonstrou coesão interna entre os integrantes, 

que cooperam mutuamente nas atividades cotidianas e se organizam para ajudar as 

famílias que se encontram em dificuldade. A tradicionalidade é um aspecto importante 

pelo que ele representa para os moradores em termos de segurança e bem estar, já que 

se percebem como pertencentes a um grupo social com fortes laços. As pessoas do 

bairro com papel de liderança atuam na diretoria da Colônia de Pescadores Z-6. Há 50 

bateiras de pescadores do bairro que atracam nas imediações das residências, e o grupo 

não é beneficiado com subsídio para a compra do diesel e para a reforma das 

embarcações. A maior parte dos pescadores tem escolaridade básica e os jovens buscam 

empregos com carteira assinada nas indústrias e no porto. 

4. Mulheres descascadoras de camarão do bairro São Pedro  

Existem três grupos de mulheres que descascam camarão nas assim denominadas 

“salgas”, totalizando aproximadamente 80 mulheres. As salgas são pequenos galpões 

administrados pelo proprietário(a), que contrata informalmente mulheres com 

experiência na manipulação de camarão, trazidos pelo “atravessador”. Depois de limpo, 

o camarão é encaminhado para empresas que o embalam e comercializam. Trata-se de 

uma terceirização de mão de obra que ocorre sem nenhuma formalização de relações 

trabalhistas, o que a torna interessante para as empresas e para as próprias trabalhadoras, 

que recebem pagamentos superiores ao mercado local, permitindo conciliar a atividade 

com suas funções domésticas. As mulheres alegam não se adaptar ao sistema de 

contratação dentro das regras trabalhistas, pois a pesca do camarão, e consequentemente 

seu processamento, é intermitente. O grupo é bastante coeso, as integrantes cooperam 

mutuamente nas atividades cotidianas e organizam bingos para ajudar as famílias que se 

encontram em dificuldade. Este subgrupo se encontra concentrado próximo ao Porto de 

Itajaí e ao Porto de Navegantes. Embora a população desta localidade seja 

tradicionalmente católica, a maioria absoluta das mulheres participantes do diagnóstico 

pertence às igrejas evangélicas existentes no bairro. Apesar de pertencerem a uma 
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população tradicional, o grupo desconhece a legislação específica sobre o tema e seus 

direitos. O bairro não possui associação de moradores. 
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Adendo II – Síntese das Etapas, Atividades e Objetivos descritivos do PEA FRIA 
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Etapa 1 Planejamento interno das atividades executivas - estruturação do planejamento 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Composição da 

Equipe Executora 

1.1 Seleção e recrutamento de técnicos e agentes 

sociais 

Compor equipe técnica para execução do projeto, com formação multidisciplinar, 

para exercer as seguintes funções: Coordenação Geral, Orientador Pedagógico, 

Supervisor de Campo, Técnicos de Campo e Agentes Sociais 

2. Planejamento do 

Projeto 

2.1 Revisão bibliográfica de documental 

Subsidiar a equipe executora com aspectos conceituais e metodológicos sobre EA 

Crítica, Educação Popular, Comunidades Tradicionais, Problemas/Conflitos e 

Vulnerabilidades Socioambientais, Diagnósticos Participativos e outros estudos já 

efetuados pela Petrobras 

2.2  Planejamento da formação continuada da equipe 

executora 

Estruturar processo de formação da equipe executora, por meio de oficinas 

trimestrais, de modo a instrumentalizá-los para desenvolver as ações educativas 

com as comunidades. Essas oficinas abordarão aspectos conceituais e 

metodológicos, sistemática constante de planejamento detalhado dos próximos 

passos, avaliação das ações realizadas e promoção de ajustes 

2.3 Planejamento do monitoramento e da avaliação do 

processo educativo 

Desenvolver sistema de monitoramento e avaliação em condições de uso pela 

equipe técnica e pelas comunidades (sujeitos do PEA) 

2.4 Planejamento da implementação da primeira fase 

do PEA FRIA 

Estruturar o Plano de Trabalho, com detalhamento das ações, especialmente, da 

formação continuada da equipe, do recrutamento dos agentes sociais e da proposta 

de monitoramento e avaliação 
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Etapa 2 – Implementação das Atividades 

Primeira Rodada – Inserção comunitária 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Retomada do 

relacionamento 

1.1 Planejamento de estratégia de retomada de 

relacionamento roteiro pedagógico 
Estruturar roteiro pedagógico para desencadear as ações nas comunidades 

1. Retomada do 

relacionamento 

1
.2
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x
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 d
e 
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n
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Visitas exploratórias nas comunidades 

Estabelecer canal de comunicação e parceria para desenvolvimento das ações 

formativas, com instituições representantes e com comunitários, identificar 

interessados em compor Grupos de Trabalho para preparar Reuniões Iniciais, 

estruturar logística para realização delas 

Realizar reuniões com as comunidades 

Apresentar o projeto, entregar material impresso sobre o DP, discutir dados do 

Diagnóstico, levantar expectativa dos grupos específicos, retrabalhar temas 

geradores, subtemas geradores e categorias, definir prioridades, compor Comissões 

Comunitárias 

Compor comissões comunitárias 
Disseminar as informações sobre o projeto, viabilizar a mobilização do público 

prioritário, esclarecer dúvidas e planejar as ações educativas 

1.3 Caracterização das cadeias produtivas de pesca e 

catação 

Caracterizar as etapas da cadeia produtiva da pesca e da reciclagem, as famílias de 

pescadores artesanais e identificar o nível de envolvimento, em especial da mulher, 

com a atividade pesqueira e caracterizar os catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis e identificar o envolvimento com as políticas de saneamento e saúde 
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Segunda Rodada – Desenvolvimento do processo educativo ambiental 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Formação das 

Comunidades e 

Comissões 

1
.1
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o

 d
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v
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Elaboração de um roteiro 

pedagógico 

Estruturar a sequência de atividades formativas, detalhar a programação de cada 

ação, definir estratégias de mobilização dos atores envolvidos; escolher as 

estratégias didáticas mais adequadas para cada ação/público 

Promoção das atividades 

formativas 

 

Estabelecer contato com os pescadores e catadores de material reciclável e 

estimulá-los para participação nas ações, definir locais/dia e horário adequados 

para realização das ações, estabelecer contato com instituições parceiras e 

estruturar atividades e contribuições específicas 

Realização de atividades 

formativas 

Instrumentalizar o público prioritário para compreensão ampliada do contexto 

dos problemas socioambientais vivenciados,  identificando os passos do processo 

de licenciamento ambiental e arenas decisórias que implicam as atividades 

socioeconômicas 

2. Fortalecimento 

Comunitário 

2.1 Planejamento e execução do fortalecimento 

Comunitário 

Estruturar e desencadear ações de fortalecimento das comunidades e comissões 

para planejar e desencadear ações culturais e de intervenção social, bem como 

participar nas arenas decisórias que implicar as atividades socioeconômicas 
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Terceira Rodada - Encontro entre grupos 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Intercâmbio de 

Grupos 

1
.1
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Elaboração do plano pedagógico do encontro 

de intercâmbio 

Planejar eventos de intercâmbio que possibilitem a discussão de uma pauta 

comum entre os diversos atores envolvidos sobre as questões socioambientais 

relacionadas a esse público prioritário, relacionadas principalmente a questão da 

pesca e da catação de recicláveis, subsidiando a construção da Fase 2 do projeto 

Realização do Encontro de Intercâmbio de 

grupo 

Realizar mobilização das comunidades para participar do Encontro por meio das 

Comissões com apoio dos Agentes Sociais e realizar Encontro de Intercâmbio 

com foco no público prioritário e instituições promotoras de políticas importantes 

a estes grupos, com a finaliddade de estabelecer pontos comuns que serão a base 

das ações da Fase 2 do projeto 

Quarta Rodada: Consolidação da avaliação do processo educativo 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Consolidação da 

avaliação do processo 

educativo 

1
.1
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F
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Elaboração do roteiro pedagógico 
Elaborar roteiro pedagógico para realização de reuniões nas comunidades para 

apresentação dos resultados obtidos no Encontro e na avaliação processual 

Executar reuniões nas comunidades 

Identificar a percepção dos comunitários quanto às sugestões e expectativas para 

implementação das agendas na Fase 2, repercutir os resultados do encontro e 

apresentar os resultados da avaliação processual realizada 

1.2 Consolidação da avaliação e planejamento da 

próxima fase 

Desenvolver plano de trabalho para a Fase 2 do projeto, com base nos resultados 

do processo educativo desenvolvido e, negociar sua viabilização junto às 

instâncias pertinentes 
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Etapa de transversal 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Formação 

continuada da equipe 

executora 

1.1 Planejamento e execução da oficina de alinhamento 

conceitual da equipe executora 

Propiciar o alinhamento conceitual da equipe executora por meio de uma oficina 

contendo 16h com conteúdo teórico-metodológico sobre a EA Crítica, processo 

de licenciamento ambiental, histórico de formulação do PEA, comunidades 

tradicionais e pesca artesanal 

1.2 Planejamento e execução da oficina de preparação 

para o campo 

Preparar a equipe para iniciar as atividades em campo, por meio de  uma oficina 

de pelo menos 12h, instrumentalizando-a para desenvolver ações de retomada, 

mobilização e pesquisa social 

Atividades Subatividades Objetivos/Descrição 

1. Formação continuada 

da equipe executora 

1.3 Execução das oficinas de formação continuada da 

equipe executora 

Formular roteiros pedagógicos e executar oficinas de formação trimestrais com 

participação da equipe executora, Petrobras e IBAMA; habilitar equipe a 

desenvolver ações formativas nas comunidades, com base nos temas geradores 

que abrangerão aspectos conceituais e metodológicos da EA, 

2. Avaliação 

continuada e 

permanente do 

projeto 

2.1 Monitoramento e avaliação do processo educativo 

Avaliar e promover a adequação de todo o processo, utilizando um sistema de 

avaliação que abrange todas as etapas/atividades, incluindo ferramentas 

avaliativas que serão utilizadas durante as ações educativas e, posteriormente, 

por meio de reuniões mensais e trimestrais da equipe, obtendo correspondência 

entre planejamento, execução e expectativas das comunidades 

3. Consolidação e 

divulgação das 

informações e 

3.1 Sistematização de dados e informações 

Produzir relatórios para cada atividade formativa e de fortalecimento e do 

Encontro Regional; relatórios mensais internos de andamento do trabalho; 

relatórios de avaliação de desempenho quantitativos trimestrais – sistema de 
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resultados acompanhamento e avaliação em teste; e relatórios semestrais descritivos e 

analíticos contemplando registro de todo o processo; sistematizar todas as 

informações produzidas em banco de dados 

3.2 Divulgação das atividades do projeto e resultados 

Produzir material para devolutiva do Diagnóstico Participativo, bem como para as 

demais atividades do projeto que demandem tal produção, considerando 

linguagem adequada para o público prioritário 
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Adendo III – Relação dos profissionais e suas respectivas atividades e 

responsabilidades no projeto 
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Adendo III - Relação dos profissionais e suas respectivas atividades e responsabilidades no 

projeto. 

 

PROFISSIONAL 

PERFIL 

Formação Cargo Função 
Experiência 

Profissional 

Marcos Zabini 

Engenharia de 

Minas, Gestão 

Ambiental 

Gerente Geral 
Gerência do 

projeto 

35 anos de experiência 

em estudos ambientais. 

Guilherme H. B. 

Klaussner 

Geografia, Gestão 

Urbana 
Coordenador Geral 

Coordenação 

técnica do 

projeto 

12 anos de experiência 

em coordenação de 

projetos de estudos 

socioambientais. 

Stella Nivis Vivona 
Direito, Gestão 

Ambiental 
Coordenadora 

Coordenação 

estratégica do 

projeto 

22 anos de experiência 

relacionada à 

coordenação de 

estudos de impacto 

ambiental, gestão de 

licenças ambientais, 

licenciamento e 

auditorias. 

Eliane Simões 

Ciências 

Biológicas, 

Educação, 

Ambiente e 

Sociedade e 

Análise 

Socioinstitucional 

para Adaptação a 

Mudanças 

Climáticas 

Orientadora 

pedagógica 

Assessoria 

pedagógica  

30 anos de experiência 

em projetos de 

educação ambiental e 

educação não formal. 
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PROFISSIONAL 

PERFIL 

Formação Cargo Função 
Experiência 

Profissional 

Ana Paula Madeira 

Jornalismo, 

Gerenciamento 

Ambiental, 

Pedagogia da 

Cooperação e 

Metodologias 

Participativas 

Assessora de 

comunicação 

Elaboração de 

pelo material 

divulgacional  

13 anos de experiência 

com coordenação de 

equipes 

multidisciplinares. 

Sabrina Severo 

Ciências Sociais, 

Educação 

Ambiental, 

Pedagogia da 

Cooperação e 

Metodologias 

Colaborativas, 

Educação e 

Movimentos 

Sociais 

Supervisora de 

Campo 

Supervisão de 

campo do PEA 

FRIA 

10 anos de experiência 

em educação 

ambiental. 

Luiz Gabriel Angenor 

Geografia, 

Pedagogia da 

Cooperação e 

Metodologias 

Colaborativas 

Técnico de Campo 

Suporte técnico 

para campo do 

PEA FRIA 

12 anos de experiência 

em educação. 

José Donizetti de Souza 
Desenhista, 

Projetista 

Técnico de 

Geoprocessamento 

Análise de 

dados e 

elaboração do 

banco de dados 

21 anos de experiência 

em geoprocessamento. 

João Felipe de Souza 

Moreno 

Auxiliar de 

Desenho 

Assessor de 

geoprocessamento 

Assessorar na 

análise de dados 

e elaboração do 

banco de dados 

5 anos de experiência 

em geoprocessamento. 
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PROFISSIONAL 

PERFIL 

Formação Cargo Função 
Experiência 

Profissional 

Clayton Nogueira 

Campos 

Letras, Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Revisor, 

Diagramador, 

Formatador 

Revisão 

diagramação e 

formatação dos 

produtos 

gerados no 

projeto. 

11 anos de experiência 

em diagramação, 

revisão e formatação. 

Flávia Ramoneda 

Graduanda em 

Ciências 

Biológicas 

Assessora de 

Coordenação 

Assessoria a 

coordenação 

estratégica 

2 anos de estágio em 

consultoria ambiental. 

Anna Carolina 

Kobayashi 

Graduanda em 

Ciências 

Biológicas 

Assessora de 

Coordenação 

Assessoria a 

coordenação 

estratégica 

1 ano de estágio em 

empresa de consultoria 

ambiental. 

Leonardo Reder 

Graduando em 

Ciências 

Biológicas 

Assessor Assessoria geral 

1 ano de estágio em 

empresa de consultoria 

ambiental 
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Adendo IV - Cronograma Físico-Financeiro do PEA FRIA
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Adendo V – Cadastros Técnicos Federais - IBAMA



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização: 14/08/2015 Data de validade: 14/08/2017

CNPJ: 02.761.715/0001-92

RAZÃO SOCIAL: MINERAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

LOGRADOURO: R: MOURATO COELHO

N.º: 90 COMPLEMENTO: CJ 21

MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SAO PAULO

Responsáveis técnicos: N.º de registro no banco de dados do ibama:
MARCOS EDUARDO ZABINI 52857

Atividades declaradas:
Consultoria técnica

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa jurídica da obtenção de:

i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;

ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização

Profissional;

iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas

atividades; e

iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA 14/08/2015 - 16:11:54



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
52857         05/08/2016 05/08/2016 05/11/2016

Dados básicos:
CPF: 022.527.638-09

Nome: MARCOS EDUARDO ZABINI

Endereço:
logradouro: R: MOURATO COELHO

N.º: 90 Complemento: 21

Bairro: VILA MADALENA Município: SAO PAULO

CEP: 05417-000 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2147-15 Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto) Prestar consultoria e assistência técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação YD4J6VIGINI6I4FI

IBAMA - CTF/AIDA 05/08/2016 - 15:51:42



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
3825218       23/08/2016 23/08/2016 23/11/2016

Dados básicos:
CPF: 307.828.288-09

Nome: GUILHERME HENRIQUE BRAGA KLAUSSNER

Endereço:
logradouro: PRAÇA ROOSEVELT

N.º: 112 Complemento: APTO 221

Bairro: REPÚBLICA Município: SAO PAULO

CEP: 01303-020 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Realizar pesquisas geográficas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 92ZCAPDBLTD9W9KP

IBAMA - CTF/AIDA 23/08/2016 - 09:54:51



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6662789       01/09/2016 01/09/2016 01/12/2016

Dados básicos:
CPF: 022.997.898-39

Nome: ELIANE SIMOES

Endereço:
logradouro: RUA PEIXE GALO

N.º: 115 Complemento:

Bairro: RESSACA Município: UBATUBA

CEP: 11680-000 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 7X6J37WE87BKS88I

IBAMA - CTF/AIDA 01/09/2016 - 18:15:53



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6662734       01/09/2016 01/09/2016 01/12/2016

Dados básicos:
CPF: 220.627.608-92

Nome: FLAVIA CYSNE SUAREZNAVARRO

Endereço:
logradouro: ROD. RIO SANTOS, KM 13- MORRO DO ENGENHO

N.º: 23 Complemento:

Bairro: ALMADA Município: UBATUBA

CEP: 11680-000 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8NAQJLCG8SU5BFGH

IBAMA - CTF/AIDA 01/09/2016 - 17:50:10
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I – INTRODUÇÃO  

 

Este documento apresenta a Proposta de Formação Continuada da Equipe 

Executora do PEA – FRIA, que compõe o Plano de Trabalho. 

 

II – OBJETIVO  

 

Promover a formação continuada da equipe executora para todo o período de 

implementação da Fase 1 do PEA FRIA, considerando a experiência e conhecimento 

dos dois grupos (técnicos e agentes locais), de modo a instrumentalizar a equipe para o 

alcance dos objetivos do PEA, com base nos princípios da Educação Ambiental Crítica.  

 

Objetivos Específicos 

 

 propiciar condições e ferramentas para aprofundamento sobre o modo de vida 

dos sujeitos da ação educativa; 

 compreender a dinâmica das interações internas e entre as comunidades;  

 tecer entendimento sobre o relacionamento das comunidades e seus 

componentes com os demais atores do território;  

 instrumentalizar a equipe para que identifique os pontos de melhorias do 

projeto, quanto às adequações metodológicas necessárias, entre outros temas 

que devam ser atualizados a fim de ampliar a capacitação técnica da equipe 

executora com vistas ao bom andamento do projeto e de acordo com a dinâmica 

do desenvolvimento das comunidades participantes. 

 

III – PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

 

A formação da equipe executora seguirá os pressupostos da Educação para a 

Gestão Ambiental, pautada na Educação Ambiental Crítica, cuja base teórico-

metodológica está alinhada à perspectiva freireana da Educação Popular.  

A educação popular é entendida como processo de redução das assimetrias sociais, 

instrumentalizando os grupos socialmente excluídos e vulneráveis a se tornarem 
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protagonistas de suas próprias vidas, à medida que acessam a condição de participantes 

ativos das decisões relacionadas às políticas públicas que os afetam. No contexto dos 

PEAs, essa base teórico-conceitual tem relação direta com a tipologia das ações 

educativas voltadas para o público prioritário, agregando sentido e intencionalidade às 

atividades previstas. O detalhamento dos princípios e da construção da relação dialógica 

de ensino-aprendizagem, a partir de temas geradores, dos interesses e necessidades das 

comunidades foram identificados na atividade de revisão bibliográfica e documental, 

principalmente na consulta aos resultados do Diagnóstico Participativo.  

A orientação do processo de ensino – aprendizagem para formação da equipe 

executora será pautada nos seguintes aspectos: 

 Compreensão profunda do contexto socioambiental das comunidades 

envolvidas, por meio das informações já disponíveis (Diagnósticos 

Participativos), mas principalmente, na interação e interlocução com as 

dinâmicas socioespaciais, a partir da vivência direta da equipe executora em 

campo, na inserção territorial; 

 Construção do detalhamento das ações nas comunidades a partir do 

planejamento participativo, entre os diversos membros da equipe; 

 Estabelecimento de relação de transparência, de confiança e de diálogo 

constante entre todos os integrantes da equipe e destes com as comunidades; 

 Problematização da realidade vivencial das comunidades, com todos os atores 

envolvidos, para detalhar os temas geradores e subtemas, ou categorias, sempre 

pensados como perspectiva de construção de novo olhar, recolocado sob a ótica 

da perspectiva de transformação, em busca de melhoria socioambiental; 

 Compreender a realidade local em meio a contextos cada vez mais amplos, 

conforme o processo demandar mais aprofundamento e interconexões 

interescalares; 

 Preparação para a intervenção por meio do protagonismo social; 

 Formação de “comunidades de prática e aprendizagem
1
” nas comunidades, que 

a partir da práxis (ou seja, do exercício cotidiano de reflexão sobre sua prática), 

                                            
1
 “O conceito de Comunidade de Prática (CdP) foi “cunhado” pelo teórico organizacional Wenger como 

comunidades que reuniam pessoas unidas informalmente – com responsabilidades no processo – por 

interesses comuns na aprendizagem e principalmente na aplicação prática do aprendido (SILVA, 2006). 

Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-adelina-aprendizagem-e-comunidade.pdf. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-adelina-aprendizagem-e-comunidade.pdf
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serão municiadas por elementos provenientes do próprio processo educativo 

desencadeado, isto é, da construção de conhecimentos retroalimentada pelo 

aprender/fazendo.  

 

IV – METODOLOGIA  

 

A formação será realizada por meio de Oficinas para apropriação das premissas e 

pressupostos da educação ambiental no licenciamento, de forma processual e 

permanente. Portanto, os aspectos conceituais e metodológicos da Educação Ambiental 

Crítica serão abordados constantemente. Além disso, em cada oficina serão abordados 

os temas necessários para instrumentalizar a equipe a desenvolver cada passo do 

trabalho, bem como, parte das ações de formação das Comunidades e Comissões será 

planejada detalhadamente, em conjunto com os integrantes da Equipe Executora, a 

partir das informações coletadas em campo, do andamento de todo o processo e 

principalmente das dificuldades encontradas. 

Haverá duas oficinas iniciais: Alinhamento conceitual (16 horas) e Preparação 

para campo (12 horas), a serem executadas na primeira etapa do projeto, conforme 

cronograma apresentado no tópico VI. Essas oficinas e as demais serão detalhadas por 

meio de roteiro pedagógico, oportunamente. 

As demais oficinas serão realizadas trimestralmente, com carga horária mínima de 

oito horas contemplando, em momentos específicos e de acordo com a conveniência e 

necessidades vislumbradas: a equipe PETROBRAS, o grupo de técnicos da equipe 

executora, os agentes sociais e os técnicos do IBAMA. Estas oficinas poderão ser 

usadas ainda como espaço de troca de experiências com outros projetos de EA Crítica. 

Serão utilizadas estratégias pedagógicas que permitam a compreensão por parte de 

todos, com linguagem adequada e contemplando a perspectiva dialógica de construção 

de conhecimentos, de forma permanente e com intercâmbio de saberes. Os conteúdos a 

serem abordados deverão envolver os seguintes aspectos: Educação Ambiental no 

                                                                                                                                
A educação vista da perspectiva das comunidades práticas, transforma-se num processo de desenvolvimento mútuo 

entre comunidades e indivíduos. É um investimento de uma comunidade no seu futuro, com formações de novas 

identidades que podem levar à frente suas histórias de aprendizado (WENGER, 1998 apud PIPER et. al., 2003 ). 

Na perspectiva de Santos & Chalub-Martins (2012), para caracterizar uma comunidade de prática e aprendizagem, 

é necessário que a comunidade vá, construindo ao longo do tempo uma identidade de grupo, definindo normas de 

interação, entendo e aceitando as diferenças individuais e a partir de negociações compreender que existe a 

responsabilização coletiva pelo crescimento individual.  
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Licenciamento Ambiental; Educação Ambiental Crítica e Emancipatória; Educação 

Popular e Transformadora; Código de Conduta e Postura da Equipe; Etapas do 

Licenciamento Ambiental; Empreendimentos de Petróleo e Gás na região; Instrumentos 

de ordenamento territorial; Processos de gestão pública ambiental; Arenas públicas de 

negociação e participação popular; Comunidades tradicionais e pescadores tradicionais; 

Intervenções socioambientais; Mediação de conflitos; Técnicas de condução de 

reuniões, de organização de eventos socioambientais, de pesquisa social, de coleta e 

registro de dados de campo; Metodologia de elaboração de relatórios; e Sistema de 

Avaliação.  

Salienta-se que o planejamento do processo formativo deve contemplar 

flexibilidade suficiente para incorporar demandas de conteúdo e de instrumentalização 

conforme a dinâmica de interação com as comunidades e comissões. 

 

V – AVALIAÇÃO E INDICADORES 

 

Serão utilizados roteiros de avaliação individuais, conforme as atividades previstas 

em cada oficina, a serem preenchidos pelos técnicos e agentes sociais, conforme 

especificidades de experiência e formação anterior, ao final de cada oficina. Em 

seguida, será realizada roda de conversa para comentários e discussão, conforme 

interesse e necessidade do grupo. O modelo das fichas será apresentado juntamente com 

os roteiros pedagógicos detalhados de cada Oficina. 

Durante as oficinas de formação, serão utilizadas ainda ferramentas de avaliação 

rápida para captar o sentimento do grupo a respeito de cada etapa, no tocante ao 

conteúdo e às estratégias pedagógicas utilizadas. Entre as ferramentas que poderão ser 

utilizadas, destacam-se: carômetro, árvore de expectativas atendidas e avaliação 

individual (ver Adendo I). 

Serão utilizadas ferramentas diversificadas e adequadas para cada momento do 

projeto, de modo a captar elementos objetivos e subjetivos, aspectos cognitivos, 

conceituais e atitudinais, sempre mesclando avaliação quantitativa e qualitativa. As 

ferramentas de avaliação serão trabalhadas durante e posteriormente à realização das 

oficinas, mas também, no campo, ou seja, todos os integrantes utilizarão fichas e 

roteiros de registro e avaliação das ações realizadas, que deverão ser preenchidos, 

sistematizados e analisados, na forma de relatórios, para entrega à Coordenação Geral e 
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Orientação Pedagógica. Cada integrante usará um tipo de ficha-roteiro, conforme sua 

experiência e formação (escolaridade). Os Agentes Sociais receberão fichas mais 

simples, para cada visita de campo e atividade realizada com as Comunidades, contendo 

questões principalmente objetivas, que deverão ser complementadas pelos Técnicos de 

Campo, de modo à relatoriar todas as ações desenvolvidas. Os Técnicos de Campo, por 

sua vez, também registrarão suas atividades em fichas-roteiro, sistematizarão os dados 

registrados nas fichas dos Agentes, analisarão e enviarão relatório consolidado para os 

Supervisores de Campo. Esses últimos se incumbirão de preencher outro tipo de ficha-

roteiro, mais complexa e, também sistematizarão os relatórios dos Técnicos de Campo, 

compondo relatório final. 

Esse procedimento será realizado trimestralmente, com entrega dos relatórios 10 

dias antes das oficinas, de modo que a Coordenação e a Orientação Pedagógica possam 

analisar e colher subsídios para direcionar a próxima oficina. 

Todos esses elementos serão aplicados de forma integrada, de modo que possam 

subsidiar e preparar os integrantes da equipe para a avaliação do seu próprio 

desempenho, aprimorando a autoavaliação, bem como, o desempenho dos sujeitos 

prioritários do projeto, frente às ações formativas desencadeadas. 

A entrega interna desses relatórios trimestrais será acompanhada de reunião, entre 

Supervisores, Orientação Pedagógica e Coordenação Geral, para relato-síntese, 

discussão dos temas principais e, identificação de tópicos-chave para trabalhar na 

oficina de formação seguinte. 

Quanto aos indicadores, será utilizado o Sistema de Medição, conforme 

apresentado no Anexo II - Proposta de Monitoramento e Avaliação do Processo 

Educativo do Plano de Trabalho. 

 

VI – CRONOGRAMA FÍSICO 

 

A Oficina de Alinhamento Conceitual poderá ser realizada com as equipes dos 

demais Projetos de Educação Ambiental em início de implementação pela Unidade de 

Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos, a saber: Projeto de Educação 

Ambiental de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba - PAM, do Litoral Norte de São 

Paulo - LNOSP e da Zona Oeste do Rio de Janeiro e Itaguaí - ZOI. Essa proposta busca 
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viabilizar a integração de toda a equipe, otimizar a distribuição das atividades seguintes 

no tempo disponível antes da temporada de verão, potencializar a troca de informações 

e a construção de conhecimentos interdisciplinares. 

O cronograma está apresentado no Adendo II e foi planejado em função da 

estimativa de aprovação do Plano de Trabalho pela CGPEG/IBAMA. 
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cgpeg/dilic/ibama-n-01/10>. Acesso em: junho de 2016. 

OGPar/PUC. Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental em teste 

para PEAs da Bacia de Campos (Critérios de Referência para Planejamento, 

Implementação, Monitoramento e Avaliação de Projetos de Educação Ambiental 

no Âmbito do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás). Processo 
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VIII – TÉCNICO RESPONSÁVEL 

 

O Quadro VIII-1 apresenta os autores da Proposta de Formação Continuada da 

Equipe Executora do PEA – FRIA, com os respectivos cargos e itens elaborados.  

 

 Quadro VIII-1 – Relação dos autores e respectivos itens elaborados para a Proposta de 

Formação Continuada da Equipe Executora do PEA – FRIA. 

Responsável Técnico  Cargo Itens Elaborados  

Eliane Simões Orientadora Pedagógica 

I Introdução; II Objetivos; III Pressupostos 

Conceituais; IV Metodologia; V Avaliação e 

Indicadores; 

Flávia Navarro Supervisora de Campo VI Cronograma Físico; Adendos. 
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ADENDO I – AVALIAÇÕES 

 

I.1. CARÔMETRO 

 

Oficina: ________________________________________ 

Data: ________/____________/___________. 

 

ÍTEM 

AVALIAÇÃO 

COMENTÁRIOS 

Justifique e apresente suas 

sugestões 

 

 

  

Ótimo e não 

mudaria 

nada 

Regular e 

faria 

diferente 

Ruim e mudaria 

completamente 

Temas  

Abordados 
   

 

 

Material 

Utilizado 
   

 

 

Trabalhos e 

Exercícios 
   

 

 

Condução do 

docente 
    

Tempo de 

Duração da 

Oficina  

    

 

Comentários 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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I.2. ÁRVORE DAS EXPECTATIVAS  
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I.3 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL  

 

NOME (opcional): __________________________________________________ 

             

  

1. Avalie os temas abordados durante a realização da Oficina: 

Avaliação Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

Tema 1      

Tema 2      

Tema 3      

Tema 4      

 

Faltou abordar algum tema? Qual?  

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Quanto à metodologia utilizada durante a oficina, como você avalia? 

(       ) adequada                 (      ) regular                    (       ) ruim 

Comente sua resposta, justificando. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Quanto à estrutura e organização geral, você avalia como: 

(       ) adequada                 (      ) regular                    (       ) ruim 

Comente sua resposta, justificando. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4. Escolha uma pontuação de 1 a 5 (1-nada, 2-pouco, 3-médio, 4-muito, 5-totalmente) e 

comente sobre as contribuições que a oficina trouxe para a discussão de 

___________________________. 

 

1 2 3 4 5 

 

Comentários__________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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ATIVIDADE ETAPA 
CRONOGRAMA (MÊS) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Planejamento e 

Execução da 

Oficina de 

Alinhamento 

Conceitual da 

Equipe Executora 

Roteiro 

Pedagógico da 

oficina de 

alinhamento 

conceitual 

                                    

Execução da 

oficina de 

alinhamento 

conceitual 

                                    

Relatório 

Analítico da 

oficina de 

alinhamento 

conceitual 

                                    

Planejamento e 

Execução da 

Oficina de 

Preparação para 

campo 

Roteiro 

Pedagógico da 

oficina de 

preparação para o 

campo 

                                    

Execução da 

oficina de 

preparação para o 

campo 
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ATIVIDADE ETAPA 
CRONOGRAMA (MÊS) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Planejamento e 

Execução da 

Oficina de 

Preparação para 

campo 

Relatório 

Analítico da 

oficina de 

preparação para o 

campo 

                                    

Execução da 

Oficina de 

Formação da 

Equipe 

Executora 

Roteiro Pedagógico 

da oficina de 

formação da equipe 

executora 

                                    

Execução da 

oficina de 

formação da 

equipe executora 

                                    

Relatório 

Analítico da 

oficina de 

formação da 

equipe executora 
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I – INTRODUÇÃO 

  

Esse documento apresenta a Proposta de Monitoramento e Avaliação do Processo 

Educativo do Projeto de Educação Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu – PEA FRIA. 

A proposta de Monitoramento e Avaliação foi formulada tomando como base os 

seguintes documentos: 

a) Proposta de Projeto PEA-FRIA revisada - atendendo o Parecer Técnico nº 

02022.000464/2015-88 CPROD/IBAMA. 

b) Resposta ao Parecer Técnico nº 02022.000464/2015-88 CPROD/IBAMA. 

c) Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental em teste para PEAs 

da Bacia de Campos (Critérios de Referência para Planejamento, 

Implementação, Monitoramento e Avaliação de Projetos de Educação 

Ambiental no Âmbito do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás), 

elaborado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 

contratada pela empresa OGPar para atendimento a uma condicionante de 

licença ambiental (Processo IBAMA 02022.001019/11). 

 

II – OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Monitorar e avaliar de forma contínua e permanente o processo educativo 

desenvolvido pelo PEA FRIA, utilizando indicadores específicos, permitindo correção 

de rumos e aprimorando as ações. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estabelecer avaliação de caráter processual sobre os impactos sociais gerados 

efetivamente nas comunidades (podendo ser incluídos efeitos ocasionados para 

além dos resultados), por meio do acompanhamento planejado do movimento 

dos sujeitos participantes do projeto; 
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 Averiguar o cumprimento do Plano de Trabalho aprovado pelo IBAMA, com 

foco na verificação do atendimento dos aspectos conceituais e metodológicos, 

que balizam o planejamento e a execução do PEA, conforme Normas Técnicas 

(nota técnica e instrução normativa); 

 Verificar o atendimento das necessidades e demandas dos sujeitos das ações 

educativas, considerando sua vulnerabilidade social em relação aos impactos 

decorrentes da instalação dos empreendimentos de Petróleo e Gás; 

 Experimentar a utilização adaptada de indicadores, parâmetros e critérios de 

análise previstos no Modelo de Avaliação de PEAs em teste, em cruzamento 

com aqueles já formulados na Proposta do PEA FRIA, considerando 

flexibilidade para reajustes ao longo do processo de implantação das ações.  

 

III – PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS  

 

Procurou-se adotar os pressupostos que orientam o Modelo de Avaliação de PEAs 

da Bacia de Campos (em teste), considerando que tais pressupostos podem possibilitar 

avaliação dos projetos de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental 

federal de petróleo e gás. Com isso, assume-se que a avaliação deve identificar o quanto 

o PEA contribui para a criação, manutenção e/ou ampliação dos direitos sociais, 

reafirmando as prioridades do público sobre o privado, da vontade coletiva sobre as 

vontades particulares.  

A partir dessa perspectiva, considera-se que a avaliação pode contribuir para 

alavancar a participação e o controle social visando a transformação social. Assim, 

procurou-se contemplar aqui os conceitos que orientaram a construção do referido 

Modelo em teste, em que a avaliação é:  

a) processo sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e a relevância de 

determinado assunto, projeto ou programa;  

b) atividade capaz de indicar o grau de eficiência, eficácia e efetividade de 

processos de intervenção em sua implantação, implementação e resultados;  

c) técnica e estratégia investigativa que visa produzir resultados mensuráveis, bem 

como identificar se os projetos em questão contribuem para a democratização, 

para a inclusão social e para a construção de determinados valores;  
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d) contribuição para o fortalecimento do movimento de transformação da 

sociedade em prol da cidadania, da participação e do controle social na gestão 

ambiental pública; 

e) análise dos significados que os processos e conceitos utilizados na 

implementação de determinado projeto têm para os diversos atores 

participantes.  

Em síntese, a avaliação deve produzir, de modo organizado, resultados 

significativos para a revisão, de modo transparente, sistemático e participativo de 

políticas, programas e projetos, em especial aqueles de Educação Ambiental, 

desenvolvidos enquanto resultados das diretrizes da ação governamental.  

Essa lógica contempla ainda as seguintes premissas acerca da avaliação: 

 é um ato político; 

 depende de um esforço institucional para implementá-la; 

 requer a complementaridade entre as abordagens qualitativas e quantitativas; 

 deve incorporar conceitos da Educação Ambiental Crítica, induzindo à adoção 

de práticas e padrões mais elevados de desempenho; 

 deve ser construída e validada com base em informações e preferências das 

partes interessadas no processo, ou seja, no caso, os sujeitos do processo 

educativo, a equipe técnica executora, as equipes da Petrobras e do IBAMA. 

 

IV – METODOLOGIA EMPREGADA  

 

O Sistema de Acompanhamento e Avaliação formulado pela OGPar/PUC – Rio 

opera com a equidade, ou seja, a distribuição justa e igualitária dos benefícios do 

projeto, como diretriz central que estabelece o fio condutor do PEA, que por sua vez 

deve orientar o processo de monitoramento e avaliação. Procura-se assim, avaliar o grau 

em que os benefícios do projeto estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível 

com as necessidades dos grupos sociais afetados.  

O Modelo parte do entendimento de que valores obtidos através da medição da 

eficiência, da eficácia e da efetividade apontarão o nível de equidade que o projeto 

atingiu. 

Dessa forma o Modelo propõe que o desempenho do PEA seja avaliado medindo-

se o nível de utilização de recursos (eficiência); o grau em que seus objetivos foram 
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alcançados (eficácia); e as mudanças operadas no estado social da população alvo 

(efetividade). 

O exercício de estruturação do sistema de avaliação requer a transformação de 

objetivos em itens capazes de mensurar as mudanças decorrentes da intervenção em 

conexão a um conjunto hierarquizado de resultados esperados (parâmetros).  

Dessa forma, o Sistema de Acompanhamento e Avaliação em teste foi estruturado 

conforme diagrama síntese apresentado no Adendo I, contemplando diretriz geral 

(Equidade) e diretrizes específicas (Eficiência, Eficácia e Efetividade), que se 

subdividem em seis objetivos gerais e 12 específicos, os quais se desdobram em 20 

indicadores no total. 

Procurou-se estabelecer comparações entre os indicadores apresentados na proposta 

do PEA FRIA e no Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental em teste, 

de modo a verificar compatibilidade, necessidade de adequação e complementações. 

Dessa forma, foram identificados 13 indicadores que apresentam conexão direta com as 

atividades e objetivos do PEA FRIA. São eles: 

 Indicadores 1 e 2. Atendimento aos critérios conceituais e metodológicos de 

planejamento: geral do projeto (estrutura e etapas) e processo de ensino 

aprendizagem. 

 Indicadores 3.  Qualidade do diagnóstico, 4. das ações de mobilização e 5. da 

implementação do PEA. 

 Indicador 6. Qualidade do processo de produção de conhecimento no âmbito do 

PEA. 

 Indicadores 8 e 9. Atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos 

abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo segundo: Equipe Executora 

(empresa e consultoria) do PEA e os próprios sujeitos. 

 Indicador 10. Construção de competências voltadas à participação e controle 

social na gestão ambiental. 

 Indicador 11 Atendimento às necessidades de preservação e respeito ao legado 

e identidade cultural dos grupos sociais. 

 Indicador 13 Adequação da disseminação das informações sobre as questões 

socioambientais afetas ao PEA e demais temáticas pertinentes (conflitos e 

riscos da cadeia produtiva do petróleo). 
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 Indicador 17 Criação ou fortalecimento de grupos organizados – comunitários, 

profissionais, institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros. 

 Indicador 18 Qualidade da participação dos sujeitos integrantes do PEA nos 

grupos organizados. 

Foram identificados indicadores adicionais, integrados aos anteriores, para 

monitoramento e avaliação desse projeto de educação ambiental, conforme as 

especificidades das ações de cada PEA. 

Assinala-se que a utilização do Sistema de Medição em teste foi efetuada de 

maneira experimental neste PEA, de modo que caberá realizar ajustes e refinamentos 

posteriormente, no decorrer do processo, os quais talvez gerem a possibilidade de 

incorporação de alguns dos demais indicadores.   

O resultado da análise e ajuste dos indicadores a cada atividade prevista no projeto 

foi registrado no Adendo II – Matriz Lógica do PEA FRIA, contendo: etapas, 

atividades, metas, resultados esperados, indicadores e meios de verificação. 

A verificação desses indicadores é proposta no Sistema em teste por meio de 

critérios (ou parâmetros), apresentados na forma de perguntas para que o avaliador 

procure responder. Tais perguntas são organizadas em um documento denominado 

Catálogo de Indicadores, apresentados no Adendo III. No Adendo IV é apresentada a 

Ficha Técnica dos Indicadores, que informa i) as justificativas a serem apresentadas 

para a “nota” atribuída a cada indicador; ii) as evidência objetivas; iii) as medidas 

obrigatórias e desejáveis; iv) os responsáveis pelas respostas; e v) a etapa do projeto em 

que devem ser coletadas as informações para cada indicador.    

Ressalta-se que pelo fato de o Sistema proposto estar em teste, podem ser 

necessárias alterações, tanto na quantidade e denominação dos indicadores, quanto nos 

critérios utilizados para sua avaliação (perguntas do Catálogo de Indicadores) e nas 

evidências objetivas a serem utilizadas para verificação do atendimento. As adequações 

resultantes da fase de teste do sistema serão incorporadas a essa Proposta de 

Monitoramento e Avaliação do Processo Educativo do PEA FRIA tão logo sejam 

disponibilizadas. 

Entende-se também que um Plano de Monitoramento e Avaliação mais adequado e 

correspondente às ações que serão realizadas no âmbito do PEA FRIA poderá ser 

desenvolvido à medida que as etapas puderem ser desenvolvidas e o processo formativo 

for desencadeado junto aos sujeitos prioritários. 
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V – INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO  

 

Pretende-se utilizar os seguintes instrumentos de monitoramento e avaliação: 

a) Fichas de avaliação das atividades realizadas: a cada ação formativa e de 

fortalecimento, nas reuniãõesde preparação dos encontros será proposto à 

equipe técnica e aos sujeitos participantes que preencham roteiro de avaliação, 

contendo questões objetivas e abertas, de modo a propiciar avaliação especifica 

de cada ação do PEA; 

b) Fichas de registro de campo: os agentes sociais deverão registrar de maneira 

simples e objetiva (em forma de múltipla escolha), adequada à formação dos 

mesmos, passos das ações de mobilização, preparação de atividades, 

verificação de dúvidas/esclarecimentos e repercussão das ações educativas nas 

comunidades. Tais registros deverão ser complementados pelos técnicos de 

campo. Esse deverá ser um registro efetuado em média, quinzenalmente, em 

cada comunidade, já que cada agente deverá visitar cada comunidade ao menos 

duas vezes/mês. Essas fichas deverão ser compiladas pelos técnicos de campo 

para gerar um Relatório de Acompanhamento Trimestral do Andamento do 

Trabalho; 

c) Relatórios Técnicos Descritivos e Analíticos por atividade: para cada ação 

formativa e de fortalecimento e evento deverá ser elaborado um relatório que 

deverá conter a sistematização e análise das fichas de avaliação preenchidas 

pela equipe e pelos participantes dos eventos, bem como as observações 

qualitativas dos técnicos da Equipe Executora; 

d) Relatório Quantitativo de Avaliação: será utilizado o modelo de relatório 

proposto no Sistema de Acompanhamento e Avaliação em teste, de modo a 

permitir preenchimento por parte da equipe executora e dos sujeitos do 

processo educativo, ao final de cada etapa. Esse relatório será concluído ao 

final da Fase de implementação do PEA FRIA, ou seja, ao final dos 36 meses 

da Fase 1, entretanto, acontecerá trimestralmente o preenchimento parcial do 

mesmo, a fim de permitir o monitoramento do processo educativo e a adoção de 

medidas corretivas;  
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e) Relatório Técnico do Processo Avaliativo: será utilizado o modelo de relatório 

proposto no Sistema de Acompanhamento e Avaliação em teste, de modo a 

permitir preenchimento por parte da equipe executora e dos sujeitos do 

processo educativo, ao final de cada etapa. Esse relatório também será 

concluído ao final da Fase de implementação do PEA FRIA, ou seja, ao final 

dos 36 meses da Fase 1, entretanto, acontecerá trimestralmente o 

preenchimento parcial do mesmo, a fim de permitir o monitoramento do 

processo educativo e a adoção de medidas corretivas; 

f) Relatórios Descritivos e Analíticos do Projeto: serão elaborados relatórios 

semestrais de implementação do projeto, conforme orienta a Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10, para envio a CGPEG/IBAMA. No item 

Análise sucinta sobre o desenvolvimento do Projeto será apresentada a síntese 

da avaliação realizada no período compreendido pelo relatório.  

Serão propostos Momentos Avaliativos, conforme descrito no item VII – 

Cronograma Físico, visando garantir o preenchimento, sistematização e análise dos 

dados obtidos por meio dos instrumentos de verificação. 

 

VI – RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES  

 

Os resultados esperados e indicadores de monitoramento e avaliação são 

especificados no Adendo II – Matriz Lógica do PEA FRIA. 

 

VII – CRONOGRAMA FÍSICO  

 

As atividades de monitoramento e avaliação ocorrerão por meio de reuniões 

periódicas, conforme o andamento do cronograma geral do projeto, apresentado no 

Plano de Trabalho, e especificado a seguir: 

a) Reuniões Mensais da Equipe Chave: os Supervisores, Orientadora Pedagógica 

e Coordenação Geral, bem como técnicos da Petrobras, deverão se reunir com 

frequência média mensal, a partir da preparação da primeira Oficina de 

Formação Continuada da equipe executora, para:  

o apresentar relato sucinto dos aspectos principais do andamento do processo, 

tomando como referência os relatórios produzidos e, verificações de campo; 
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o propor adequações e ajustes em função dos resultados da avaliação; 

o preparar os passos seguintes das atividades formativas de forma detalhada, 

incorporando tais adequações e necessidades. 

No decorrer do processo, será analisada a viabilidade e necessidade efetiva da 

frequência dessas reuniões, podendo ser desenvolvida quinzenalmente, no primeiro 

semestre do PEA ou, com frequência menor. 

b) Reuniões Trimestrais das Comissões Comunitárias: os Supervisores, Técnicos 

de Campo, Agentes Sociais, Orientadora Pedagógica, as Comissões e os 

técnicos da Petrobras deverão se reunir com frequência média trimestral para:  

o preencher e analisar os Relatórios Quantitativos da Avaliação; 

o preencher e analisar os Relatórios Técnicos do Processo Avaliativo; 

o propor adequações e ajustes em função dos resultados da avaliação; 

o preparar os passos seguintes das atividades formativas de forma detalhada, 

incorporando tais adequações e necessidades. 

No decorrer do processo, será analisada a viabilidade e necessidade efetiva da 

frequência dessas reuniões, bem como em relação ao desempenho e capacidade das 

Comissões desenvolverem essas funções. 
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IX – TÉCNICO RESPONSÁVEL 

 

O Quadro IX-1 apresenta os autores da Proposta de Monitoramento e Avaliação 

do Processo Educativo referente ao PEA FRIA, com os respectivos cargos e itens 

elaborados. 
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 Quadro IX-1 –  Relação dos autores e respectivos itens elaborados para a Proposta de 

Monitoramento e Avaliação do Processo Educativo do PEA FRIA. 

Responsável Técnico Cargo Itens Elaborados 

Eliane Simões Orientadora Pedagógica 

I Introdução; II Objetivos; III Pressupostos Conceituais; 

IV Metodologia Empregada; V Instrumentos de 

Monitoramento; VI Resultados Esperados e Indicadores; 

VII Cronograma Físico; e Matriz Lógica do PEA FRIA. 

Flávia Navarro Supervisora de Campo Matriz Lógica do PEA FRIA (apoio) 
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Adendo I 

Diagrama Síntese do Sistema de Acompanhamento e Avaliação de PEAs 
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Fonte: OGPar/PUC, 2016. 
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Adendo II 

Matriz Lógica do PEA FRIA 
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MATRIZ LÓGICA PEA-FRIA 

Objetivos, etapas/atividades, metas, resultados esperados, indicadores e meios de verificação. 

Objetivo geral: 

Estabelecer uma pauta comum entre as famílias de pescadores e pescadoras das comunidades de Itajaí e Navegantes e também do grupo de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis 

do bairro Imaruí em Itajaí que dialogue com as questões socioambientais inerentes a manutenção de suas estratégias de reprodução social e com a mitigação dos impactos gerados pela atividade 

produtiva do petróleo e gás. 

Objetivos específicos:  
1 -  Revisitar o universo teórico e prático de trabalhos que dialoguem com o público em foco; 

2 -  Estabelecer um canal de comunicação com as instituições especialistas nos temas abordados pelo projeto e com as que sejam representativas destes grupos, ou, ainda, organicamente 

vinculadas às comunidades; 

3 -  Sistematizar o conhecimento das famílias de pescadores e pescadoras artesanais e dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis e identificar o nível de envolvimento de seus 

componentes, em especial, o da mulher, com a pesca artesanal e com as políticas de saneamento e saúde;  

4 -  Promover um processo formativo qualificado sobre questões relacionadas ao licenciamento ambiental e aos impactos da indústria de petróleo e gás e sua cadeia, gestão ambiental pública e 

seus diversos atores e espaços de atuação política, entre outros;  

5 -  Caracterizar as atividades produtivas (conhecimento de todas as etapas das cadeias de pesca e reciclagem) e fomento ao processo de valorização e estruturação das cadeias produtivas da pesca 

e reciclagem, de forma tal que recursos financeiros gerados pelas atividades permaneçam dentro das comunidades; 

6 -  Desenvolver um processo educativo ambiental com o público prioritário dividindo-os de acordo com seus interesses e características (gênero, faixa etária e atividade laboral), e com vistas a 

trabalhar suas questões específicas; 

7 -  Consolidar o processo educativo desenvolvido e planejar a implementação de um novo ciclo do projeto de educação ambiental. 
 

 

 

 
 

 

Entende-se que por meio do cumprimento das etapas/atividades e metas descritas nos quadros a seguir os objetivos específicos e geral do projeto serão alcançados. 
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ETAPA: Planejamento interno das atividades executivas - estruturação do planejamento 

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Composição da Equipe Executora 

1.1 Seleção e 

recrutamento de técnicos 

e agentes sociais 

- Identificação dos profissionais e 

agentes sociais conforme critérios e 

especificações estabelecidas:  

1 Coordenador Geral 

1 Orientador Pedagógico 

1 Supervisor de Campo 

1 Técnico de Campo 

1 Agente Social 

- Equipe executora 

selecionada e contratada 

- Agentes Sociais 

recrutados e preenchendo os 

critérios estabelecidos. 

- Profissionais selecionados conforme critérios qualitativos 

e quantitativos estabelecidos para formação da equipe 

técnica. 

- Agentes Sociais selecionados conforme perfil das 

comunidades envolvidas, em correspondência aos dados 

obtidos no Diagnóstico Participativo. 

- Correspondência entre o perfil da equipe executora e os 

objetivos, princípios conceituais, metodologia adotada, 

perfil do público beneficiário e metas previstas. 

- Currículos da equipe; 

- Contatos efetuados com os 

agentes, por meio dos 

Supervisores Técnicos; 

- Analise de informações dos 

relatórios de DP, indicando 

perfil participantes; 

- Ficha de caracterização dos 

agentes sociais. 

2. Planejamento do Projeto 

2.1 Revisão bibliográfica 

de documental 

Produção de relatório descritivo e 

analítico contemplando pelo menos 75% 

dos documentos indicados para consulta, 

contendo síntese dos aspectos 

conceituais e metodológicos dos temas 

afetos ao projeto, subsidiando escolha de 

agentes sociais e elaboração da 

formação continuada da equipe 

executora, bem como identificação das 

instituições representativas. 

Relatório descritivo e 

analítico elaborado 

- Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos 

para construção do Planejamento do PEA seguindo as 

orientações de projetos já desenvolvidos nas comunidades e 

premissas da EA para a gestão pública/transformadora. 

 

- Políticas públicas apresentadas de forma integrada aos 

conceitos de participação e controle social 

 

- Quantidade de publicações e documentos consultados. 

 

- Coerência interna entre os tópicos e conteúdo abordado. 

Relatório técnico contendo 

texto analítico e relação de 

publicações consultadas e 

analisadas. 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

2.2 Planejamento da 

formação continuada da 

equipe executora 

Montagem de estrutura e roteiro 

pedagógico de quatro oficinas/ano, com 

participação dos cinco integrantes da 

equipe executora, equipe da Petrobras e 

do IBAMA, e mínimo de 12h de 

trabalho, abrangendo aspectos 

conceituais e metodológicos da EA 

transformadora, subsídios para 

desenvolvimento dos temas geradores 

procedimentos de avaliação continuada 

do processo desencadeado junto às 

comunidades e comissões. 

- Equipe de trabalho 

integrada, capaz de 

desenvolver ações 

formativas nas 

comunidades, com base nos 

temas geradores. 

 

- Identificação de 

problemas e formulação de 

adequações constantes. 

Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de 

Planejamento do Processo Ensino/Aprendizagem na 

estruturação da formação: 

 conteúdos sobre EA transformadora; 

 políticas públicas abordadas de forma integrada 

aos conceitos de participação e controle social; 

 trabalhar mediação de problemas, conflitos e/ou 

riscos ambientais, bem como a organização, 

mobilização e participação social; 

 conteúdos atitudinais abrangendo: participação 

individual e coletiva, permanente e responsável; 

defesa da qualidade socioambiental como forma 

de exercício da cidadania; ética; pluralidade e 

diversidade individual e cultural; solidariedade; 

igualdade; 

 democracia; justiça social e diversidade social; 

 estratégias pedagógicas participativas e mediadas 

pelo diálogo; 

 instrumentalização para desenvolvimento de ações 

de intervenção na realidade, visando 

transformação social. 

Plano das ações formativas; 

Referências bibliográficas 

utilizadas e documentos 

consultados para subsidiar o 

planejamento do conteúdo e 

das metodologias do processo 

formativo. 

2.3 Planejamento do 

monitoramento e da 

avaliação do processo 

educativo 

- Plano de monitoramento estabelecido, 

a partir de adaptação da metodologia de 

Pocho (2011) e OGPar/PUC  (2016), 

com indicadores, critérios, meios de 

verificação e estratégias de avaliação 

continuada, para todas as atividades. 

 

- Utilização de pelo menos 50% dos 

indicadores previstos no Sistema. 

Sistema de monitoramento 

e avaliação desenvolvido e 

em condições de uso pela 

equipe técnica e pelas 

comunidades (sujeitos do 

PEA). 

Atendimento aos critérios metodológicos para 

monitoramento e avaliação do processo educativo. 

- Fichas de campo para 

registro de andamento e de 

ocorrência, por parte de 

agentes sociais, técnicos de 

campo e supervisores. 

- Fichas de avaliação de cada 

ação formativa e dos 

encontros municipais/ 

regionais para preenchimento 

dos participantes; 
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- Relatórios de andamento; 

- Plano de Monitoramento e 

Avaliação. 

2.4 Planejamento da 

implementação da 

primeira fase do PEA 

FRIA 

Detalhamento das etapas de trabalho e 

atividades desenvolvido. 

Plano de Trabalho contendo 

objetivos, metodologia, 

atividades, metas, 

resultados esperados e 

indicadores. 

Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de 

Planejamento Geral do Projeto (estrutura e etapas) e do 

Processo Ensino/Aprendizagem na estruturação da 

formação: 

realizado com base nas conclusões e recomendações do 

diagnóstico; 

compatibilidade entre objetivos, atividades e metas. 

Plano de Trabalho. 

Primeira Rodada: Inserção comunitária  

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Retomada do relacionamento 

1.1 Planejamento de 

estratégia de retomada 

de relacionamento 

- Elaborar um roteiro 

pedagógico para 

incursão nas 

comunidades; 

Definição de protocolo de mobilização, 

contendo conjunto de estratégias de 

abordagem da comunidade, conforme 

segmentos sociais a serem envolvidos. 

Plano de retomada de 

relacionamento finalizado, com 

base nos Diagnósticos 

Participativos (e demais dados 

provenientes de outros estudos 

locais) e dirigido aos pescadores 

e pescadoras. 

Roteiro pedagógico elaborado com agenda 
de trabalho adequada às condições dos 

grupos específicos- pescadores(as) e 

catadores(as) de materiais recicláveis  

Relatório técnico 
contendo protocolo de 

mobilização, fichas de 

registro de dados de 

campo e modelo de 

convite. 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 
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Realizar visitas 

exploratórias às 

comunidades para 

estabelecer canal 

de comunicação e 

parceria para 

desenvolvimento 

das ações 

formativas 

- Realizar, no mínimo, uma visita a cada 

comunidade(4 visitas). 

- Estabelecer contato com 75% das lideranças de 

pescadores (as) e catadores (as) de materiais 

recicláveis das comunidades, entregar os 

encartes de Devolutiva do Diagnóstico e 

identificar condições para organização de 

reuniões. 

- Definir locais, dia e horário adequados para 

realização de cada reunião em cada comunidade.  

- Estabelecer contato com 75% das instituições 

que apoiam e representam as comunidades para 
compor parceria. 

- Distribuir convites e encartes no mínimo para 

50% mais um dos pescadores (as) e catadores 

(as) de materiais recicláveis para participação 
nas reuniões. 

- Reiteração com antecedência entre três a sete 
dias antes da realização das reuniões. 

- Identificar pelo menos um a dois pescadores 

(as) e catadores (as), por comunidade, com 

interesse de auxiliar na organização de reuniões 

e, com isso, desencadear embrião de Comissão 
Comunitária. 

- Entendimento da dinâmica 

das relações intra e 
intercomunidades. 

- Identificação de comunitários 

que poderão oferecer serviços 

de apoio para a realização das 

reuniões (transporte, 

fornecimento de alimentos, 
preparo de café/refeições). 

- Interlocução com o grupo 

prioritário iniciada, com 

levantamento preliminar de 

temas relevantes: demandas 

para processos formativos, 

ações de intervenção, 

necessidades para definição do 
discurso de retomada. 

- Organização logística das 
reuniões estruturada. 

- Mobilização inicial para 
participação nas reuniões. 

- Qualidade das ações de mobilização: 

 Adequação das estratégias de 

abordagem e mobilização aos 

pescadores (as) e catadores (as) de 
materiais recicláveis. 

 Estabelecimento de diálogo entre 

pescadores (as), catadores (as) de 

materiais recicláveis e equipe 
técnica. 

 Estabelecimento de parceria com 

atores locais/representantes que 

contribuem com difusão e 
mobilização de informações. 

 

- Número de contatos realizados. 

 

- Capacidade de mobilização dos 
agentes sociais. 

- Convite modelo 

(dados complementares 

preenchidos em 
campo). 

- Fichas de registro de 

campo - protocolo e 

registros fotográficos 

(efetuadas pelos 

agentes sociais) 

- Lista de registro 

(protocolo) de entrega 

de encartes de 

Devolutiva do 

Diagnóstico e convites 

para as reuniões 
(agentes sociais) 

- Relatório descritivo e 

fotográfico (elaborado 

pelos técnicos de 

campo, com 

consolidação pelos 
supervisores). 
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Realizar reuniões 

com as 

comunidades para 

apresentação do 

projeto, discussão 

de dados do 

Diagnóstico e 

levantamento de 

expectativa dos 

grupos específicos 

– pescadores (as) e 

catadores (as) e 

materiais 

recicláveis  

- Realização de pelo menos uma 

reunião de 4h em cada uma das 

comunidades, totalizando  quatro  
reuniões. 

 

- Participação de no mínimo um 

Supervisor, um Técnico de 

Campo e um Agente Social em 

cada reunião. 

 

- Presença mínima de 20% dos 

grupos específicos em cada 
reunião. 

- Problemas, conflitos e 

potencialidades apresentados, 

encartes Devolutiva dos Diagnósticos 

distribuídos (caso alguém ainda não 

tenha recebido) e dados 
validados/atualizados 

- Temas geradores discutidos e 
priorizados. 

- Pauta mínima para os Encontros 

Municipais e intervenções sociais 

definida. 

- Fóruns colegiados e arenas públicas 

de interesse para participação dos 

comunitários identificados, bem 

como necessidades para garantir essa 

participação. 

- Processos formativos indicados –  

comunidades de prática e 

aprendizagem, com identificação de 
agrupamentos de comunidades afins. 

 

- Qualidade mobilizadora e formativa das 

reuniões: 

 trabalhar mediação de problemas, 

conflitos e/ou riscos ambientais, bem 

como a organização, mobilização e 

participação social; 

 conteúdos atitudinais abrangendo: 

participação individual e coletiva, 

permanente e responsável; defesa da 

qualidade socioambiental como forma 

de exercício da cidadania; ética; 

pluralidade e diversidade individual e 

cultural; solidariedade; igualdade; 

 estratégias pedagógicas participativas e 

mediadas pelo diálogo (moderador – 

supervisor de campo) facilitador da 

construção de consensos; 

 

- Número de participantes nas reuniões e de 

convidados. 

 

- Categorização dos temas geradores/ expectativas 

dos grupos específicos. 

- Roteiros de avaliação 

preenchidos por 

participantes e pela 
equipe executora. 

 

- Lista de presença e 

relatório 

descritivo/analítico 

contendo registro 

fotográfico e de todos 

os assuntos abordados e 
resultados obtidos. 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 
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Compor comissões 

comunitárias para 

disseminação das 

informações sobre 

o projeto e 

efetividade da 

mobilização 

Composição de comissões 

comunitárias em quantidade 

suficiente para atender 

satisfatoriamente a área de 

abrangência do projeto 

Comissões comunitárias 

formadas contendo três a cinco 

pessoas (com possível 

agrupamentos de comunidades). 

- Proporção entre comissões comunitárias e 

grupos sociais envolvidos no projeto. 

 

- Número de envolvidos nas comissões 

comunitárias. 

Ata de formação das 

comissões 

comunitárias 
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1.3 Caracterização das 

cadeias produtivas e 

sistematização do 

conhecimento das 

comunidades 

Caracterizar as famílias de 

pescadores (as) artesanais, os 

catadores de recicláveis e 

reutilizáveis, as cadeias produtivas 

de pesca e reciclagem, abordando 

no mínimo: 

  

- etapas e atores envolvidos  

- relação dos participantes do 

projeto com as cadeias produtivas 

da pesca e de reciclagem, 

analisando sua dependência e 

possibilidades de alternativas 

econômicas.  

- Caracterização das famílias de 

pescadores (as) artesanais realizada, 

identificando o nível de envolvimento, 

em especial da mulher, com a 

atividade pesqueira. 

 

- Caracterização dos catadores (as) de 

materiais recicláveis e reutilizáveis 

realizada, identificando o nível de 

envolvimento com as políticas de 

saneamento e saúde.   

 

- Caracterização das etapas da cadeia 

produtiva da pesca e da reciclagem. 

Roteiro de pesquisa elaborado e aplicado 
usando os seguintes critérios: 

 - metodologia participativa 

- caracterização da atividade pesqueira 
quantidade de mulheres, tipo de atuação e 

petrechos utilizados, locais de atuação, 

estimativa de quantidade/mês de produção e 

renda auferida), participação na cadeia 

produtiva da pesca artesanal 

- verificação de atuação com artesanato e 
outras atividades 

- geração de elementos para definição das 
ações formativas focadas nas mulheres 

pescadoras (demandas, interesse em 

participar de atividades específicas) 

- Quantidade e qualidade dos dados sobre as 

caracterizações  

- Instrumento de 

pesquisa para que 

favoreça a coleta de 

dados pelos agentes 

sociais, com apoio 

do técnico de 

campo.  

 

- Relatório 

descritivo/analítico 

da caracterização 

contendo 

mapeamento, 

registro fotográfico 

dos levantamentos 

realizados e dos 

resultados obtidos. 
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Segunda Rodada: Desenvolvimento do processo educativo ambiental  

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Formação das comunidades e comissões 
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Elaborar um 

roteiro 

pedagógico que 

inclua: a 

mobilização dos 

atores 

envolvidos; as 

estratégias 

didáticas das 

atividades 

formativas; e 

avaliação 

processual dos 

impactos nas 

comunidades. 

- Apresentar estratégias de 

mobilização e de realização das 

oficinas adequadas à dinâmica das 

comunidades, com flexibilidade para 

atender as demandas específicas de 

adequação que surgirão ao longo do 

processo.  

 

- Apresentar o plano de avaliação dos 

impactos do projeto 

- Roteiro e plano de avaliação 

elaborados, com definição das funções 

das comissões, dos agentes sociais e 

da equipe técnica no processo 

formativo. 

- Abordagem mínima dos seguintes 

tópicos: 

 licenciamento ambiental 

 impactos P & G 

 gestão ambiental pública, atores e 

arenas de negociação 

 problemas socioambientais vividos pela 

classe pesqueira e catadores de materiais 

recicláveis   

 

- Roteiro pedagógico contemplando 

construção de competências voltadas 

para a participação e controle social na 

gestão ambiental, conforme seguintes 

critérios: 

 sugestões de competências a serem 

construídas indicadas pelos grupos 

específicos. 

 

- Plano de avaliação dos impactos do 

projeto elaborado, considerando o 

contexto das comunidades 

- Relatório descritivo do 
roteiro pedagógico das 
formações 

 

- Relatório do plano de 

avaliação dos impactos. 

 



 
Projeto de Educação Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açú 

PEA FRIA 

Proposta de Monitoramento e 

Avaliação do Processo Educativo 

   

 

 

 
 

 

 

   

  PBS09RF01 

Anexo II 

Revisão 00 

09/2016 Coordenador da Equipe  Técnico Responsável  
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Promover a 

mobilização 

para as 

atividades 

formativas 

- Estabelecer contato com 80% dos 

pescadores (as) e catadores (as) de 

materiais recicláveis, usando estratégias 

adequadas, conforme protocolo 

estabelecido inicialmente. 

 

- Definir locais, dia e horário adequados 

para realização das ações de formação. 

 

- Estabelecer contato com 75% das 

instituições que podem contribuir em 

parceria, para execução das ações 

formativas 

Organização logística das ações 

formativas estruturada. 

Mobilização realizada 

- Qualidade das ações de mobilização: 

 Adequação das estratégias de 

abordagem e mobilização dos grupos 

específicos. 

 Auxílio na construção de diálogo 

entre sujeitos e equipe executora 

 Estabelecimento de parceria com 

atores locais/representantes que 

contribuem com difusão e 

mobilização de informações. 

 Capacidade de manter a participação 

dos sujeitos ao longo de todo o 

projeto 

 

- Número de ações de mobilização 

realizadas 

- Convite modelo  

 

- Fichas de registro de 

campo - protocolo e 

registros fotográficos 

(agentes sociais) 

 

- Protocolo de registro 

de recebimento de 

convites. 

 

- Relatório das ações 

de mobilização com 

registro fotográfico  

(técnicos de campo) 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Formação das comunidades e comissões 
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Realizar as 

atividades 

formativas 

com as 

comunidades e 

comissões 

- Realizar ações formativas em 

número suficiente e 

contemplando metodologia 

adequada para atendimento dos 

temas geradores e priorização 

definida de forma conjunta  

- Estruturar roteiros pedagógicos 

das ações formativas 60% 

definidos com os membros das 

Comissões Municipais.  

- Garantir que formação 

continuada contribua para 

instrumentalizar comunidades de 

prática e aprendizagem. 

- Contar com participação de pelo 

menos um Supervisor, um 

Técnico de Campo e um Agente 

Social, um ou dois especialistas 

convidados (se necessário) para 

as ações formativas com as 

comunidades e comissões (com 

participação do Orientador 

Pedagógico para as formações 

das Comissões).  

 

Ações formativas 

realizadas, sujeitos 

prioritários, abordagem 

conceitual e 

metodológica conforme 

educação transformadora 

- Qualidade das ações formativas e do processo de 

produção de conhecimento conforme seguintes 

parâmetros: 

 orientação teórico-metodológica para produção do 

conhecimento de forma dialógica e utilizando 

estratégias participativas 

 conteúdos abordados conforme prioridades definidas 

pelos sujeitos 

 participação dos sujeitos na produção e socialização 

de conhecimentos 

 uso de material didático-pedagógico de apoio às 

ações formativas e em linguagem adequada aos 

sujeitos 

 

- Quantidade de ações formativas desenvolvidas 

- Número de participantes do grupo de pescadores(as) 

e catadores(as) de materiais recicláveis 

- Roteiros de avaliação 

preenchidos pelos 

participantes e equipe 

técnica. 

 

- Relatório descritivo e 

analítico com fotos e lista 

de presença 
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Iniciar o 

processo de 

avaliação 

processual do 

projeto 

Aplicar os instrumentos de pesquisa 

envolvendo pelo menos 10% de 

participantes do público prioritário 

- Sistema de medição do processo 

educativo implementado. 

 

- Verificação de correspondência entre 

planejamento e execução e atendimento 

de expectativas das comunidades. 

- Qualidade de implementação do PEA: 

 realização das etapas de acordo com 

Plano de Trabalho;  

 cumprimento das metas; 

 cumprimento das atividades 

pedagógicas e adequação aos objetivos 

de aprendizagem; 

 favorecimento da construção de 

conhecimento pela ampliação da 

capacidade de análise crítica e 

reflexiva dos sujeitos; 

 participação efetiva dos sujeitos 

vulneráveis . 

- Atendimento de expectativas segundo a 

equipe e segundo os próprios sujeitos 

 

- Relatórios quantitativos 

trimestrais de avaliação do 

andamento do projeto 
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2. Fortalecimento Comunitário 

2.1 Planejamento e 
execução do 
fortalecimento 
Comunitário 

Executar ações de fortalecimento 

tantas quanto necessário, 

envolvendo as  quatro  

comunidades e comissões 

Comunidades e 

comissões fortalecidas 

para planejar e 

desencadear ações 

culturais e de 

intervenção social, 

participação nas arenas 

decisórias 

- Construção de competências voltadas para 

participação e controle social na gestão ambiental, 

conforme parâmetros: 

 sujeitos sugeriram competências a serem 

construídas e sua incorporação nas formações 

 sujeitos capacitados para participar na 

criação/fortalecimento e/ou sustentação de grupos 

organizados visando a melhoria qualidade de vida 

 sujeitos capacitados para participar de ações de 

intervenção na realidade 

 sujeitos capacitados para participar das arenas 

decisórias 

 

- Atendimento às necessidades de preservação e 

respeito ao legado e identidade cultural dos sujeitos 

(atividades vivenciais, de resgate e disseminação da 

diversidade cultural) 

 

- Atividades e projetos planejados e desencadeados 

como desdobramento 

 

- Criação ou fortalecimento de grupos organizados 

 

- Qualidade da participação dos sujeitos integrantes 

do PEA nos fóruns colegiados  

- Registros de participação 

dos sujeitos em fóruns 

colegiados. 

 

- Relatórios técnicos 

descritivos e analíticos 
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Terceira Rodada: Encontro entre grupos  

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Intercâmbio de grupos 

1
.1
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Elaborar o 

plano 

pedagógico do 

encontro de 

intercâmbio 

contendo um 

conjunto de 

estratégias que 

possibilitem a 

discussão, a 

definição da 

pauta comum 

aos atores e que 

subsidie a 

construção da 

Fase 2 do 

projeto 

- Desenvolver plano pedagógico 

para um Encontro  Geral de 

Intercâmbio com foco no público 

prioritário e organização por meio de 

constituição de comissões 

comunitárias  

 

- Realizar eventos menores de 

intercâmbio de experiências, tanto 

quanto for de interesse das 

comissões comunitárias (visitas a 

comunidades, reuniões entre 

Comissões), garantindo participação 

de pelo menos 30% do público 

prioritário 

 

- Monitorar o desempenho da 

Comissão  do encontro de 

intercâmbio 

- Comissão formada e 

atuante na 

organização do 

encontro proposto  

 

- Reuniões de 

planejamento realizadas, 

com monitoramento da 

Equipe Executora  

 

- Eventos menores de 

intercâmbio realizados 

com acompanhamento da 

equipe executora 

 

- Plano Didático do 

encontro elaborado, 

com programação 

propiciando 

intercâmbio e 

discussão de temas 

comuns, envolvendo 

parceiros e 

instituições 

estratégicas. 

- Planejamento de eventos de disseminação sobre as 

questões socioambientais, afetas aos sujeitos abrangidos 

pelo PEA, incluindo demais temáticas pertinentes. 
Verificar: 

 percentual de eventos de intercâmbio planejados 

 consideração dos problemas, riscos, conflitos e 

potencialidades socioambientais 

 utilização de metodologias de construção coletiva 
de conhecimentos 

 escolha de estratégias pedagógicas que favoreçam 

participação efetiva, intercâmbio horizontal, 
comunicação fluente  

- Roteiros de avaliação 

dos eventos preenchidos 

pelos participantes, pelas 

comissões e pela equipe 
executora. 

 

- Relatórios 

descritivo/analítico e 

avaliativo de cada evento 

contendo registro de 

todos os assuntos 

abordados, fotos e lista de 
presença. 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1
.2
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Realização do 

Encontro de 

Intercâmbio de 

grupo    

Realizar a mobilização das comunidades 

para participação do Encontro por meio 

das Comissões, com apoio dos Agentes 

Sociais, de modo a atingir 80% dos 

grupos prioritários  

 

 

Realizar um Encontro  de Intercâmbio, 

com foco no público prioritário, e 

instituições promotoras de politicas 

importantes a estes grupos para 

estabelecimento de agenda com pontos 

comuns que deverão ancorar as ações da 

Fase 2 do projeto 

 

- Mobilização Realizada e 

interesse de participação no 

Encontro estimulado 

devidamente, com 

participação das Comissões 

Comunitárias garantida e 

realização de relatos de 

experiências 

 

- Encontro de Intercâmbio 

realizado 

 

- Propostas de Atividades 

Formativas e Ações de 

Fortalecimento  

 

- Agenda Socioambiental 

definida 

 

- Avaliação participativa   

do processo de 

planejamento e da execução 

do Encontro Regional 

aplicada 

 

- Elementos para compor o 

Plano de Trabalho Fase 2 

- Realização do encontro de disseminação sobre as questões 

socioambientais, afetas aos sujeitos abrangidos pelo PEA, 

incluindo demais temáticas pertinentes. Verificar: 

 percentual de participação  da Comissão Regional 

na organização e execução do Encontro 

 percentual de participação das Comissões 

Comunitárias 

 qualidade de intercâmbio das experiências 

relatadas 

 informações disseminadas contribuíram para 

subsidiar os sujeitos na busca de soluções ou 

mediações para problemas, riscos e/ou conflitos 

socioambientais, bem como, na gestão das 

potencialidades socioambientais das comunidades 

e municipais 

 Contribuições do encontro para fortalecer 

parcerias entre comunidades e instituições chave, 

para melhorar a qualidade de vida das 

comunidades e a cadeia produtiva da pesca e 

reciclagem 

 correlação da Agenda Socioambiental Regional 

proposta com os objetivos do PEA  

 exequibilidade da Agenda Socioambiental 

Regional  

 conflitos emergentes do processo, soluções 

encontradas e saltos quantitativos em relação à 

gestão do território  

 - Índice de aprovação comunitária do projeto 

- Convite modelo para 

eventos menores e Encontro 

Regional  

- Protocolo de registro de 

recebimento de convites. 

 

- Relatório das ações de 

mobilização com registro 

fotográfico  (técnicos de 

campo) 

 

- Relatório  

descritivo/analítico e 

avaliativo do Encontro 

Regional contendo registro de 

todos os assuntos abordados, 

fotos e lista de presença. 
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Quarta rodada: Consolidação da avaliação do processo educativo 

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Consolidação da avaliação do processo educativo 

1
.1

 A
v

al
ia

çã
o

 p
ar

ti
ci

p
at

iv
a 

d
a 

F
as

e 
1

 

Elaborar roteiro pedagógico 

das reuniões de repercussão e 

avaliação do encontro 

 

Elaboração de 

roteiro pedagógico 

Roteiro pedagógico 

consolidado 

Roteiro pedagógico adequado à devolução dos 

resultados obtidos no encontro e na avaliação 

processual 

Relatório técnico de 

protocolo de aplicação 

do roteiro. 

Executar o roteiro pedagógico 

através de reuniões nas 

comunidades para (i) identificar 

a percepção dos comunitários 

quanto às sugestões e 

expectativas para 

implementação das agendas na 

Fase 2; (ii) repercutir os 

resultados do encontro e (iii) 

apresentar os resultados da 

avaliação processual realizada 

 

Realizar uma 

rodada de reuniões 

de repercussão do 

encontro de 

intercambio com as 

comunidades 

pesqueiras e 

catadores de 

materiais 

recicláveis, 

totalizando  quatro  

reuniões de 4 h de 

duração cada uma 

delas 

 

- Repercussão do 

encontro nas 

comunidades 

identificada 

 

- Relatório síntese com 

indicativo de ações de 

aprimoramento da fase 2 

- Atendimento das expectativas e necessidades dos 

grupos prioritários com a realização do encontro 

 

- Qualidade da participação dos representantes nas 

arenas de negociação pós-encontro 

 

- Número de participantes nas reuniões que tenham 

ido ao encontro 

Relatório descritivo e 

analítico das atividades 

de repercussão contendo 

registro fotográfico e 

lista de presença 

1.2. Consolidação da avaliação e 

planejamento da próxima fase 

Plano da Fase 2 

com ações 

resultantes do 

processo educativo 

da Fase 1 

Plano de trabalho da 

fase 2 aprovado. 

Qualidade do Plano de trabalho para a Fase 2 em 

correspondência com as expectativas e demandas 

comunitárias 

Relatório técnico com 

proposta de novo plano 

de trabalho 
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Etapa de transição  

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1.1 Execução das 

Atividades 

Formativas das 

comunidades e 

comissões 

- Realizar de ações formativas em 

número suficiente e contemplando 

metodologia adequada para 

atendimento dos temas geradores e 

priorização definida de forma conjunta  

- Estruturar roteiros pedagógicos das 

ações formativas 60% definidos com 

os membros das Comissões 

Municipais.  

- Garantir que formação continuada 

contribua para instrumentalizar 

comunidades de prática e 

aprendizagem. 

- Contar com participação de pelo 

menos um Supervisor, um Técnico de 

Campo e um Agente Social, um ou 

dois especialistas convidados (se 

necessário) para as ações formativas 

com as comunidades e comissões (com 

participação do Orientador Pedagógico 

para as formações das Comissões).  

 

Ações formativas 

realizadas, sujeitos 

prioritários, abordagem 

conceitual e metodológica 

conforme educação 

transformadora 

- Qualidade das ações formativas e do processo de 

produção de conhecimento conforme seguintes 

parâmetros: 

 orientação teórico-metodológica para produção 

do conhecimento de forma dialógica e utilizando 

estratégias participativas 

 conteúdos abordados conforme prioridades 

definidas pelos sujeitos 

 participação dos sujeitos na produção e 

socialização de conhecimentos 

 uso de material didático-pedagógico de apoio às 

ações formativas e em linguagem adequada aos 

sujeitos 

- Quantidade de ações formativas desenvolvidas 

- Número de participantes do grupo de pescadores e 

pescadoras 

 

- Roteiros de 

avaliação 

preenchidos pelos 

participantes e 

equipe técnica. 

 

- Relatório 

descritivo e 

analítico com fotos 

e lista de presença 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

2.1 Execução do 

Fortalecimento 

Executar ações de fortalecimento 

tantas quanto necessário, envolvendo 

as 36 comunidades e comissões 

Comunidades e comissões 

fortalecidas para planejar e 

desencadear ações 

culturais e de intervenção 

social, participação nas 

arenas decisórias 

- Construção de competências voltadas para participação 

e controle social na gestão ambiental, conforme 

parâmetros: 

 sujeitos sugeriram competências a serem construídas 

e sua incorporação nas formações 

 sujeitos capacitados para participar na 

criação/fortalecimento e/ou sustentação de grupos 

organizados visando a melhoria qualidade de vida 

 sujeitos capacitados para participar de ações de 

intervenção na realidade 

 sujeitos capacitados para participar das arenas 

decisórias 

- Atendimento às necessidades de preservação e 

respeito ao legado e identidade cultural dos sujeitos 

(atividades de vivenciais, de resgate e disseminação da 

diversidade cultural) 

- Atividades e projetos planejados e desencadeados 

como desdobramento 

- Criação ou fortalecimento de grupos organizados 

- Qualidade da participação dos sujeitos integrantes do 

PEA nos fóruns colegiados  

Registros de 

participação dos 

sujeitos em fóruns 

colegiados. 

 

Relatórios técnicos 

descritivos e 

analíticos 
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Etapa transversal  

Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Formação continuada da equipe executora 

1.1  Planejamento e 

execução da oficina de 

alinhamento conceitual da 

equipe executora 

- Alinhamento conceitual com a equipe 

executora 

- Estruturação de uma oficina geral para 

alinhamento conceitual unificado de 

toda a equipe do projeto, com subsídios 

teórico metodológicos para atuação de 

todos, contendo mínimo de 16h. 

Equipe executora alinhada 

teórico-metodologicamente 

sobre a atividade pesqueira 

da região e licenciamento 

ambiental 

- Nível de compreensão do contexto da EA Crítica no 

Licenciamento Ambiental apresentado no Plano de 

Trabalho 

- Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos 

de Planejamento do Processo Ensino/Aprendizagem na 

estruturação da formação: 

 previsão da apresentação do objetivo da EA na 

gestão ambiental pública; 

 conteúdos sobre EA transformadora; 

 políticas públicas abordadas de forma integrada 

aos conceitos de participação e controle social; 

 trabalhar a mediação de problemas, conflitos e/ou 

riscos ambientais, bem como a organização, 

mobilização e participação social; 

 conteúdos atitudinais abrangendo: participação 

individual e coletiva, permanente e responsável; 

defesa da qualidade socioambiental como forma 

de exercício da cidadania; ética; pluralidade e 

diversidade individual e cultural; solidariedade; 

igualdade; 

 democracia; justiça social e diversidade social; 

 estratégias pedagógicas participativas e mediadas 

pelo diálogo. 

- Fichas de Avaliação da 

oficina preenchidas pelos 

participantes e pela equipe 

técnica. 

 

- Relatório descritivo-

analítico com registro 

fotográfico e lista de 

presença 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

1. Formação continuada da equipe executora 

1.2 Planejamento e 

execução da oficina 

de preparação para o 

campo 

- Estruturação de uma oficina de 

preparação de campo contendo 

fichas de registro de informações, de 

dados e acompanhamento. 

- Procedimentos de uso, definição de 

ações de coleta de dados. 

Equipe de campo 

preparada para 

desenvolver ações de 

retomada, mobilização e 

pesquisa de campo. 

Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de 

Planejamento do Processo de Planejamento e Ensino/Aprendizagem 

- Fichas de Avaliação da 

oficina preenchidas pelos 

participantes e pela equipe 

técnica. 

- Relatório descritivo-

analítico com registro 

fotográfico e lista de 

presença 

1.3  Execução das 

oficinas de formação 

continuada da equipe 

executora 

Execução de estrutura e roteiro 

pedagógico de  quatro  oficinas/ano, 

com participação dos 14 integrantes 

da equipe executora, equipe da  

Petrobras  e do IBAMA, e mínimo 

de 12h de trabalho, abrangendo 

aspectos conceituais e 

metodológicos da EA 

transformadora, subsídios para 

desenvolvimento dos temas 

geradores procedimentos de 

avaliação continuada do processo 

desencadeado junto às comunidades  

e comissões, 

 

Equipe de trabalho 

integrada, capaz de 

desenvolver ações 

formativas nas 

comunidades, com base 

nos temas geradores. 

 

Identificação de problemas 

e formulação de 

adequações constantes. 

- Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Execução 

do Processo Ensino/Aprendizagem na estruturação da formação: 

 conteúdos sobre EA transformadora; 

 políticas públicas abordadas de forma integrada aos 

conceitos de participação e controle social; 

 trabalhar mediação de problemas, conflitos e/ou riscos 

ambientais, bem como a organização, mobilização e 

participação social; 

 conteúdos atitudinais abrangendo: participação individual e 

coletiva, permanente e responsável; defesa da qualidade 

socioambiental como forma de exercício da cidadania; ética; 

pluralidade e diversidade individual e cultural; solidariedade; 

igualdade; 

 democracia; justiça social e diversidade social; 

 estratégias pedagógicas participativas e mediadas pelo 

diálogo; 

 instrumentalização para desenvolvimento de ações de 

intervenção na realidade, visando transformação social. 

- Fichas de Avaliação da 

oficina preenchidas pelos 

participantes e pela equipe 

técnica. 

- Relatório descritivo-

analítico com registro 

fotográfico e lista de 

presença 
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

2. Avaliação continuada e permanente do projeto 

2.1 Monitoramento e 

avaliação do 

processo educativo 

- Avaliar e adequar rumos do 

processo constantemente, aplicando 

fichas de avaliação de todas as 

atividades, realizando avaliações 

coletivas ao final dos eventos,  

- Realizar reuniões mensais da 

equipe executora o Orientador 

Pedagógico, para verificação de 

detalhes do andamento do processo e 

adequações; aplicação do sistema de 

medição 

-  

 

 

- Sistema de medição do 

processo educativo 

implementado. 

 

- Verificação de 

correspondência entre 

planejamento, execução e 

atendimento de 

expectativas das 

comunidades. 

- Qualidade de implementação do PEA: 

 realização das etapas de acordo com Plano de Trabalho  

 cumprimento das metas 

 cumprimento das atividades pedagógicas e adequação aos 

objetivos de aprendizagem 

 favorecimento da construção de conhecimento pela 

ampliação da capacidade de análise crítica e reflexiva dos 

sujeitos 

 participação efetiva dos sujeitos vulneráveis  

 - Atendimento de expectativas segundo a equipe e segundo 

os próprios sujeitos 

-  

- Relatórios descritivos e 

analíticos com  fotografias 

e listas de presença 

- Relatórios quantitativos 

trimestrais de avaliação 

do andamento do projeto. 

- Fichas de avaliação das 

atividades realizadas 

- Fichas de registro de 

campo 

- Relatórios Técnicos 

Descritivos e Analíticos 

por atividade 

- Relatório Quantitativo 

de Avaliação  

- Relatório Técnico do 

Processo Avaliativo 

- Relatórios Descritivos e 

Analíticos do Projeto  
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Atividades Metas Resultados Esperados Indicadores Meios de Verificação 

3. Consolidação e divulgação das informações e resultados 

3.1 Sistematização 

de dados e 

informações 

- Apresentar relatórios trimestrais  

- Realizar reuniões trimestrais de 

acompanhamento e controle do 

contrato com a  Petrobras  

- Apresentar relatórios consolidados 

semestrais para o IBAMA. 

Sistematizar dados 

georreferenciados em Banco de 

dados 

- Dados sistematizados e 

consolidados, descritos e 

analisados trimestralmente 

para a  Petrobras  e 

semestralmente para o 

IBAMA. 

- Material audiovisual de 

relato de andamento 

trimestral. 

- Integração e avaliação 

trimestral na forma de 

reuniões. 

- Banco de Dados 

Georreferenciados 

- Qualidade das informações produzidas. 

 

- Relatórios com dados acessíveis e de fácil leitura/análise. 

 

- Banco de dados acessível. 

- Memórias de reuniões e 

listas de presença 

 

- Relatórios descritivos e 

analíticos com fotografias  

3.2 Divulgação das 

atividades do projeto 

e resultados 

- Elaboração de encartes com 

devolutiva dos Diagnósticos 

Participativos, sendo 30 exemplares 

por comunidade (1290 exemplares 

no total). 

 

- Produzir folders, convites e 

cartazes. 

- Devolutiva dos 

Diagnósticos produzida em 

linguagem adequada ao 

público prioritário. 

 

- Material de divulgação 

disponível para público 

ampliado. 

- Qualidade da difusão de informações. 

 

- Adequação da linguagem. 

 

- Uso dos dados obtidos nos Diagnósticos Participativos para subsidiar 

desencadeamento das ações formativas.  

Encartes, folders, cartazes 

e convites. 
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Adendo III 

Catálogo de Indicadores 





 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA PARA PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL DE 
PETRÓLEO E GÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 

O Catálogo de Indicadores, como parte integrante do Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental no âmbito do 
licenciamento federal de petróleo e gás, contém um conjunto integrado de critérios de referência para o Planejamento, Implementação, 
Acompanhamento e Avaliação de tais Projetos. Ressalta-se que tal Modelo de Avaliação toma por base, além do estado da arte em 
educação ambiental, as diretrizes propostas pela Coordenação Geral de Petróleo e Gás do IBAMA para a elaboração, execução e 
divulgação dos programas de educação ambiental presentes na NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10 (INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, 2010).  
 
O Modelo de Avaliação proposto tem como propósito maior identificar, por meio do Sistema de Medição, o grau de Equidade que o 
Projeto avaliado propicia, considerando os impactos produzidos na sociedade. Além desta Diretriz Geral, analisa as diretrizes específicas 
de Eficiência, Eficácia e Efetividade. Para subsidiar tal análise, são explicitados os objetivos gerais e específicos de um Projeto de 
Educação Ambiental (PEA) os quais fornecem os balizadores necessários para o julgamento do seu mérito.  
 
Para que o Modelo de Avaliação possa ser utilizado para a análise e comparação de projetos diferentes, elaborados e executados em 
contextos diversos, são apresentadas no Sistema de Medição as medidas de desempenho – indicadores – que operacionalizam os 
conceitos, práticas, fundamentos e critérios de um PEA. Os indicadores construídos servem para medir a disponibilização de bens e 
atividades, o acesso dos atores às intervenções sociais, a relevância das ações executadas para os sujeitos e a intensidade e o sentido 
das mudanças ocorridas. Visam levar aos(as) avaliadores(as) a “identificar os tipos intervenção que provocam maior impacto e gerem 
movimentos de transformação mais consistentes e duradouros” (MINAYO, 2005, p. 59).  
 
Para tal, o Catálogo de Indicadores aqui apresentado propõe um conjunto de critérios para cada indicador, os quais objetivam captar as 
mudanças ocorridas na realidade em função da implantação de determinado Projeto de Educação Ambiental.  
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Composição de cada Indicador  
 

Para facilitar a realização da avaliação de modo consistente, para cada indicador, neste Catálogo, há os seguintes itens:  
 
a) “Descrição” - contém a explicação sobre o objeto de medição do indicador proposto, bem como a forma como este pode ser 

medido; 
 

b) “Critérios e indicativos para Avaliação” - desdobra o indicador em perguntas que refletem princípios e práticas e planejamento, 
implementação, acompanhamento e avaliação de Projetos de Educação Ambiental; e 
 
c) “Orientações específicas para atribuição do valor do indicador” – auxilia o(a) avaliador(a) a atribuir o percentual de 
determinados critérios em casos particulares. 
 
Ressalta-se ainda que os termos assinalados em itálico ao longo do texto possuem definição no Glossário, situado no final do 
Catálogo, logo após os indicadores. 

 
Instruções para uso do catálogo 
 

1) Leia todas as perguntas que operacionalizam a avaliação de cada indicador em questão. 

2) Responda a cada pergunta preenchendo nos quadros de respostas em branco, identificados abaixo de cada pergunta como “Responda e 
justifique sua resposta”, considerando as opções “Sim” (atendimento total à pergunta); “Parcialmente” (atendimento em parte à 
pergunta) e “Não” (ausência de qualquer tipo de atendimento à pergunta). Todas as perguntas  devem ser obrigatoriamente 
respondidas e justificadas.  

3) Para as respostas “Sim” (atendimento total/pleno à pergunta); e “Parcialmente” (atendimento em parte à pergunta), o (a) avaliador 
(a) deverá elaborar justificativas que sustentem as suas respostas, de modo descritivo e detalhado. A resposta “Não” (ausência de 
qualquer tipo de atendimento à pergunta) deverá igualmente ser justificada. As respostas e suas respectivas justificativas deverão 
respeitar o limite de caracteres de cada quadro de respostas. 

4) Além disso, o(a) avaliador(a) terá o desafio de atribuir um valor para cada critério (pergunta) do indicador dentre as opções: 0%; 
25%; 50%; 75% e 100%. Neste caso, o registro de cada valor deverá ser efetuado no campo “pontuação” de cada critério de cada 
indicador no Relatório Quantitativo da Avaliação, conforme o Manual da Sistemática.  

5) Há casos em que a pergunta solicita um percentual específico em relação ao critério. Nesta situação o(a) avaliador(a) deverá 
preencher o campo “pontuação” deste critério no Relatório Quantitativo da Avaliação com este valor. Além disso, neste Catálogo 
deverá justificar como houve a medição deste percentual (método de coleta do indicador, período e forma de registro). A resposta 
poderá ser um valor de 0% a 100% (inclusive). 

Orientações gerais para atribuição do valor do indicador 
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Veja a seguinte referência para o (a) avaliador(a) atribuir um percentual para cada um dos critérios dos indicadores:  
 

1) 0% indica que o critério não foi atendido em nenhum de seus aspectos.  
 
2) Os percentuais 25%; 50% e 75% devem ser selecionados quando o critério for atendido parcialmente, ou seja, ter alguns 

de seus aspectos atendidos. Neste caso, o(a) avaliador(a) deverá julgar o grau deste atendimento – em intensidade, 
quantidade, cobertura, entre outros aspectos. 

 
3)  O percentual 100% deve ser escolhido para critérios atendidos em todos os aspectos abordados na pergunta. Em outras 

palavras, na situação em que a pergunta for respondida de modo afirmativo e pleno.  
 
Seguem exemplos de critérios (perguntas) do Catálogo de Indicadores e suas referências de atribuição de valor: 

 
Exemplo 1 
 

 
 

Exemplo 2 
 

Indicador Critério Resposta ao 
Critério 

Valor a ser 
atribuído Referência 

Atendimento aos 
Critérios Conceituais e 

Metodológicos de 
Planejamento Geral do 

Projeto (estrutura e 
etapas) 

 

O Plano de Trabalho 
foi realizado com 

base nas conclusões 
e recomendações do 

diagnóstico? 
 

 

Não 0% O Plano de Trabalho não considerou o diagnóstico realizado ou não foi 
realizado diagnóstico prévio. 

Parcialmente 

25% O Plano de Trabalho foi orientado pelo Diagnóstico, mas utilizou 
poucas recomendações do diagnóstico. 

50% O Plano de Trabalho foi orientado pelo Diagnóstico e utilizou cerca de 
metade das recomendações do diagnóstico. 

75% O Plano de Trabalho foi orientado pelo Diagnóstico e utilizou a maior 
parte das recomendações do diagnóstico. 

Sim 100% O Plano de Trabalho foi orientado pelo Diagnóstico e utilizou todas as 
recomendações do diagnóstico. 

Indicador Critério Resposta ao 
Critério 

Valor a ser 
atribuído Referência 

Qualidade da 
Implementação do 

PEA 

Qualidade da 
implementação do 

processo 
pedagógico 

Não 0% Nenhuma atividade pedagógica realizada foi adequada aos 
objetivos de aprendizagem.  

Parcialmente 
25% Poucas atividades pedagógicas realizadas foram adequadas aos 

objetivos de aprendizagem. 

50% Cerca de metade das atividades pedagógicas realizadas foi 
adequada aos objetivos de aprendizagem. 
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Exemplo 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em casos de perguntas específicas, deve-se incluir no Relatório Quantitativo o percentual solicitado, conforme mencionado acima. Seguem 
exemplos. 

 
Exemplo 4 

 

As atividades 
pedagógicas 

realizadas foram 
adequadas aos 
objetivos de 

aprendizagem? 

75% A maioria das atividades pedagógicas realizadas foi adequada 
aos objetivos de aprendizagem. 

Sim 100% Todas as atividades pedagógicas foram adequadas aos objetivos 
de aprendizagem.  

Indicador Critérios Resposta ao 
Critério 

Valor a ser 
atribuído Referência 

Ações de melhoria 
socioambiental 
decorrentes da 

participação 
comunitária 

Os resultados do 
PEA contribuíram 

para a mediação de 
conflitos 

socioambientais 
identificados quando 
do seu diagnóstico, 

planejamento, 
execução e 
avaliação? 

Não 0% 

Não houve resultados do PEA. Ou os resultados do PEA em nada 
contribuíram para a mediação de conflitos socioambientais 
identificados quando do seu diagnóstico, planejamento, 
execução e avaliação. 

Parcialmente 

25% 
Os resultados do PEA contribuíram para a mediação de poucos 
conflitos socioambientais identificados quando do seu 
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 

50% 
Os resultados do PEA contribuíram para a mediação de cerca de 
metade dos conflitos socioambientais identificados quando do 
seu diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 

75% 
Os resultados do PEA contribuíram para a mediação da maior 
parte dos conflitos socioambientais identificados quando do seu 
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 

Sim 100% 
Os resultados do PEA contribuíram para a mediação de todos os 
conflitos socioambientais identificados quando do seu 
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 

Indicador Critérios Resposta ao 
Critério Valor a ser atribuído 
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Com esta estrutura, espera-se que o(a) avaliador(a) ao operar seu julgamento com base em informações qualitativas e quantitativas, por 
meio de sucessivas análises e sínteses, possa elaborar interpretações e conclusões com maior aprofundamento e fidedignidade, visando uma 
avaliação mais contextualizada, ampla e precisa. Além disso, destaca-se o caráter participativo do modelo de avaliação, onde os atores sociais 
envolvidos no PEA, bem como a sociedade devem nela atuar e poder acompanhar seus resultados. 
  

Cumprimento do 
cronograma físico-
financeiro do Projeto 
 

Qual o percentual de 
cumprimento do 
cronograma físico-
financeiro do Projeto 
como um todo? 

Não 
padronizada 

Qualquer um entre 0% e 100% (inclusive) de acordo com o resultado da medição do 
indicador “percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto como 
um todo” de acordo com o processo de acompanhamento pela equipe executora do 
PEA. 
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Diretriz Geral  
Equidade 
 
Diretriz Específica 
Eficiência 
 
Objetivo Geral  
Obter a Melhoria do Desempenho Operacional 
 
Objetivo específico  
Maximizar a Qualidade e a Confiabilidade do Planejamento do PEA 
 
Indicador 1 
Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento Geral do Projeto (estrutura e etapas) 
 
Descrição 
Este indicador visa medir o percentual de Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento Geral que orientam a 
concepção de um PEA com foco na mudança social, influenciando a definição de sua estrutura e etapas de modo coerente e consistente. Para 
efeito deste indicador, “etapas” são um conjunto de atividades integradas, com características e objetivos em comum no âmbito de um Plano 
de Trabalho de um PEA, que servem de estrutura e guia para a sua implementação. Por exemplo: etapa de mobilização; de formação; etc. Ou 
seja, para fins deste indicador, analisa-se o conjunto de etapas como partes de cada Plano de Trabalho. 
Sabe-se, entretanto, que de um ponto de vista mais amplo, cada Plano de Trabalho segundo a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10 se 
constitui em uma etapa do PEA, como um todo (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – 
IBAMA, 2010). 
Sabe-se da importância deste indicador à medida que as decisões tomadas na fase de planejamento influenciam não só o nível de eficiência 
do Projeto, como também de eficácia e efetividade posteriormente. Neste caso, o indicador abrange a aprovação do PEA, na sua concepção e 
estruturação, assim como dos demais Planos de Trabalho quando do seu funcionamento. Além disso, analisa o quão adequado o cronograma 
físico-financeiro mostra-se em relação à estrutura e às metas do PEA. O indicador avalia ainda a aderência do PEA às diretrizes de 
planejamento do licenciamento de modo que sua aprovação oficial ocorra sem desperdício de recursos representados aqui por aqueles 
decorrentes do atraso na implementação dos ajustes solicitados pelo IBAMA, caso tenham sido necessários. 

 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento Geral do Projeto (estrutura e etapas) 

 
1. O Plano de Trabalho foi realizado com base nas conclusões e recomendações do diagnóstico? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Existe compatibilidade entre a definição geral do Projeto - objetivos, metas, justificativa, metodologia, recursos, resultados esperados - e 

o perfil da equipe executora no projeto? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. O PEA propõe metodologias participativas de modo a permitir o envolvimento efetivo dos sujeitos? 
4.  

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. A definição dos sujeitos prioritários atende ao conceito de vulnerabilidade da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, 2010)? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
6. O cronograma físico-financeiro está estruturado para garantir o cumprimento das etapas do PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
7. A empresa cumpriu os prazos para realização dos ajustes solicitados pelo IBAMA no PEA, caso tenham sido solicitados? Houve recorrência 

de solicitações sobre o mesmo ajuste? 
Responda e justifique sua resposta:  
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Indicador 2 
Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento do Processo Ensino/Aprendizagem 
 
Descrição 
Soma-se à necessidade de avaliar a qualidade do planejamento das etapas e estrutura do Projeto, a necessidade de julgamento da qualidade 
do planejamento pedagógico do(s) processo(s) formativo(s), ou seja, o planejamento do processo educativo. Este indicador visa medir o 
percentual de Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos do Planejamento Pedagógico do PEA.  
Tal planejamento, além de incluir o estado da arte em Educação, também precisa estar coerente com os princípios e práticas educativas que 
envolvem a Educação Ambiental, em específico. Neste caso, avalia-se, por meio dos planos educacionais e/ou do material didático produzido, 
como os conceitos que serão construídos pelos participantes do Projeto são planejados. Cumpre ressaltar que os conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais devem fazer parte do Projeto. Quando da análise deste indicador, os conteúdos recomendados pelos critérios 
(perguntas abaixo) que não estejam incluídos no planejamento, caso não sejam pertinentes no PEA avaliado, deverão ter sua ausência 
justificada de tal de modo a não interferir no julgamento do(a) avaliador(a). 
Além da necessidade de avaliar a qualidade dos conceitos que compõem o planejamento pedagógico, há de se julgar a qualidade do 
planejamento pedagógico no que tange aos seus aspectos metodológicos, ou seja, aqueles relacionados à organização e à condução dos 
processos educativos que fazem parte de cada etapa do Projeto. Este indicador visa medir se há no planejamento atividades pedagógicas que 
atendam aos critérios metodológicos de desenvolvimento de um PEA. São estes: Produção e Aquisição de Saberes, Interdisciplinaridade, 
Análise Crítica, Problematização, Participação/Diálogo, Realidade local/ Inserção de Situações Concretas no Processo Educativo, e Elaboração 
de Projetos. Tal planejamento precisa estar coerente com os princípios e práticas educativas que envolvem um PEA transformador no âmbito 
do licenciamento ambiental. 
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento do Processo Ensino Aprendizagem 
 
No planejamento pedagógico dos processos formativos, os conteúdos abaixo estão contemplados?  
 

1. No que diz respeito à Gestão Ambiental Pública, há apresentação do seu objetivo (redistribuição do acesso dos grupos sociais aos 
recursos, tendo em vista o princípio da justiça social)?  

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Os conteúdos apresentados sobre EA abrangem a concepção de EA transformadora? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. As políticas públicas são trabalhadas de forma integrada aos conceitos de participação e controle social?  

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. É trabalhada a metodologia de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de projetos, visando a mediação de 

problemas, conflitos e/ou riscos ambientais, bem como a organização, mobilização e participação social? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

5. Os conteúdos atitudinais abrangem: participação individual e coletiva, permanente e responsável; defesa da qualidade socioambiental 
como forma de exercício da cidadania; ética; pluralidade e diversidade individual e cultural; solidariedade; igualdade; democracia; 
justiça social e diversidade social? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 
No planejamento pedagógico dos processos formativos, os aspectos metodológicos abaixo estão contemplados? 
 
 

6. No que se refere à análise crítica, os conteúdos programáticos são trabalhados propiciando o repensar da sociedade de modo estrutural, 
abrangente e sistemático? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
7. As metodologias de ensino/aprendizagem e a forma de condução do(s) processo(s) formativo(s) são participativas? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
8. O processo de ensino/aprendizagem é mediado pelo diálogo? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 
 

9. No planejamento pedagógico, está prevista atividade para a elaboração de intervenções na realidade (ações, planos de ação e/ou 
projetos), com foco na mudança social, como desdobramentos do PEA? 
 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo específico 
Melhorar a Qualidade e a Confiabilidade da Realização do PEA 
 
Indicador 3 
Qualidade do diagnóstico  
 
Descrição 
Este indicador visa medir a qualidade do diagnóstico realizado, tendo em vista a relevância desta fase do Projeto para o seu planejamento, 
implementação, acompanhamento e avaliação. A abrangência e a profundidade dos resultados obtidos com o diagnóstico, bem como a 
participação dos grupos sociais em questão na sua elaboração são critérios indispensáveis a esta avaliação. Cumpre ressaltar que este 
indicador trata da elaboração do diagnóstico pela empresa responsável pelo PEA ou de sua atualização, caso este já tenha sido elaborado 
anteriormente.  
 
 
 Critérios e Indicativos para Avaliação  
 

Qualidade do Diagnóstico 
 

1. O diagnóstico foi realizado por meio de metodologia participativa? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. O diagnóstico propicia as bases necessárias à formulação das etapas do projeto de modo coerente com a realidade local? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. A priorização das demandas dos grupos sociais foi realizada a partir dos problemas, conflitos, riscos e potencialidades socioambientais 

identificadas na região? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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4. Foi realizado o inventário dos PEAs em execução na região? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. Foi elaborada a descrição geral sobre os principais aspectos socioeconômicos e político-institucionais (por exemplo: formas associativas 

existentes e do grau de organização social) dos municípios que serão alvo do Projeto? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
6. Foi realizado o levantamento das relações de parceria e de oposição entre os grupos sociais, incluindo os prioritários, e a sua relação de 

autonomia perante o poder municipal? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
7. Houve o levantamento de políticas públicas relacionadas às questões socioambientais e das possíveis articulações e interfaces com o PEA 

a ser estruturado? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
8. O diagnóstico é efetivamente usado para a elaboração, implementação e revisão do PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 

 
 
Fonte: Loureiro (2008).  
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Indicador 4 
Qualidade das Ações de Mobilização 
 
Descrição  
Considerando que o alcance dos objetivos do PEA depende da seleção, representatividade, presença e participação dos sujeitos prioritários nas 
etapas e ações do PEA, estão incluídas na qualidade da implementação do Projeto as estratégias de mobilização utilizadas para garantir o 
engajamento destes sujeitos.  
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Qualidade das Ações de Mobilização 

 
1. As estratégias de mobilização utilizadas (instrumentos de divulgação e comunicação) foram adequadas aos objetivos do PEA? As ações 

de mobilização tiveram foco nos sujeitos prioritários? 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. As ações de mobilização auxiliaram na construção do diálogo entre a equipe executora do PEA e os sujeitos prioritários? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. As estratégias de mobilização utilizadas contemplaram parcerias com as mídias, lideranças e/ou agentes locais de modo a tornar tais 

estratégias mais eficazes? 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. Foram planejadas ações de mobilização capazes de manter a participação dos sujeitos ao longo de todo processo de realização do PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta:  
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Indicador 5  
Qualidade da Implementação do PEA  
 
Descrição 
Este indicador visa medir a qualidade da implementação do PEA com exceção do diagnóstico, o qual, dada a sua relevância, é avaliado 
separadamente. Este indicador mede a qualidade da implementação das etapas do Projeto, especificadas no(s) Plano(s) de Trabalho 
aprovado(s) pelo IBAMA. Considera-se para fins de avaliação deste indicador todo o período de execução do PEA. 
Considera-se a importância do(a) avaliador(a) identificar: a) etapas mínimas que deveriam ter sido contempladas no planejamento do Projeto 
e não foram; e b) etapas planejadas e executadas no período devido; c) etapas planejadas que não foram executadas no período devido; e d) 
etapas planejadas que não foram executadas.  Neste caso, cabe ao(a) avaliador(a) julgar como o não cumprimento da execução do planejado 
impactou a implementação do PEA como um todo.  
Em relação às etapas mínimas que deveriam ter sido planejadas e não foram e que, portanto, comprometem a implementação do PEA, cabe 
ressaltar que este ponto torna-se de suma relevância à medida que a falta de eficiência no planejamento compromete a eficiência na 
execução, a qual, por sua vez, interfere na eficácia e efetividade dos resultados do Projeto. 
Além disso, considera-se que a Equidade a ser alcançada com a implementação do Projeto passa pelo direito dos seus participantes de terem 
acesso à execução não só das etapas do PEA, mas também das atividades planejadas. Logo, este indicador visa medir também até que ponto 
o planejamento pedagógico foi cumprido integralmente. Abrange a análise do cumprimento do planejamento pedagógico em todas as etapas 
do Projeto em que se aplica este tipo de planejamento. A medição deste indicador visa verificar se o planejamento pedagógico inicial não foi 
cumprido devido ao fato de terem surgido oportunidades de realização de atividades mais eficazes diante da dinâmica de condução do 
processo ensino/aprendizagem e se estas oportunidades foram aproveitadas positivamente. Por outro lado, este indicador pretende indicar se 
o planejamento não foi cumprido integralmente, tendo sido as atividades planejadas inicialmente substituídas por outras inadequadas.  
Segundo a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10 (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS – IBAMA, 2010), devem ser especificadas as metas e os indicadores para as etapas de um Projeto de Educação Ambiental, por 
exemplo, Diagnóstico, Processo Formativo, entre outras. Nesse sentido, o indicador avalia também o percentual de cumprimento das metas 
previstas para o PEA.  
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Qualidade da Implementação do PEA  

Qualidade da realização das etapas do PEA 
1. As etapas do PEA foram realizadas de acordo com o(s) Plano(s) de Trabalho aprovado(s) pelo IBAMA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. As metas previstas para o PEA foram cumpridas? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. O PEA conta com um sistema de monitoramento e coleta dos indicadores de modo a ter atualizados os resultados dos indicadores de 

acordo com a sua periodicidade? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
Qualidade da implementação do processo pedagógico 

4. As atividades pedagógicas previstas no(s) Plano(s) de Trabalho foram realizadas? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

5. As atividades pedagógicas realizadas foram adequadas aos objetivos de aprendizagem?  
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Qualidade do processo formativo visando à formação dos sujeitos para a atuação qualificada na gestão ambiental pública 
 
6. A formação para a participação e para a intervenção em políticas públicas foi adequada considerando as necessidades de aprendizagem 

dos sujeitos? 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 

7. O processo educativo permite a construção do conhecimento pela ampliação da capacidade de análise crítica e reflexiva dos sujeitos? 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 

8. Os sujeitos da ação educativa são os sujeitos prioritários (dos grupos vulneráveis)? 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Específico 
Permitir a produção e a sistematização do conhecimento produzido no âmbito do PEA 
 
Indicador 6 
Qualidade do processo de produção do conhecimento no âmbito do PEA 
 
Descrição 
Este indicador visa medir a qualidade do processo de produção do conhecimento no âmbito do PEA e o impacto dos seus resultados. Analisa a 
definição de uma orientação teórico-metodológica para este processo, a qual deve estar coerente com as diretrizes do PEA; o atendimento às 
necessidades de sistematização e socialização dos conhecimentos trabalhados no PEA em materiais pedagógicos e de apoio; a participação dos 
sujeitos da ação educativa no planejamento, elaboração e produção deste material; e a qualidade dos materiais produzidos (livros, apostilas, 
jogos, filmes, blogs, etc.) com foco no produto e no processo de produção do conhecimento. 
 
 
  

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Qualidade do processo de produção do conhecimento no âmbito do PEA 

Processo de Produção do Conhecimento  
 
1. Existe uma orientação teórico-metodológica para incentivar e possibilitar a produção do conhecimento no âmbito do PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Os sujeitos abrangidos pelo PEA participam da produção do conhecimento e sua socialização? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

3. Há a utilização dos conhecimentos novos produzidos no âmbito do PEA junto às comunidades vulneráveis para criar oportunidades de 
melhoria de suas condições de vida? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
Produção de Material técnico-pedagógico e de apoio para e em cada fase do Projeto  

4. Foram produzidos materiais educativos e de apoio para dar suporte a todas as etapas do projeto? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
Participação dos sujeitos abrangidos pelo Projeto na elaboração dos materiais técnico-pedagógicos e de apoio às suas fases  

5. Os materiais educativos e de apoio produzidos para dar suporte a todas as etapas do projeto contaram com a participação dos sujeitos? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

Qualidade dos materiais técnico-pedagógicos e de apoio produzidos 
 
6. O material é aberto visando a construção ativa do conhecimento por parte dos sujeitos, favorecendo a capacidade dialógica, a 

horizontalidade das relações, a reflexão individual e a criatividade? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
7. O material propõe um processo de aprendizagem ligado ao cotidiano, valorizando a diversidade de saberes? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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8. Existe coerência entre o público-alvo do material e a linguagem, temática e competências a serem construídas com o material? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

9. A participação comunitária e o controle social são estimulados? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Trajber e Manzochi (1996). 
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Objetivo Específico 
Melhorar a viabilidade econômico-financeira  
 
Indicador 7 
Cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto  
 
Descrição 
Este indicador visa verificar o cumprimento das etapas previstas do PEA, com suas metas de execução, em articulação com a efetuação dos 
desembolsos financeiros previstos. Deverá ser calculado o percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto como um 
todo. Além disso, este indicador analisa se o PEA recebeu advertências e multas e o impacto disso no alcance dos objetivos do Projeto. 
Considerando a diretriz geral de avaliação do Projeto – a Equidade – a qual visa a distribuição justa e igualitária dos benefícios do Projeto, faz-
se necessário avaliar o uso eficiente dos recursos, visando a otimização dos custos. Este indicador assume maior relevância à medida que 
trata de recursos públicos destinados à aplicação na sociedade para fins públicos. O tempo gasto com desvios do PEA em qualquer das suas 
fases, identificadas pelos órgãos públicos, deve ser contabilizado e avaliado, uma vez que impacta os resultados que poderiam ser obtidos e os 
benefícios que poderiam ser gerados para a sociedade. 
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto  
 

1. O PEA conta com uma rotina de acompanhamento do cronograma físico-financeiro de modo a favorecer o seu cumprimento? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Qual o percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto como um todo? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

3. O percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro contribuiu para o alcance dos objetivos do Projeto? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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4. O cumprimento do cronograma foi impactado pelo recebimento de notificações/advertências de perecer técnico? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. O cumprimento do cronograma foi impactado pelo recebimento de autos de infração e/ou multas? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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Diretriz Específica 
Eficácia 
 
Objetivo Geral 
Promover a satisfação do sujeito abrangido pelo Projeto 
 
Objetivo Específico 
Propiciar o atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo 
 
Indicador 8 
Atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo segundo a Equipe Executora (empresa 
e consultoria) do PEA 
 
Descrição 
Em um PEA, este indicador visa medir o percentual de atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo Projeto 
alinhadas ao seu escopo, do ponto de vista da equipe executora do projeto. Avalia-se neste indicador a percepção da Equipe Executora 
(empresa e consultoria) sobre o quanto os sujeitos prioritários se “sentem parte” do Projeto. Cumpre ressaltar que este indicador, ao medir o 
atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo, não analisa os resultados e impactos 
propriamente ditos do Projeto na realidade social. Atua na análise das percepções, significados e interpretações dos fenômenos envolvidos 
com a implementação do Projeto, segundo a ótica da equipe executora acerca do atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos 
abrangidos pelo Projeto.  
Este indicador aponta o alinhamento do foco do Projeto às expectativas, interesses e necessidades dos sujeitos prioritários do ponto de vista 
da equipe executora. Ressalta ainda a importância de o Projeto monitorar e dialogar com as expectativas e necessidades dos sujeitos 
prioritários, considerando-se os objetivos e características de um projeto de educação ambiental crítica. 
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Atendimento às expectativas e às necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo segundo a Equipe 
Executora (empresa e consultoria) do PEA 

 
1. Houve ações para criar oportunidades de encontro dos sujeitos do Projeto com a equipe executora de modo a alinhar expectativas e as 

necessidades? 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Os objetivos do PEA levaram em consideração as expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo Projeto? 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. Qual o percentual de atendimento às expectativas e às necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo? 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4.  As expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao escopo do Projeto, especificamente em relação à 

capacidade do Projeto de alavancar mudanças sociais estão sendo atendidas? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

5. Os sujeitos prioritários percebem-se “incluídos” no PEA? 
Responda e justifique sua resposta: 
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Indicador 9 
Atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo segundo os próprios sujeitos 
 
Descrição 
Em se tratando de um PEA, este indicador visa medir o percentual de atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos 
pelo Projeto alinhadas ao seu escopo segundo os próprios sujeitos. Avalia-se neste indicador a percepção do sujeito prioritário em relação a 
“sentir-se parte” do Projeto. Cumpre ressaltar que este indicador ao medir o atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos 
abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo não analisa os resultados e impactos propriamente ditos do Projeto na realidade social. Atua na 
análise das percepções, significados e interpretações dos fenômenos envolvidos com a implementação do Projeto segundo a ótica dos sujeitos 
abrangidos pelo PEA.  
Este indicador aponta o alinhamento do foco do Projeto às expectativas, interesses e necessidades dos sujeitos prioritários do ponto de vista 
dos próprios sujeitos do Projeto. Ressalta ainda a importância de um Projeto monitorar e dialogar com as expectativas e necessidades dos 
sujeitos prioritários, considerando-se os objetivos e características de um projeto de educação ambiental crítica. 
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Atendimento às expectativas e às necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo segundo os próprios 
sujeitos 

 
1. Houve ações para criar oportunidades de encontro dos sujeitos do Projeto com a equipe executora de modo a alinhar expectativas e 

necessidades? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Os objetivos do PEA levaram em consideração as expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

3. Qual o percentual de atendimento às expectativas e às necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu escopo? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
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4.  As expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao escopo do PEA especificamente em relação à 

capacidade do Projeto de alavancar mudanças sociais estão sendo atendidas? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. Os sujeitos prioritários percebem-se “incluídos” no Projeto? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Geral  
Contribuir para a construção de uma sociedade culturalmente diversa 
 
Objetivo Específico 
Promover a construção de competências 
 
Indicador 10 
Construção de competências voltadas para a participação e controle social na gestão ambiental  
 
Descrição 
Em se tratando de um PEA, este indicador visa medir o percentual de construção das competências relativas à intervenção qualificada do 
sujeito na sua realidade socioambiental. Pressupõe a análise dos resultados da aprendizagem dos participantes, tendo em vista as 
competências de referência listadas abaixo. Neste indicador, mede-se o quanto o Projeto foi capaz de promover a construção das 
competências dos indivíduos em provocar mudanças sociais no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida, por meio da mobilização, 
organização, participação e controle social. 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Construção de competências voltadas para a participação e controle social na gestão ambiental 

1. Os sujeitos abrangidos pelo PEA tem conhecimento das competências a serem construídas nas formações? Caso os sujeitos tenham 
sugerido competências a serem construídas, as sugestões foram incorporadas? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. Os sujeitos abrangidos pelo PEA estão capacitados para participar na criação, fortalecimento e/ou sustentação de grupos organizados 

(comunitários, profissionais, institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros) visando a melhoria das condições de vida 
das populações? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. Os sujeitos abrangidos pelo PEA estão capacitados para planejar e atuar em projetos de intervenção na realidade como uma das 

estratégias para a mediação e/ou solução de riscos, problemas e/ou conflitos socioambientais, visando a melhoria das condições de vida 
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das populações? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. Os sujeitos abrangidos pelo PEA estão capacitados para identificar e implementar alternativas e projetos de intervenção que culminem 

na proposição e/ou criação de novas políticas públicas ou alteração ou ampliação no escopo de políticas públicas existentes? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. Os sujeitos abrangidos pelo PEA estão capacitados para participar de forma crítica das decisões da vida pública e nas atividades de 

Educação Ambiental realizadas pelos grupos organizados, tendo em vista a melhoria das condições de vida das populações? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
6. Qual é o percentual dos sujeitos abrangidos pelo PEA que receberam os materiais educativos e de apoio de modo a favorecer a 

construção das competências? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Específico 
Favorecer a preservação do legado cultural 
 
Indicador 11 
Atendimento às necessidades de preservação e respeito ao legado e identidade cultural dos grupos sociais 
 
Descrição 
Em se tratando de um PEA, este indicador visa medir o percentual de atendimento às necessidades de desenvolvimento de atividades e de 
espaços pedagógicos voltados para a valorização da diversidade e da pluralidade cultural, considerando a preservação do legado cultural dos 
sujeitos abrangidos pelo Projeto em função das comunidades vulneráveis afetadas. Um PEA deve propiciar o reconhecimento e a incorporação 
do legado cultural fundante do(s) grupo(s) participante(s), considerando que identidade cultural e emancipação andam juntas. Parte-se do 
princípio de que a cultura comunitária, o cotidiano na comunidade cria bases para o exercício da participação. O PEA deve ainda levar os seus 
participantes a refletirem criticamente sobre os valores interiorizados e impostos por culturas consideradas superiores, desvelando sua cultura 
e sua identidade local. O fortalecimento da cultura local, do valor de reconhecimento do plural e do diverso são elementos indispensáveis à 
formação de cidadãos capazes de se comprometerem com projetos de construção de sociedades justas e igualitárias.  
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Atendimento às necessidades de preservação e respeito ao legado e identidade cultural dos grupos sociais 
 

1. O PEA contempla atividades de fomento e/ou resgate da identidade cultural dos sujeitos por ele abrangidos de modo a contribuir para a 
sua coesão, sabendo-se que tal coesão favorece um maior grau de autonomia e participação social? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. O PEA promove em suas etapas e no processo educativo atividades conceituais, ou seja, que falam sobre a identificação, resgate, 

valorização e disseminação da cultura local, visando a preservação do legado cultural e o reconhecimento da pluralidade e da diversidade 
cultural da região? 
 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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3. O PEA promove em suas etapas e no processo educativo atividades vivenciais, ou seja, que levam a experimentação da identificação, 
resgate, valorização e disseminação da cultura local, visando a preservação do legado cultural e o reconhecimento da pluralidade e 
diversidade cultural da região? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. O reconhecimento da diversidade e pluralidade cultural é praticado ao longo do PEA, evitando-se, por exemplo, posições que julgam as 

expressões culturais de outros grupos sociais como inferiores, menores, erradas e/ou primitivas? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Específico 
Promover a democratização das informações socioambientais afetas ao PEA 
 
Indicador 12 
Realização de eventos de disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos abrangidos pelo PEA, incluindo 
demais temáticas pertinentes, no âmbito das intervenções implementadas como desdobramentos do PEA 
 
Descrição 
Este indicador mede o percentual de realização de eventos para disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos 
sujeitos abrangidos pelo PEA frente às intervenções planejadas como desdobramentos do PEA. Considera-se que um PEA, para ter resultados 
abrangentes e efetivos, deve incentivar e propiciar o desdobramento de suas etapas/ações em outras intervenções (projetos coletivos, planos 
de ação e/ou ações) conduzidas pelos sujeitos do Projeto. Isto porque um PEA, no âmbito do licenciamento ambiental federal, objetiva 
principalmente preparar os sujeitos para intervirem de modo qualificado na realidade de modo a transformá-la. Neste caso, dentre as 
intervenções promovidas como desdobramentos do PEA, deve-se contemplar projetos e/ou ações que incluam a disseminação das informações 
sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos abrangidos pelo PEA, dada a situação de vulnerabilidade das comunidades afetadas. 
Em outras palavras, um PEA deve contemplar o planejamento e acompanhamento da execução de intervenções realizadas como seus 
desdobramentos, incluindo, nestes ou em parte destes, a disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos 
abrangidos pelo PEA. 
Para tal, verifica-se neste indicador, em primeiro lugar, se há desdobramentos a partir do escopo inicial do PEA. A seguir, analisa-se se nesses 
desdobramentos foram planejados eventos para a disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos 
abrangidos pelo PEA e se estes eventos foram realizados.    
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Realização de eventos de disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos abrangidos pelo PEA, incluindo 
demais temáticas pertinentes, no âmbito das intervenções implementadas como desdobramentos do PEA 

1. Foram planejados eventos para a disseminação das informações sobre as questões socioambientais no âmbito dos desdobramentos 
planejados do PEA? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

2. Qual o percentual de realização (número previsto/número realizado) de eventos para disseminação das informações sobre as questões 
socioambientais afetas aos sujeitos abrangidos pelo Projeto? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. Foram realizados eventos para disseminar as informações sobre as questões socioambientais para os sujeitos prioritários, considerando 

os problemas, riscos, conflitos e/ou potencialidades socioambientais da região? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. O percentual de participação dos sujeitos prioritários nos eventos foi adequado, considerando a representação por camadas da 

sociedade e/ou grupos sociais (se pertinente) e tendo em vista as metas e objetivos do Projeto? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. As informações disseminadas sobre as questões socioambientais afetas ao PEA contribuíram para subsidiar os sujeitos na busca de 

soluções e/ou mediações para problemas, riscos e/ou conflitos socioambientais, bem como na gestão das potencialidades 
socioambientais da região? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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Indicador 13 
Adequação da disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas ao PEA e demais temáticas socioambientais 
pertinentes (conflitos e riscos da cadeia produtiva do petróleo) 
 
Descrição 
Este indicador visa medir o percentual de qualidade da informação disseminada quando da implementação do PEA, com o objetivo de 
democratizar os conteúdos sobre as questões socioambientais. Tal indicador apresenta a necessidade de reflexão sobre que tipo de conteúdo 
está sendo socializado sobre as questões socioambientais. Sabe-se da importância da democratização das informações sobre as questões 
socioambientais uma vez que os sujeitos prioritários precisam instrumentalizar-se para atuar na realidade de forma qualificada; no entanto, 
faz-se necessário julgar a qualidade das informações veiculadas. Cumpre ressaltar que este indicador analisa os conteúdos veiculados a) nos 
meios de comunicação; b) nos eventos e cursos realizados no âmbito dos projetos, planos de ação e/ou ações desenvolvidos por iniciativa dos 
participantes do PEA (intervenções como desdobramentos do escopo inicial do PEA); c) nos Projetos frutos de políticas públicas existentes por 
influência de inserção de informações sobre as questões socioambientais do PEA; e d) nos materiais educativos produzidos e distribuídos no 
âmbito do PEA. Já a qualidade dos conteúdos trabalhados nos processos formativos do PEA é analisada por meio dos indicadores “Atendimento 
aos critérios conceituais metodológicos de planejamento do processo ensino/aprendizagem” e “Qualidade da implementação do PEA”. 
Além disso, este indicador avalia a adequação da disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas ao PEA no que diz 
respeito à sua articulação com o Programa de Comunicação Social (PCS), outro condicionante exigido para fins de licenciamento para 
empreendimentos de Petróleo e Gás de modo a potencializar resultados, evitar duplicidade de ações e promover a maior integração e 
confiabilidade das informações fornecidas. 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Adequação da disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas ao PEA, demais temáticas 
socioambientais pertinentes (conflitos e riscos da cadeia produtiva do petróleo) 

 
 

1. As informações disseminadas no âmbito do PEA e de seus desdobramentos estão dialogando com as necessidades dos sujeitos 
prioritários? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. As informações disseminadas são pautadas por uma abordagem contextualizada e crítica? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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3. A forma de disseminação das informações sobre as questões socioambientais propicia a reflexão, estimulando o debate e evitando a 

imposição de ideias? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. As informações sobre meio ambiente são veiculadas de forma a evitar distorções, reduções e/ou fragmentações nos conteúdos 

disseminados, o mascaramento da realidade e/ou a apresentação parcial da temática apresentada? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. Existe articulação das ações de disseminação das informações socioambientais do PEA com as ações do Programa de Comunicação 

Social, considerando-se a otimização de recursos? 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
6. Existe articulação das ações de disseminação das informações socioambientais do PEA com as ações do Programa de Comunicação 

Social, considerando-se o alinhamento entre elas, em termos de integração e confiabilidade das informações? 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
7. A articulação entre o PEA e o Programa de Comunicação Social para a disseminação de informações socioambientais beneficiou os 

grupos prioritários do PEA? 
Responda e justifique sua resposta: 
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Diretriz Específica 
Efetividade 
 
Objetivo Geral  
Contribuir para a construção de sociedade ecologicamente equilibrada  
 
Objetivo Específico 
Evitar o aumento das pressões sobre os recursos naturais existentes 
 
 
Indicador 14 
Utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios 
 
Descrição 
A inclusão do indicador “Utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios” deve-se à premissa de que o 
PEA pode contribuir para a redução das pressões sobre os recursos naturais, estimulando o uso compartilhado, eficiente e sem desperdícios 
dos mesmos. Em outras palavras, este pode ter em sua estrutura ações que estejam vinculadas à redução das pressões sobre os recursos 
naturais, tendo em vista a melhoria das condições de vida dos grupos vulneráveis. Ou, em última instância, que evitem o aumento das 
pressões sobre os recursos naturais. 
Trata-se de um indicador que incorpora categorias amplas de análise sobre a redução das pressões sobre os recursos naturais para respeitar a 
especificidade de cada PEA.  
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios 

 
1. A utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios está inserida dentro do PEA de modo 

intencional e proativo? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. O Projeto desenvolve em suas ações a utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. Foram evidenciados resultados satisfatórios em relação à utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem 

desperdícios no âmbito do PEA? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Geral  
Contribuir para a construção de uma sociedade socialmente justa  
 
Objetivo específico  
Contribuir para a melhoria das condições de qualidade de vida 
 
Indicador 15 
Elaboração de intervenções como desdobramentos do PEA 
 
Descrição 
Faz-se necessário avaliar o quanto o PEA, através de seus desdobramentos, contribui na preparação dos sujeitos para intervirem de modo 
qualificado na realidade de modo a transformá-la. Considera-se para essa avaliação a coerência das intervenções planejadas como 
desdobramentos do PEA com os princípios teóricos e metodológicos apontados pelo PEA e suas articulações com as políticas públicas 
existentes, de modo a integrar ações, otimizar recursos e potencializar resultados. Esse indicador visa medir o quanto o PEA criou condições 
para o planejamento de intervenções na realidade por meio de seu desdobramento em projetos, planos de ação e/ou ações “independentes”.  
Na medição deste indicador considera-se o projeto como um conjunto organizado e integrado de objetivos, metas, estratégias, ações, 
recursos, prazos, duração com finalidade específica. Já o plano de ação é considerado um instrumento de planejamento mais simplificado onde 
há objetivos, ações, prazos, recursos, duração voltados para uma finalidade específica, porém com um grau de organização, integração e 
organicidade de seus elementos menor do que o do projeto. Ações “independentes” são iniciativas dos sujeitos ou dos grupos de sujeitos que 
integram o PEA, porém planejadas para serem executadas de modo isolado.  
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Elaboração de intervenções como desdobramentos do PEA 

 
1. O PEA possui etapa específica ou momento específico voltado para a elaboração, implementação e avaliação de intervenções como 

desdobramentos do PEA- projetos, planos de ação e/ou ações? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. As intervenções como desdobramentos do PEA foram elaboradas com base em um planejamento participativo, buscando desenvolver nos 

sujeitos a capacidade de perceber os problemas e de decidir coletivamente sobre soluções? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. As intervenções como desdobramentos do PEA foram planejadas com escopo, metas, recursos e prazos de modo a favorecer a sua 

implementação? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. As intervenções planejadas visaram a intervenção na realidade e a mudança social, considerando os sujeitos prioritários? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

5. As intervenções como desdobramentos do PEA foram elaboradas considerando os riscos, problemas, conflitos e/ou potencialidades 
socioambientais tratadas pelo Projeto? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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6. As intervenções planejadas como desdobramentos do PEA foram elaboradas de modo articulado às políticas públicas existentes, de modo 
a otimizar recursos, integrar ações e potencializar resultados voltados para os sujeitos prioritários? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 

Fonte: DEMO, 2008 
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Indicador 16 
Intervenções implementadas como desdobramentos do PEA 
 
Descrição 
Este indicador visa medir o percentual de intervenções como desdobramentos do PEA que foram implementadas, considerando aquelas que 
foram planejadas (Indicador “Elaboração de intervenções como desdobramentos do PEA”). Assim, o indicador “Intervenções implementadas 
como desdobramentos do PEA” visa medir o quanto as intervenções planejadas como desdobramentos do PEA - projetos, planos de ação e/ou 
ações “independentes” – foram executadas. Tal medida possibilita verificar na prática o grau de intervenção na realidade socioambiental 
estimulada pelo PEA, bem como o quanto este formou os sujeitos participantes para serem comprometidos com a sua transformação. Para 
medição deste indicador, será considerado um Projeto implementado aquele que pelo menos foi iniciado, tendo seus recursos alocados, 
disponibilizados e utilizados, ainda que parcialmente. Caso nem todos os projetos planejados tenham sido implementados, caberá a(o) 
avaliador(a) analisar as justificativas apresentadas para tal e as estratégias utilizadas pela equipe executora e pelos participantes dos projetos 
para buscar superar dificuldades e perseguir os resultados esperados. Espera-se que o PEA seja desdobrado pelos participantes em 
intervenções em formato de projetos coletivos. Pois, em geral, os planos de ação e as ações, embora possuam menor complexidade de 
execução do que os projetos, tendem a ter resultados menos abrangentes. 
O(a) avaliador(a) deverá também analisar se os projetos, planos de ação e/ou ações independentes foram implementados de modo articulado 
às políticas públicas, tendo em vista o quanto tais iniciativas foram estruturantes, permanentes e de amplo impacto. Este indicador aponta 
também para o quanto o Projeto atuou na formação integral dos sujeitos, tendo como elementos fundantes do processo formativo a Gestão 
Ambiental pública e as políticas públicas.  
De modo geral, espera-se que o PEA promova o seu desdobramento em intervenções duradouras e integradas à estrutura de políticas 
públicas. Em suma, o indicador “Intervenções implementadas como desdobramentos do PEA” julga a intensidade e a qualidade da execução 
dos desdobramentos em si como um todo. 
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Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Intervenções implementadas como desdobramentos do PEA 
 

 
1. Qual percentual de intervenções implementadas (em funcionamento e concluídas) - projetos coletivos, planos de ação e/ou ações - em 

relação ao total de intervenções planejadas como desdobramento do Projeto? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

2. As intervenções implementadas foram institucionalizadas no âmbito da vida comunitária, se tornando perenes e organizadas? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

3. Qual o percentual de intervenções que se encontram em funcionamento, tendo em vista o prazo de execução estimado para tal? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

4. Qual o percentual de sujeitos participantes do PEA que se engajaram nas ações de intervenção implementadas como desdobramentos do 
PEA? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. As intervenções implementadas como desdobramentos do PEA, em especial os projetos, tiveram foco na melhoria das condições de vida 

dos grupos sociais vulneráveis? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

6. Os resultados das intervenções implementadas foram compatíveis com as necessidades identificadas pelo Projeto quanto aos grupos 
sociais vulneráveis? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Geral 
Contribuir para a construção de uma sociedade politicamente atuante  
 
Objetivo Específico 
Possibilitar a organização e a mobilização social 
 
Indicador 17 
Criação e/ou fortalecimento de grupos organizados – comunitários, profissionais, institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre 
outros 
 
Descrição 
Segundo o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA (Ministério do Meio Ambiente, 2005), para que um Projeto de Educação 
Ambiental possa cumprir seus objetivos deve fomentar a criação de espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de 
mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis e garantindo a participação da população nos processos 
decisórios sobre a gestão dos recursos ambientais. Logo, o indicador “Criação ou fortalecimento de grupos organizados – comunitários, 
profissionais, institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros”, visa medir o quanto tais espaços sociais organizados foram 
instituídos no bojo do PEA, verificando o grau de contribuição do Projeto para a qualificação de sujeitos capazes de atuar na organização e a 
mobilização social. Este indicador abrange a criação e/ou o fortalecimento de grupos organizados sejam estes especificados nas etapas do PEA 
sejam estes engendrados como seus desdobramentos.  
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Criação e/ou fortalecimento de grupos organizados – comunitários, profissionais, institucionais, associações, 
cooperativas, comitês, entre outros 

1. Os dados do diagnóstico, por exemplo, de inventário dos principais aspectos político-institucionais dos municípios do Projeto; 
das formas associativas existentes, foram levados em conta para delinear os objetivos dos grupos organizados criados e/ou para 
enriquecer as diretrizes dos grupos fortalecidos? 

 
Responda e justifique sua resposta: 

 

 
 
 
2. A criação e/ou fortalecimento dos grupos organizados teve (tiveram) a participação de sujeitos que representam 

legitimamente os grupos vulneráveis? 
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Responda e justifique sua resposta: 

 

 
3. A construção das regras e o funcionamento dos grupos organizados e/ou fortalecidos ocorreram de forma legítima e 

democrática (por exemplo, a (re)definição de quem é associado, a (re)construção do estatuto, dos direitos e deveres, de como se 
consubstanciam os dirigentes, a (re)definição da rotatividade da liderança, o reconhecimento das lideranças comunitárias, e como se 
promove a autossustentação do grupo)? 
 
Responda e justifique sua resposta: 

 

 
4.  Considerando os grupos sociais vulneráveis, o PEA conseguiu gerar resultados relativos à organização e à mobilização social a 

partir da criação e/ou fortalecimento de grupos organizados? 
 
Responda e justifique sua resposta: 

 

 
5. Qual é o percentual dos sujeitos participantes do PEA que se engajaram em grupos organizados? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Objetivo Específico 
Favorecer a participação e o controle social para a atuação nas decisões da vida pública  
 
Indicador 18 
Qualidade da participação organizada dos sujeitos integrantes do PEA nos grupos organizados  
 
Descrição 
Esse indicador visa medir a qualidade da participação dos sujeitos abrangidos pelo PEA nos grupos organizados e/ou fortalecidos no âmbito 
das etapas previstas do Plano(s) de Trabalho aprovados pelo IBAMA e/ou dos desdobramentos do PEA. Esta participação evidencia o quanto o 
PEA foi efetivo em formar sujeitos qualificados para intervirem na gestão ambiental pública. Mede, por exemplo, como os participantes do PEA 
efetivamente atuam em Consultas Públicas, considerando a representação dos interesses dos grupos sociais envolvidos. O resultado de tal 
indicador tende a ilustrar o quanto os participantes do PEA, em especial, os sujeitos prioritários, são capazes de participar da vida pública, de 
forma planejada e legitimada na defesa de seus interesses. Devem ser consideradas e citadas as características locais e de implementação do 
PEA que interferem neste indicador de participação. 
Este indicador visa medir também a intensidade do funcionamento dos Grupos Organizados em termos de organização e mobilização social, 
considerando o número de atividades previstas e realizadas em uma unidade de tempo estimada (semanal, mensal, bimestral etc.). Verifica o 
percentual de realização de atividades, considerando o total de atividades planejadas pelos Grupos organizados, bem como sua adequação, 
tendo em vista os objetivos do PEA de busca de alternativas que redundem na melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis.  
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Qualidade da participação organizada dos sujeitos integrantes do PEA nos grupos organizados 

 
1. Os participantes do PEA se comprometeram com a autossustentação do Grupo, se organizando coletivamente, comparecendo às 

reuniões, contribuindo e atuando nas ações? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

2. Qual é o percentual de realização das atividades dos Grupos Organizados, considerando-se o total de atividades planejadas? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
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3. As atividades realizadas pelos grupos estão vinculadas à organização e à mobilização social, como por exemplo, a participação 

em audiências e reuniões públicas; realização de eventos de mobilização; representação do grupo em fóruns (câmeras técnicas, 
conselhos deliberativos), entre outros? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. A participação organizada nos grupos contribuiu para o estabelecimento de prioridades sociais no processo de proposição, 

aprovação e/ou captação de projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida, junto às agências financiadoras, 
instituições e órgãos públicos e/ou privados? 

  
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. As pautas discutidas e os encaminhamentos dados pelos sujeitos que participam dos grupos criados e/ou fortalecidos estão 

ligados à melhoria das condições de vida dos sujeitos prioritários do PEA? A participação dos sujeitos do PEA nos grupos 
organizados vem ao encontro dos interesses dos grupos vulneráveis que representam? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 
 

6. Qual o percentual de sujeitos do PEA que participaram de consultas públicas? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 

  

46 
 



Indicador 19 
Ações de melhoria socioambiental decorrentes da participação comunitária  
 
Descrição 
Este indicador visa medir o percentual de melhorias socioambientais obtidas a partir da ação comunitária fomentada pelo PEA. Tais ações 
incluem aquelas resultantes da implementação dos projetos desenvolvidos como desdobramentos do PEA, os quais podem, por exemplo, 
fomentar a ação de Grupos Organizados e/ou de iniciativas de geração de trabalho e renda. Tais melhorias devem ser analisadas 
considerando-se os seus impactos para a gestão de conflitos, problemas e/ou riscos socioambientais identificados quando da implementação 
do PEA, assim como para a melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis. Devem indicar a participação dos sujeitos prioritários na 
vida pública, tendo como resultado conquistas democráticas para os grupos sociais vulneráveis prioritariamente. Neste indicador, destaca-se a 
análise das medidas para a melhoria socioambiental dos grupos vulneráveis como fruto da autonomia dos sujeitos prioritários participantes do 
PEA, capazes de intervirem, de modo qualificado, nos processos decisórios relativos ao acesso aos recursos ambientais e seu uso, bem como 
aos demais recursos que afetam a sua qualidade de vida. Caberá ao(a) avaliador(a) realizar uma análise deste indicador à luz das condições 
político-institucionais, descritas no diagnóstico e/ou observadas em campo, bem como das demais circunstâncias que possam ter afetado o 
planejamento, implementação e/ou acompanhamento das medidas de melhoria socioambiental fruto da participação e do controle social por 
parte dos sujeitos prioritários. 
 
 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Ações de melhoria socioambiental decorrentes da participação comunitária 

1. Há melhorias socioambientais obtidas a partir da ação comunitária fomentada pelos desdobramentos do PEA? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. As ações de melhoria socioambiental decorrentes da participação comunitária para os grupos sociais vulneráveis resultaram em 

mudanças concretas na realidade, no acesso a direitos e/ou recursos antes não disponíveis para estes grupos? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
3. Os resultados do PEA contribuíram para a mediação de conflitos socioambientais identificados quando do seu diagnóstico, 

planejamento, execução e avaliação? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. O PEA contribuiu para potencializar a participação política dos grupos vulneráveis como, por exemplo, participar, autogerir, 

reivindicar, e interferir na gestão de conflitos, problemas e/ou riscos socioambientais? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. A comunidade a partir da organização em grupos obteve êxito na proposição e/ou captação de projetos para a localidade de acordo 

com prioridades sociais junto à agências financiadoras, instituições e órgãos públicos e/ou privados? 
 

Responda e justifique sua resposta: 
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Indicador 20 
Proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas, viabilizando o acesso a direitos que redundem na melhoria da qualidade de vida dos 
grupos vulneráveis. 
 
Descrição 
Este indicador visa medir o percentual de proposições e/ou mudanças em políticas públicas existentes ou, ainda, de criação de novas políticas 
públicas. Considera também as iniciativas de inclusão das questões socioambientais nas agendas políticas e institucionais, visando o acesso a 
direitos que redundem na melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis, com o objetivo de verificar o quanto os sujeitos mostram-se 
capazes de influenciar a vida pública na esfera mais ampla de sua participação – as políticas públicas. Neste ponto, verifica-se o quanto o PEA 
possibilitou que os grupos sociais vulneráveis identificassem tais políticas como instrumento de mediação entre a sociedade e o Estado e 
construíssem uma atitude de autonomia e reivindicação. 
 

 

Critérios e Indicativos para Avaliação 
 

Proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas, viabilizando o acesso a direitos que redundem na melhoria da 
qualidade de vida dos grupos vulneráveis 

 
1. Os sujeitos abrangidos pelo PEA e a comunidade mobilizada atuam de modo a inserir temas socioambientais e demais temas 

socialmente relevantes para os grupos prioritários nas agendas dos segmentos públicos e privados dos estados e municípios? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
2. A proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas reflete a capacidade dos sujeitos dos grupos vulneráveis de se 

organizarem para buscar soluções que levem a conquistas socioambientais abrangentes? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
 

3. A proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas reflete a capacidade dos sujeitos dos grupos vulneráveis de analisar 
criticamente a realidade e oferecer soluções plausíveis, interferindo para melhorar a sua qualidade de vida? 
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Responda e justifique sua resposta: 
 

 
4. O impacto das mudanças, proposições e/ou criações de políticas públicas foi abrangente e relevante do ponto de vista dos grupos 

sociais vulneráveis? 
 
Responda e justifique sua resposta: 
 

 
5. Qual o percentual de sujeitos participantes do PEA envolvidos na proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas a fim de 

viabilizar o acesso a direitos que redundem na melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis, considerando o total de 
sujeitos participantes do PEA? 

 
Responda e justifique sua resposta: 
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Glossário 
 
Autonomia: estabelecimento de condições de escolhas onde não haja tutela ou coerção. Condição de sujeitos capazes de refletir, agir e fazer 
escolhas sem tutela ou coerção. O que não quer dizer que formas institucionais não sejam necessárias para a ação em sociedade, pelo 
contrário, mas que tais formas devem servir aos interesses e necessidades dos grupos sociais. A autonomia é incompatível com coerção 
(expressão última da alienação eu-outro) e exige organização coletiva para se viabilizar (LOUREIRO, 2012). 
 
Conflitos socioambientais: disputas entre atores sociais que pleiteiam diferentes formas de acesso, uso e gestão de determinado bem ou 
condição socioambiental. (CARVALHO; SCOTTO, 1995) 
 
Controle Social: acompanhamento e verificação pela sociedade das ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os 
objetivos, processos e resultados. Controle realizado por meio de instrumentos normativos e da criação legal de espaços institucionais que 
garantem a participação da sociedade civil organizada na fiscalização direta do executivo nas três esferas de governo. As Conferências, os 
Conselhos de Políticas Públicas e os Orçamentos Participativos, enquanto espaços de diálogo e deliberação direta entre representantes da 
sociedade civil e do governo, constituem espaços fundamentais para a concretização do exercício do controle social (POLIS, 2008) 
 
Educação Ambiental Crítica: perspectiva da Educação Ambiental que situa historicamente e em cada formação socioeconômica as relações 
sociais e estabelece como premissa a possibilidade de negação e superação das verdades estabelecidas e das condições existentes por meio 
da ação organizada dos grupos sociais e de conhecimentos produzidos na práxis. Especialmente nos PEAs, inseridos em processos de gestão 
ambiental pública, significa estabelecer processos educacionais, sociais, político-institucionais que visem a formação para a participação dos 
sujeitos e grupos em espaços públicos, para o controle social das políticas públicas e para a reversão das assimetrias no uso e na apropriação 
de recursos naturais, tendo por referência os marcos regulatórios da política ambiental brasileira (LOUREIRO, 2014) 
 
Etapas: tendo um PEA como referência de abrangência, a etapa diz respeito a uma de suas fases expressa em um Plano de Trabalho a ser 
aprovado pelo IBAMA segundo a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10 ((INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, 2010). Já tendo este tipo de fase como referência, ou seja, o Plano de Trabalho, as etapas 
constituem-se em partes descritas, previstas e ordenadas de acordo com o seu tempo de execução, como por exemplo: etapa de mobilização; 
etapas de formação; etc... dentro do Plano de Trabalho. O Indicador 1 “Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de 
Planejamento Geral do Projeto (estrutura e etapas)” trata da eficiência do  planejamento de etapas enquanto períodos no interior de uma 
Plano de Trabalho.  
 
Formação integral: processo de ensino-aprendizagem no qual o conhecimento é um componente indissociável dos processos de mobilização, 
organização e participação social, favorecendo o fortalecimento dos grupos sociais impactados por estes empreendimentos e envolvidos em 
conflitos de uso de espaços e recursos naturais (QUINTAS 2005).  
 
Gestão ambiental: processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre os meios físico, natural e construído. 
Esse processo de mediação define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de suas práticas, alteram a 
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qualidade do meio ambiente e também como se distribuem na sociedade, os custos e os benefícios decorrentes da ação desses agentes. 
(PRICE WATERHOUSE – GEOTÉCNICA, 1992).  
 
Grupos vulneráveis: grupos que se encontram em maior dependência direta dos recursos naturais para trabalhar e melhorar suas condições 
de vida; excluídos do acesso aos bens públicos; ausentes de participação em processos decisórios de políticas públicas que interferem na 
qualidade do local em que vivem (LOUREIRO; FRANCA; AZAZIEL, 2007) 
 
Intervenções como desdobramentos do Projeto de Educação Ambiental (PEA): “caminhos” identificados e planejados ao longo de 
execução do PEA os quais contribuirão para o alcance de seu objetivo final. Referem-se ao planejamento, realização e andamento de projetos, 
planos de ação e/ou ações pontuais, elaboradas pelos sujeitos participantes do PEA, como desdobramentos das etapas inicialmente definidas 
no Plano de Trabalho do PEA.  

 

Justiça social: garantia de direitos tendo o bem social comum como objeto e a sociedade civil como sujeito, baseia-se na igualdade de 
direitos e solidariedade coletiva. Em uma sociedade desigual a existência de injustiça e a equivalente luta por direitos sociais estão presentes 
em muitas dimensões, como é o caso da “justiça ambiental”. Cabe à justiça ambiental assegurar assim tanto o acesso justo e equitativo aos 
recursos ambientais do país, quanto o acesso amplo às informações relevantes que lhes dizem respeito, favorecendo a constituição de 
movimentos e sujeitos coletivos na construção de modelos alternativos e democráticos de desenvolvimento (PORTO, 2005).  

 

Metodologias participativas: metodologias técnico-pedagógicas que objetivam a promoção do protagonismo dos diferentes grupos sociais 
da área de influência da atividade ou empreendimento, na construção e implementação do PEA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, 2012) 
 

Mobilização Social: capacidade de organização e atuação coletiva de grupos, intervindo na vida política, cultural e econômica de um 
território. A mobilização ocorre em função de temas, necessidades imediatas ou projetos estratégicos de mudança da estrutura social ou 
defesa de direitos e culturas. (LOUREIRO, 2012). Toda mobilização é mobilização para alguma coisa, para alcançar um objetivo pré-definido, 
um propósito comum, por isso é um ato de razão. Pressupõe uma convicção coletiva da relevância, um sentido de público, daquilo que 
convém a todos. Para que ela seja útil a uma sociedade ela tem que estar orientada para a construção de um projeto de futuro. Se o seu 
propósito é passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e não em um processo de mobilização.  

 

Organização social: consiste na ordenação sistemática de relações sociais pelos atos da escolha e da decisão. A partir de uma organização 
social os indivíduos fazem escolhas baseando-se nas normas da estrutura social.  Ela implica algum grau de unificação, ou união de diversos 
elementos numa relação comum. A ideia de organização social está ligada ao processo social, à ideia de mudança, de arranjo do 
comportamento dos indivíduos na construção da vida social (IANNI, 1973). 
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Participação Social: processo mediante o qual as diversas camadas sociais tem parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma 
sociedade historicamente determinada (BORDENAVE, 1994). Meio pelo qual os cidadãos podem intervir na tomada de decisão da gestão 
ambiental pública para que sejam adotadas medidas que atendam ao interesse público, exercendo controle sobre a ação do Estado e exigindo 
prestação de contas da atuação dos gestores públicos. Construção coletiva, exercício igualitário na definição das relações de poder e das 
responsabilidades diante da vida em sociedade (LOUREIRO; FRANCA; AZAZIEL, 2007). 
No Programa Nacional de Educação Ambiental- ProNEA (Ministério do Meio Ambiente, 2005) a participação social é considerada diretriz central 
articulada à democracia e intercala estratégias e ações sob a perspectiva da universalização dos direitos e da inclusão social.  
 
Potencialidade socioambiental: “conjunto de atributos de um bioma/ecossistema, (recursos pesqueiros, recursos florestais, manguezais, 
praias, rios, paisagens, áreas com potencial ecoturístico, etc.),” bem como os atributos sócio-culturais associados (expressões de cultura e de 
criatividade comunitária – arte popular, culinária e farmacopéia - e de memória histórica produzida) “passíveis de uso sustentável por grupos 
sociais” em direção à melhoria das suas condições de vida. (QUINTAS, 2002 apud UEMA, 2006, p. 131)  
 
 
Problema socioambiental: se caracteriza quando há a identificação do “dano socioambiental decorrente de determinado uso, podendo haver 
diferentes tipos de reação face ao mesmo por parte dos atingidos, de outros agentes da sociedade civil e do Estado.” (LOUREIRO, 2012) 
 
 
Qualidade de vida (Melhoria da qualidade de vida): o termo faz referência à mudança das condições objetivas de vida dos grupos 
vulneráveis, no sentido material e subjetivo. À medida que a sobrevivência e os meios para manter a vida estejam resolvidos, outras 
necessidades (materiais, culturais, subjetivas, emocionais, etc) vão sendo criadas, trazendo novos desafios à sua satisfação.  “Qualidade de 
vida” tem um componente subjetivo, diferentes culturas dão sentido diverso ao adjetivo qualidade, mas condições materiais mínimas para um 
salutar viver e socializar são base dessa categoria. Vinculada a categoria de impactos sociais e relacionada à Redução das desigualdades no 
acesso e distribuição a recursos naturais. A “noção de cidadania que deve nortear a tentativa de mensurar os processos e estoques de bem-
estar e qualidade de vida refere-se ao indivíduo autônomo, crítico e reflexivo, longe portanto, do indivíduo-massa...” (OLIVEIRA, apud POCHO, 
2011, p.80-81)   
 
Risco socioambiental: os riscos socioambientais se constituem em “perigos prováveis e em certa medida previsíveis, decorrentes de 
atividades vinculadas à cadeia produtiva, cuja percepção dos mesmos está em função da posição social que cada grupo ou pessoa ocupa. A 
percepção técnica do risco ambiental tende a ser diferente da percepção dos grupos comunitários, o que, pensando em termos de educação 
ambiental, exige diálogo e capacidade de compreensão mútua para que seja determinado de modo o mais preciso possível” (LOUREIRO, 
2012) 
 
Sujeitos abrangidos pelo Projeto de Educação Ambiental (PEA): abrange tanto os sujeitos envolvidos diretamente nos processos 
formativos como aqueles abrangidos pelas intervenções que desdobram do PEA.  Espera-se que os sujeitos abrangidos pelo Projeto sejam os 
sujeitos prioritários. (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, 2012) 
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Sujeitos da ação educativa: são sujeitos que participam dos processos formativos inicialmente previstos no Projeto, sem os 
desdobramentos posteriores. O sujeito da ação educativa não é um ser indistinto, portanto, deve ser reconhecido como portador de 
historicidade, pertencente a um grupo ou classe social, com interesses definidos; reconhecer isso implica, por sua vez, reconhecer também 
que esses sujeitos pertencem a uma determinada territorialidade.   

Sujeitos Prioritários: sujeitos pertencentes a grupos sociais em situação de vulnerabilidade socioambiental impactados pela atividade em 
licenciamento, sem prejuízo dos demais grupos potencialmente impactados. Sujeitos indicados a partir dos resultados do diagnóstico 
participativo do PEA. 
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Adendo IV  

Ficha Técnica dos Indicadores 

 





 
 

FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES  
 

 

Orientações para o uso das fichas técnicas 

 

 As fichas técnicas visam dar orientações para o(a) avaliador(a) preencher o Catálogo de 
Indicadores, citado no Manual da Sistemática de Avaliação.  
 

 Auxiliam na elaboração das justificativas da pontuação atribuída e apresentação das evidências 
objetivas para cada critério dos Indicadores do Modelo de Avaliação, de modo a embasá-la.  

 
 O campo “Justificativas” indica os pontos indispensáveis à explicação sobre o grau de atendimento 

aos critérios propostos. 
 

 As “Evidências objetivas a serem apresentadas” apontam para sugestões de documentos que 
podem servir de apoio e materializar a justificativa dada. 
 

 Os campos de “Medida(s) obrigatória(s)” e “Medida(s) desejável(is)” referem-se à apresentação de 
indicadores quantitativos que devem subsidiar à avaliação.  
 

 A Ficha Técnica também cita quem pode fornecer informações para subsidiar a elaboração da 
justificativa da avaliação no campo “Respondente”. 
 

 Já no “Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA” o(a) leitor(a) encontra 
recomendações sobre quando coletar informações sobre cada um dos indicadores.   
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Indicador 1 - Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento Geral do 
Projeto (estrutura e etapas)  

 

Justificativas 
Descrever: a) como foi realizado o planejamento da estrutura e etapas do PEA; b) como as conclusões e recomendações do 
diagnóstico foram utilizadas para a realização do Plano de Trabalho da estrutura e etapas do projeto ; c) a definição geral do 
Projeto - objetivos, metas, justificativa, metodologia, recursos, resultados esperados; d) o alinhamento do  perfil da equipe 
executora do projeto com sua estrutura e etapas; e) iniciativas planejadas de engajamento e comprometimento dos sujeitos 
com o Projeto, incluindo as metodologias participativas; f) os critérios para definição dos sujeitos prioritários do Projeto, 
exemplificando em que medida esta definição atende à Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10, g) como o cronograma 
físico-financeiro está estruturado para garantir o cumprimento das etapas do Projeto; e h) como a  empresa cumpriu os prazos 
para realização do Plano de Trabalho e dos ajustes solicitados pelo IBAMA no PEA, caso tenham sido solicitados.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Potenciais participantes: listas de sujeitos que foram convidados para participar do planejamento. 
- Participantes: listas de presença dos participantes do Planejamento do Projeto (por exemplo, da elaboração do Plano de 
Trabalho) e ata(s) de registro da realização do referido planejamento. 
- Planejamento: Instrumentos utilizados nas ações de estruturação/planejamento das etapas do PEA; Plano do PEA, incluindo 
o Plano de Trabalho, entre outros. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is)  

Respondente  
Avaliador(a): sujeitos abrangidos pelo PEA. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de elaboração, ajustes e aprovação do Plano de Trabalho do PEA. 
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Indicador 2 - Atendimento aos Critérios Conceituais e Metodológicos de Planejamento do Processo 
Ensino/Aprendizagem  
 
Justificativas 
Descrever: a) as análises sobre os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que devem ser trabalhados nos 
processos formativos do PEA; b) o material (livros, relatórios; artigos etc.) utilizado para subsidiar tal análise; c) o 
comparativo entre os conceitos requeridos e os planejados no projeto em todas as suas etapas; d) as análises sobre os 
aspectos metodológicos que devem ser trabalhados nos processos formativos do PEA; e) o material (livros, relatórios; artigos 
etc.) utilizado para subsidiar tal análise; e f) o comparativo entre os aspectos metodológicos requeridos e os planejados no 
projeto em todas as suas etapas. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Potenciais participantes: listas de sujeitos que foram convidados para participar do planejamento do projeto. 
- Participantes: listas de presença dos participantes do Planejamento do Projeto e ata(s) de registro da realização do referido 
planejamento.  
- Planejamento: instrumentos utilizados para registrar as ações planejadas; plano das ações formativas para o PEA; planos 
educacionais e material didático (planos de curso, planos de aula etc.); materiais de divulgação que contenham descritivos do 
projeto, entre outros; o material (livros, relatórios, artigos etc.) utilizado para subsidiar o planejamento do conteúdo e das 
metodologias do processo formativo. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de conteúdo do planejamento pedagógico do PEA em relação aos conteúdos requeridos. 
- Percentual de atividades pedagógicas planejadas em consonância com os critérios. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de planejamento do PEA.  
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Indicador 3 - Qualidade do diagnóstico 
 
Justificativas 
Descrever:a) as etapas no diagnóstico; b) o quanto o diagnóstico propiciou as bases necessárias à formulação das etapas do 
projeto de modo coerente com a realidade local; c) a metodologia utilizada para realizar o diagnóstico, indicando seu aspecto 
participativo; d) a caracterização dos problemas, dos conflitos e das potencialidades das localidades em que foi realizado o 
diagnóstico; e) como a priorização das demandas dos grupos sociais foi realizada a partir desses problemas, conflitos, riscos e 
potencialidades identificados na região; f) os principais aspectos socioeconômicos e político institucionais dos municípios que 
serão alvo do Projeto; g) os grupos sociais prioritários; h) a periodicidade de realização/atualização do diagnóstico; i) o 
levantamento de políticas públicas relacionadas às questões socioambientais e as possíveis articulações e interfaces com o PEA 
a ser estruturado; j) como  o inventário dos PEAs em execução na região foi realizado; e l) como o diagnóstico foi 
efetivamente usado para a implementação e revisão do PEA. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de presença e ata da participação dos sujeitos; listas de sujeitos que foram convidados para os 
eventos/ações de mobilização e discussão sobre o diagnóstico realizado.  
- Execução:  fotos e relatórios, atas de reunião e demais documentos que demonstrem a realização do diagnóstico e/ou 
atualização do diagnóstico, bem como as metodologias utilizadas. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA; equipe executora do PEA; e/ou equipe responsável pela realização do diagnóstico.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Nas fases de planejamento do PEA. 
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Indicador 4 - Qualidade das Ações de Mobilização 
 
Justificativas 
Descrever: a) as estratégias de mobilização planejadas e utilizadas para garantir a participação dos sujeitos e os critérios 
utilizados para selecioná-los; b) as ações de mobilização de modo a evidenciar se tiveram foco nos sujeitos prioritários; c) as 
parcerias com as mídias, lideranças e/ou agentes locais; d) a frequência de realização das ações de mobilização, considerando 
o Plano de Trabalho  aprovado e a busca pela participação dos sujeitos ao longo de todo o período de execução do PEA; e) 
como as ações de mobilização auxiliaram na construção do diálogo entre a equipe do PEA e os sujeitos prioritários. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de presença e ata da participação dos sujeitos. 
- Planejamento: listas de sujeitos que foram convidados para os eventos/ações de mobilização; listas de presença e ata da 
participação em reuniões dos sujeitos participantes e da equipe do Projeto, durante o planejamento das ações de mobilização; 
plano de mobilização. 
- Execução: fotos e relatórios, atas de reunião. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de sujeitos prioritários em relação aos sujeitos participantes das ações de mobilização. 
- Percentual de sujeitos prioritários que participaram, em relação ao total de sujeitos potenciais contatados. 
- Percentual de ações de mobilização que foram executadas em relação ao total de ações planejadas.  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos prioritários; equipe executora do projeto. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Nas fases de planejamento e execução do PEA. 
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Indicador 5 - Qualidade da implementação do PEA 

Justificativas 
Descrever: a) as etapas planejadas e executadas; b) as etapas que deveriam ter sido contempladas no planejamento do 
Projeto e não foram; c) como o não cumprimento da execução do planejado impactou a implementação do PEA como um todo; 
d) o quanto as metas previstas para o PEA foram cumpridas; e) as justificativas para o não cumprimento de determinadas 
metas; f) o sistema de monitoramento e coleta dos indicadores existente para apoiar o acompanhamento do projeto; g) as 
atividades pedagógicas previstas e realizadas; h) como as atividades pedagógicas realizadas propiciaram o alcance dos 
objetivos de aprendizagem; i) como a formação para a participação e para a intervenção em políticas públicas ocorreu 
considerando as necessidades de aprendizagem dos sujeitos; j) como o processo educativo permitiu a construção do 
conhecimento de forma reflexiva e crítica; e l) os sujeitos da ação formativa de modo a evidenciar a participação dos sujeitos 
prioritários (dos grupos vulneráveis). 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes:  listas de sujeitos que foram convidados para participar do processo formativo; lista(s) de presença dos 
sujeitos que participaram do processo formativo do PEA. 
- Planejamento: Plano de atividades pedagógicas do PEA.   
- Execução: fotos e relatórios, atas de reunião; material desenvolvido nas atividades pedagógicas realizadas; ata(s) da 
realização do processo formativo. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de atividades pedagógicas realizadas em relação às atividade pedagógicas previstas no planejamento. 
- Percentual de atividades pedagógicas implementadas parcialmente em relação às previstas. 
- Percentual de etapas executadas em relação às planejadas. 
- Percentual de etapas executadas em período diferente do planejado. 
- Percentual de etapas implementadas parcialmente em relação às planejadas. 

Respondente  
Avaliador(a), sujeitos abrangidos pelo PEA.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Nas fases de execução do PEA. 
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Indicador 6 - Qualidade do processo de produção do conhecimento no âmbito do PEA  

 
Justificativas  
Descrever:a) a orientação teórico-metodológica do processo de produção do conhecimento do PEA; b) as ações que 
promoveram a participação dos sujeitos da ação educativa no planejamento, elaboração e produção material educativo e de 
apoio; c) os conhecimentos novos produzidos no âmbito do PEA junto às comunidades vulneráveis, que possam criar 
oportunidades de melhoria de condições de vida; d) os materiais educativos e de apoio que facilitaram o processo formativo 
dos sujeitos do PEA; e) os materiais educativos e de apoio que deram suporte a todas as etapas do  Projeto; f) como os 
materiais educativos e de apoio propuseram um processo de aprendizagem ligado ao cotidiano, valorizando a diversidade de 
saberes; g) como os materiais educativos produzidos são abertos, visando a construção ativa do conhecimento por parte dos 
sujeitos; h) como o material produzido mostrou-se coerente com o público-alvo no que se refere à linguagem, temática e 
competências a serem construídas com o material; e i) como o material produzido abordou a participação comunitária e o 
controle social são estimulados.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de sujeitos participantes dos cursos e espaço de construção do conhecimento no PEA. 
- Execução: listas de presença e ata da participação espaços de produção do conhecimento no PEA; fotos e relatórios, atas de 
reunião e demais documentos que comprovem a participação dos sujeitos na geração de conhecimentos novos; o material 
educativo e de apoio produzido pelo PEA para as ações educativas.  

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de materiais educativos produzidos em relação ao material educativo planejado para utilização.  
- Percentual de materiais educativos produzidos com a participação dos sujeitos em relação ao material educativo produzido 
sem a sua participação. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo projeto; e equipe executora do PEA. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Nas fases de planejamento e execução do PEA. 
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Indicador 7 - Cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto 
 
Justificativas  
Descrever:a) a rotina de acompanhamento da realização do cronograma físico-financeiro do Projeto e o quanto esta favorece 
o seu cumprimento; b) as medidas preventivas e corretivas para a implementação adequada do cronograma físico-financeiro e 
o cumprimento de prazos das etapas/atividades do projeto; c) os fatores que influenciaram o cumprimento do cronograma 
físico-financeiro do Projeto e aqueles que contribuíram para o seu não cumprimento; d) as advertências, infrações e ou multas 
recebidas e o impacto financeiro e de tempo no alcance dos objetivos do Projeto; e) o tempo gasto além do previsto, em 
função de desvio(s) do PEA em qualquer de suas fases identificada(s) e os respectivos motivos; e f) como o percentual de 
cumprimento do cronograma impactou o alcance dos objetivos do Projeto. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Execução: o cronograma físico-financeiro do Projeto; atas de reuniões do acompanhamento do cronograma físico-financeiro 
do Projeto; registros e relatórios de acompanhamento do cumprimento das atividades previstas e do cumprimento destas 
atividades no prazo; relatórios de prestação de contas. 

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto como um todo.  

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de cumprimento do cronograma físico-financeiro do Projeto a cada etapa.  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo projeto; e equipe executora do PEA.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de execução do PEA. 
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Indicador 8 - Atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu 
escopo segundo a Equipe Executora (empresa e consultoria) do PEA 

 
Justificativas 
Descrever do ponto de vista da equipe executora: a) as expectativas e necessidades iniciais e atuais dos sujeitos 
abrangidos pelo PEA; b) como os objetivos do PEA refletem as expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos; c) as 
ações realizadas para encontro dos sujeitos do Projeto com a equipe responsável de modo a alinhar expectativas e 
necessidades; d) como as expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao escopo do PEA, 
especificamente em relação à capacidade do Projeto de alavancar mudanças sociais estão sendo atendidas; e) o quanto os 
sujeitos prioritários percebem-se “incluídos” no Projeto.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de presença do(s) encontro(s) para alinhamento de expectativas e necessidades entre sujeitos 
abrangidos e equipe executora do PEA ou ata de assembleia de mesmo objetivo (incluindo descrição dos participantes). 
- Execução e acompanhamento: relatórios e atas dos encontros e ações para alinhamento do PEA às expectativas e 
necessidades dos seus sujeitos alinhadas ao seu escopo; pesquisas, gráficos ou relatórios demonstrando o acompanhamento 
do atendimento às expectativas e necessidades (alinhadas ao escopo do PEA) dos sujeitos abrangidos.  

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de atendimento às expectativas e necessidades (alinhadas ao espoco do Projeto) dos sujeitos abrangidos segundo 
a equipe executora do PEA. 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de atendimento às expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA em relação à capacidade do 
Projeto de alavancar mudanças sociais segundo a equipe executora do PEA. 

Respondente  
Avaliador(a); equipe executora do PEA – empresa e consultoria.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de planejamento dos objetivos do PEA, durante a sua execução e monitoramento.  
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Indicador 9 - Atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao seu 
escopo segundo os próprios sujeitos 

 
Justificativas 
Descrever do ponto de vista dos sujeitos abrangidos pelo PEA: a) as expectativas e necessidades iniciais e atuais dos 
sujeitos abrangidos pelo PEA; b) como os objetivos do PEA refletem as expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos; c) 
as ações realizadas para encontro dos sujeitos do Projeto com a equipe responsável de modo a alinhar expectativas e 
necessidades; d) como as expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao escopo do Projeto, 
especificamente em relação a sua capacidade de alavancar mudanças sociais estão sendo atendidas; e) o quanto os sujeitos 
prioritários percebem-se “incluídos” no Projeto. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de presença do(s) encontro(s) para alinhamento de expectativas e necessidades entre sujeitos 
abrangidos e equipe responsável pelo PEA ou ata de assembleia de mesmo objetivo (incluindo descrição dos participantes).  
- Execução e acompanhamento: relatórios e atas dos encontros e ações para alinhamento do PEA às expectativas e 
necessidades dos seus sujeitos alinhadas ao seu escopo; pesquisas, gráficos ou relatórios demonstrando o acompanhamento 
da satisfação no atendimento às expectativas e necessidades (alinhadas ao escopo do PEA) dos sujeitos abrangidos.  

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de atendimento às expectativas e necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA alinhadas ao escopo do Projeto 
segundo os próprios sujeitos. 

Medida(s) desejável(is)  
- Percentual de atendimento às expectativas e as necessidades dos sujeitos abrangidos pelo PEA em relação à capacidade do 
Projeto de alavancar mudanças sociais segundo os próprios sujeitos. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de planejamento dos objetivos do PEA, durante a sua execução e monitoramento. 
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Indicador 10 - Construção de competências voltadas para a participação e controle social na Gestão Ambiental 

 
Justificativas 
Descrever: a) como os sujeitos abrangidos pelo projeto tomaram ciência das competências a serem desenvolvidas; b) como 
as suas sugestões de competências a serem construídas, se for o caso, foram incorporadas no projeto; c) fragilidades e 
potencialidades do processo formativo que impactaram na construção das competências necessárias; d) aplicações dos saberes 
aprendidos em situações concretas do dia a dia do projeto no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida, por meio da 
mobilização, organização, participação e controle social; e e) como as competências a serem desenvolvidas pelos sujeitos nos 
processos formativos foram construídas (referir-se a cada uma delas).  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: Listas de presença de presença em eventos de formação para os sujeitos abrangidos 
- Planejamento: planos educacionais do projeto que evidenciam as competências a serem desenvolvidas. 
- Execução e acompanhamento: Relatórios e materiais de atividades realizadas com os sujeitos abrangidos nos processos 
formativos visando a construção das competências, bem como a avaliação deste processo de aprendizagem.  

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual dos sujeitos abrangidos pelo PEA que recebeu os materiais educativos e de apoio de modo a favorecer a 
construção das competências. 

Medida(s) desejável(is) 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA; equipe executora do PEA. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de planejamento do PEA, durante a sua execução e monitoramento.  
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Indicador 11 - Atendimento às necessidades de preservação e respeito ao legado e identidade cultural dos grupos 
sociais 

 
Justificativas 
Descrever: a) as atividades do PEA que fomentam e/ou promovem o resgate da identidade cultural dos sujeitos abrangidos 
pelo projeto, de modo a contribuir para a sua coesão, favorecer sua autonomia e a participação social; b) como  o projeto 
trabalha, em suas atividades, o reconhecimento da diversidade e da pluralidade cultural de forma a evitar posições 
etnocêntricas em relação a grupos sociais, saberes, práticas e valores socioculturais; c) como o projeto promove em suas 
etapas e no processo educativo atividades que falam sobre a identificação, resgate, valorização e disseminação da cultura 
local; e d) como o PEA promove em suas etapas e no processo educativo atividades que levam a experimentação da 
identificação, resgate, valorização e disseminação da cultura local.   

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: Plano de Trabalho e planos educacionais que evidenciam a adoção do valor preservação e respeito ao legado 
e identidade cultural na prática no PEA. 
- Execução: listas de presença das atividades do processo formativo desenvolvidas no projeto que tratam da identificação, 
resgate, valorização e disseminação da cultura local, visando a preservação do legado cultural e o reconhecimento da 
pluralidade e da diversidade cultural da região; relatórios e materiais das atividades mencionadas acima. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is)  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de planejamento e execução do projeto. 
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Indicador 12- Realização de eventos de disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas 
aos sujeitos abrangidos pelo PEA, incluindo demais temáticas pertinentes, no âmbito das intervenções 
implementadas como desdobramentos do PEA 

 
Justificativas 
Descrever: a) os eventos planejados para disseminação das informações sobre as questões socioambientais no âmbito dos 
desdobramentos planejados do projeto; b) os eventos realizados para disseminar as informações sobre as questões 
socioambientais para os sujeitos prioritários, considerando os problemas, riscos, conflitos e/ou potencialidades socioambientais 
da região;  c) a relevância dos eventos para disseminar as informações sobre as questões socioambientais para os sujeitos 
prioritários, considerando a busca e a implementação de soluções para os problemas, riscos e conflitos socioambientais da 
região; e d) os sujeitos previstos para participarem de tais eventos e os critérios utilizados para selecioná-los. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: listas de sujeitos que foram convidados para os eventos por grupo social ou segmentos da sociedade; listas 
de presença.  
- Execução: materiais utilizados na disseminação das questões socioambientais pertinentes ao PEA, materiais técnico-
pedagógicos utilizados nos eventos de disseminação da informação; roteiros de atividades.  

Medida(s) obrigatória(s)  
- Percentual de eventos realizados para disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas aos sujeitos 
abrangidos pelo Projeto. 
- Percentual de participação dos sujeitos prioritários nos eventos, considerando a representação por camadas da sociedade 
e/ou grupos sociais (se pertinente). 

Medida(s) desejável(is) 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na fase de execução do projeto. 
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Indicador 13 - Adequação da disseminação das informações sobre as questões socioambientais afetas ao PEA e 
demais temáticas socioambientais pertinentes (conflitos e riscos da cadeia produtiva do petróleo)  

Justificativas 
Descrever: a) como as informações disseminadas no âmbito do PEA e de seus desdobramentos estão dialogando com as 
necessidades dos sujeitos prioritários; b) como as informações disseminadas são pautadas por uma abordagem 
contextualizada e crítica; c) como a forma de disseminação das informações sobre as questões socioambientais propicia a 
reflexão, estimulando o debate e evitando a imposição de ideias; d) como as informações sobre meio ambiente são veiculadas 
de forma a evitar distorções, reduções e/ou fragmentações nos conteúdos disseminados, o mascaramento da realidade e/ou a 
apresentação parcial da temática apresentada; e) o processo de alinhamento entre o PEA  e o Programa de Comunicação 
Social (PCS) e os frutos gerados em termos de otimização de recursos,  integração e confiabilidade das informações;  f)  como 
a articulação entre o PEA e o Programa de Comunicação Social para a disseminação de informações socioambientais beneficiou 
os grupos prioritários do projeto; e g) evidências sobre a relevância das informações disseminadas do ponto de vista dos 
sujeitos prioritários. 

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: Planos das intervenções como desdobramentos do PEA; atas de reunião; programa e ementas de cursos 
realizados; programação de eventos realizados; planos de integração do PEA com o Programa de Comunicação Social. 
Execução: material distribuído para a disseminação das informações sobre as questões socioambientais no âmbito do PEA; 
relatórios de registro das intervenções realizadas como desdobramentos do PEA; material distribuído por outras políticas 
públicas afetas ao PEA; material de mídia. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is)  
- Número de ações implementadas em função das articulações realizadas.  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos participantes das ações do PEA para disseminação das informações sobre as questões socioambientais; 
equipe de execução do PEA e do PCS. 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
No período de planejamento do projeto; na elaboração da ação conjunta com o Programa de Comunicação Social; durante o 
planejamento e execução dos eventos de disseminação das informações socioambientais como desdobramentos de EA; na 
mobilização e divulgação para as ações; na avaliação das ações de disseminação das informações.  

14 
 



Indicador 14 - Utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios  

 
Justificativas 
Descrever: a) como a utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios está inserida 
dentro do PEA de modo intencional e proativo; b) os tipos de ação em que foi trabalhada a utilização de recursos naturais de 
forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios; c) como a utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente 
e sem desperdícios contribui para a melhoria das condições de vida dos grupos vulneráveis; d) a análise realizada sobre os 
resultados obtidos em relação à utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios no âmbito 
do PEA.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: planos do PEA que evidenciem o objetivo de utilização de recursos naturais de forma compartilhada, 
eficiente e sem desperdícios, se pertinente.  
- Execução: registros que demonstrem o uso compartilhado, eficiente e sem desperdícios dos recursos afetos ao PEA, tais 
como: planilhas de compras e uso de material; relatórios e registros de uso compartilhado dentro do Projeto e com outros 
grupos e/ou instituições; Notas de compras; Projetos de construção ou reforma; registros de contas/cobranças, se pertinente. 

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is) 
- Percentual de utilização de recursos naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios considerando marcos 
antes e depois do início do projeto, se pertinente.  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA; sujeitos abrangidos pelo PEA envolvidos no planejamento da utilização de recursos 
naturais de forma compartilhada, eficiente e sem desperdícios; representantes de órgãos públicos (se pertinente). 

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA  
No Planejamento do Projeto; durante a execução e monitoramento do PEA.  
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Indicador 15 - Elaboração de intervenções como desdobramentos do PEA   

Justificativas 
Descrever: a) quais são os projetos, planos de ação e/ou ações planejadas como desdobramentos do PEA; b) escopo, metas, 
recursos e prazos destas intervenções planejadas; c) se o PEA possui etapa específica ou momento específico voltado para a 
elaboração, implementação e avaliação de intervenções como seus desdobramentos; d) os sujeitos e grupos que participam e 
devem impulsionar essas intervenções; e) se as intervenções como desdobramentos do PEA foram elaboradas com base em 
um planejamento participativo, buscando desenvolver nos sujeitos a capacidade de perceber os problemas e de decidir 
coletivamente sobre soluções; f) se as intervenções planejadas têm foco na intervenção na realidade e a mudança social, 
considerando os sujeitos prioritários; g) como os riscos, problemas, conflitos e/ou potencialidades tratadas pelo Projeto 
subsidiaram a elaboração das intervenções; e h) se as intervenções planejadas como desdobramentos do PEA foram 
elaboradas de modo articulado às políticas públicas existentes, de modo a otimizar recursos, integrar ações e potencializar 
resultados voltados para os sujeitos prioritários.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Participantes: relação dos sujeitos participantes do PEA envolvidos no planejamento das intervenções; listas de presença 
dos eventos de planejamento; relação de sujeitos e/ou grupos convidados para participar da elaboração das intervenções; 
registro de reuniões.  
- Elaboração: planejamento das intervenções como desdobramentos do PEA, incluindo escopo, objetivos, metas, recursos e 
prazos (caso haja); atas; e material de divulgação.  

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is)  
- Percentual de intervenções elaboradas como desdobramentos do PEA planejadas de modo articulado a políticas públicas 
existentes, considerando-se o total de intervenções planejadas como desdobramentos do PEA - projetos, planos de ação e/ou 
ações “independentes”.  
- Percentual de projetos em relação ao total das intervenções planejadas. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA participantes do planejamento das intervenções como desdobramentos do Projeto.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Durante a execução do PEA, em especial, no(s) momento(s) de planejamento das intervenções como desdobramentos do PEA.  
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Indicador 16 –Intervenções implementadas como desdobramentos do PEA 

Justificativas 
 Descrever: a) as intervenções realizadas como desdobramento do PEA; b) as ações de mobilização e estratégias criadas para 
execução dessas intervenções; c) os sujeitos e/ou grupos abrangidos pelas intervenções; d) se as iniciativas foram 
institucionalizadas no âmbito da vida comunitária, de forma perene e organizada; e) se as ações buscaram intervir na 
realidade, não se atendo apenas à disseminação de informações; f) as parcerias criadas; g) os sujeitos do PEA que 
participaram diretamente das ações; h) se as intervenções implementadas como desdobramentos do PEA, em especial os 
projetos coletivos, tiveram foco na melhoria das condições de vida dos grupos sociais vulneráveis; e i) a análise dos resultados 
das intervenções implementadas, considerando-se as necessidades identificadas quanto aos grupos sociais vulneráveis.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: Planos, relatórios e/ou pedidos de autorização de realização de atividades para os desdobramentos 
planejados; registros fotográficos; planos de mobilização, material de divulgação, convites distribuídos. 
- Execução: Lista de presenças; registros fotográficos, estatutos e atas de reuniões; planilhas de acompanhamento, registros 
de monitoramento usados, relatórios. 

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de intervenções implementadas (em funcionamento e concluídas) - projetos, planos de ação e/ou ações - em 
relação ao total de intervenções planejadas como desdobramento do Projeto. 
- Percentual de sujeitos participantes do PEA que se engajaram nas ações de intervenção implementadas como 
desdobramentos do PEA. 
- Percentual de intervenções que se encontram em funcionamento, tendo em vista o prazo de execução estimado. 

Medida(s) desejável(is)  
- Indicadores de políticas públicas afetas às intervenções realizadas, se pertinente, - renda per capta; índice de analfabetismo; 
índice de mortalidade infantil, entre outros. 
- Percentual de projetos coletivos implementados, tendo em vista o total de intervenções implementadas.  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA participantes das intervenções implementados como desdobramentos do Projeto.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Na mobilização social para a implantação das intervenções previstas como desdobramento do Projeto; durante a execução das 
ações desdobradas; no processo de avaliação dessas ações pelos sujeitos envolvidos nos desdobramentos.  
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Indicador 17 - Criação e/ou fortalecimento de grupos organizados – comunitários, profissionais, institucionais, 
associações, cooperativas, comitês, entre outros 

Justificativas 
Descrever: a) como os dados do diagnóstico, por exemplo, de inventário dos principais aspectos político-institucionais dos 
municípios do Projeto, das formas associativas existentes foram levados em conta para delinear  os objetivos dos Grupos 
Organizados criados e/ou para enriquecer as diretrizes dos grupos fortalecidos; b) como a criação e/ou fortalecimento dos 
grupos organizados teve a participação de sujeitos que representam legitimamente os grupos vulneráveis; c) o processo de  
construção das regras e o funcionamento dos grupos organizados, considerando o quanto este se mostrou legítimo e 
democrático; d) como foi e quem participou do processo de (re)construção de regras e representações nos grupos criados e/ou 
fortalecidos; e)  os resultados para os grupos vulneráveis relativos à organização e à mobilização social a partir da criação e/ou 
fortalecimento de grupos organizados; f) os sujeitos, de modo geral,  beneficiados pela criação e/ou fortalecimento desses 
grupos; e g) no caso de fortalecimento de grupos já existentes, como foi o processo de inclusão de sujeitos e o grau de 
alinhamento às diretrizes do PEA.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: diagnóstico; inventário dos principais aspectos político-institucionais dos municípios do Projeto; das formas 
associativas existentes e do grau de organização social em cada município ou região atendida pelo Projeto; das relações de 
parceria e de oposição entre os grupos sociais e a relação de autonomia perante o poder municipal (caso tenham sido 
utilizados). 
- Execução: Estatuto (Quem é “associado”, direitos e deveres, como se consubstanciam os dirigentes, rotatividade da 
liderança, reconhecimento das lideranças comunitárias, e como se promove a auto-sustentação do grupo); atas de reuniões, 
assembleias e plenárias; listas de presença; cadastro de participantes dos grupos; fotos.  

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual dos sujeitos participantes do PEA que se engajaram em grupos organizados. 

Medida(s) desejável(is)  
- Percentual de grupos criados e/ou fortalecidos no âmbito das etapas do PEA em relação aos grupos previstos de serem 
criados e/ou fortalecidos no âmbito das etapas do PEA. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA participantes da Criação e/ou fortalecimento de grupos organizados.  
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Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
No período de diagnóstico e levantamento sobre a organização social prévia; no planejamento de ações para o fortalecimento 
da organização coletiva; no planejamento, execução e monitoramento das ações dos grupos organizados criados e/ou 
fortalecidos. 
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Indicador 18 - Qualidade da participação organizada dos sujeitos integrantes do PEA nos grupos organizados  

Justificativas 
Descrever: a) como os participantes do PEA nos grupos organizados se comprometem com a auto-sustentação do Grupo, se 
organizando coletivamente, comparecendo às reuniões, contribuindo e atuando nas ações; b) como os  sujeitos refletem nos 
grupos organizados os objetivos e as diretrizes do PEA; c) o modo como os sujeitos representam os interesses dos grupos 
vulneráveis; d) as atividades realizadas pelos grupos vinculadas à organização e à mobilização social, como por exemplo, a 
participação em audiências e reuniões públicas; realização de eventos de mobilização; representação do grupo em fóruns 
(câmeras técnicas, conselhos deliberativos), entre outros; e) como a comunidade se organizou em grupos para estabelecer 
prioridades sociais no processo de proposição  aprovação, captação e/ou de projetos voltados para a melhoria da qualidade de 
vida, junto às agências financiadoras, instituições e órgãos públicos e/ou privados envolvidos; f) o grau de alinhamento das 
pautas discutidas e os encaminhamentos dados pelos sujeitos que participam dos grupos criados ou fortalecidos à melhoria das 
condições de vida dos sujeitos prioritários do PEA; e g) a proposição e/ou captação de projetos para a localidade, junto a 
agências financiadoras, instituições e órgãos públicos e/ou privados envolvidos como resultado da participação organizada nos 
grupos.   

Evidências objetivas a serem apresentadas 
- Execução: atas; relatórios; fotos e vídeos; listas de presença de reuniões; registros de mídia. Relatórios, atas de reunião; 
editais de projetos; projetos elaborados, protocolos de entrega de projetos; agenda de prioridades da comunidade.  

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de realização das atividades dos Grupos Organizados, considerando-se o total de ações planejadas. 
- Percentual de sujeitos do PEA que participaram de consultas públicas. 

Medida(s) desejável(is)  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos integrantes do PEA nos grupos organizados; e sujeitos abrangidos pelo PEA.  

Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Durante a organização e/ou fortalecimento dos grupos organizados; durante a realização das ações dos grupos organizados; 
durante a auto-avaliação da atuação dos grupos organizados e da atuação dos sujeitos abrangidos pelo PEA nestes grupos.  
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Indicador 19 - Ações de melhoria socioambiental decorrentes da participação comunitária  

Justificativas 
Descrever : a) as melhorias socioambientais obtidas a partir da ação comunitária fomentada pelos desdobramentos do PEA; 
b) os resultados das ações de melhoria socioambiental decorrentes da participação comunitária para os grupos sociais 
vulneráveis em termos de mudanças concretas na realidade, no acesso a direitos e/ou recursos antes não disponíveis para 
estes grupos; c) os resultados do PEA voltados para a mediação de conflitos socioambientais identificados quando do seu 
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação; d) como o Projeto contribuiu para potencializar a participação política dos 
grupos vulneráveis como, por exemplo, participar, autogerir-se, reivindicar, e interferir na gestão de conflitos, problemas e/ou 
riscos socioambientais; e) as dificuldades enfrentadas, condições e circunstâncias que afetaram o planejamento, 
implementação e/ou acompanhamento das medidas de melhoria socioambiental (por exemplo: condições políticos-
institucionais, complexidade das questões socioambientais, falta de comprometimento dos sujeitos do Projeto); f) a proposição 
e/ou captação de projetos para a localidade realizada, de acordo com prioridades sociais estabelecidas pela comunidade junto 
a agências financiadoras, instituições e órgãos públicos e/ou privados; e  g)  as proposições e/ou captações de projetos que 
obtiveram êxito, incluindo, neste caso, por exemplo, se houve a incorporação de sujeitos abrangidos pelo PEA  pela equipe 
executora.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Execução: atas; listas de presença; fotos; registros de mídia; depoimentos de sujeitos participantes das ações 
comunitárias; depoimentos de sujeitos afetados pelas ações de melhoria; lista de presença; estatutos e relatórios. Documentos 
comprobatórios da incorporação de sujeitos abrangidos pelo PEA à sua equipe executora. 
- Monitoramento e avaliação: planilhas de acompanhamento de resultados; documentos oficiais com dados socioambientais 
(instituições governamentais); relatórios de indicadores afetos às melhorias socioambientais.  

Medida(s) obrigatória(s) 

Medida(s) desejável(is)  
- Percentual de melhorias socioambientais a partir da ação comunitária fomentada pelo PEA percebidas pelos sujeitos 
impactados por estas em relação ao total de melhorias socioambientais na região percebidas também por estes sujeitos. 
- Percentual de participantes do PEA envolvidos em ação/espaços de gestão de conflitos, problemas e/ou riscos 
socioambientais identificados quando da implementação do Projeto em relação ao total de participantes. 

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA, sujeitos que participam das intervenções como desdobramentos do PEA e sujeitos 
impactados pelas ações de melhoria socioambiental.  

21 
 



Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
No período de planejamento, execução e monitoramento do PEA; em específico, no período de mobilização e organização 
comunitária; durante a organização comunitária para participação em espaços de gestão socioambiental; e no monitoramento 
de mudanças sociais em função da participação comunitária. 
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Indicador 20 - Proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas, viabilizando o acesso a direitos que 
redundem na melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis 

Justificativas 
Descrever: a) a proposição de novas políticas públicas ou alteração ou criação no escopo de políticas públicas existentes e 
como estas viabilizaram o acesso a direitos que redundaram na melhoria da qualidade de vida dos grupos vulneráveis; b) 
quais temáticas socioambientais foram incluídas nas agendas dos estados e municípios por mobilização dos sujeitos envolvidos 
no PEA; c) como a proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas refletiu a capacidade dos sujeitos dos grupos 
vulneráveis de se organizarem para buscar soluções que levem a conquistas socioambientais abrangentes; d) como a 
proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas refletiu a capacidade dos sujeitos dos grupos vulneráveis de analisar 
criticamente a realidade e oferecer soluções plausíveis, interferindo para melhorar a sua qualidade de vida; e e) a abrangência 
e relevância do impacto das proposições, mudanças  e/ou criações de políticas públicas do ponto de vista dos grupos sociais 
vulneráveis.  

Evidências objetivas a serem apresentadas  
- Planejamento: estudos e diagnóstico; planos de ação; planos de mobilização; Documentos oficiais de instituições 
governamentais. 
- Execução: atas; fotos; relatórios da implementação das intervenções; documentos protocolados na administração pública.  
- Monitoramento e avaliação: relatórios de acompanhamento da tramitação das proposições de políticas públicas; 
documentos oficiais das políticas públicas (instituições governamentais); relatórios de indicadores afetos às políticas públicas. 

Medida(s) obrigatória(s) 
- Percentual de sujeitos prioritários envolvidos na proposição, mudança e/ou criação de políticas públicas existentes a fim de 
viabilizar o acesso a direitos dos grupos vulneráveis, considerando o total de sujeitos prioritários participantes do PEA. 

Medida(s) desejável(is)  

Respondente  
Avaliador(a); sujeitos abrangidos pelo PEA, sujeitos do PEA participantes da implementação das intervenções como 
desdobramentos do PEA que culminaram na criação de novas políticas públicas ou alteração ou ampliação no escopo de 
políticas públicas existentes e sujeitos impactados pelas políticas públicas.  
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Período de Coleta das informações de acordo com as etapas do PEA 
Durante o planejamento, execução e monitoramento do PEA;  em específico, no momento das intervenções com vistas à 
Proposição/mudança/criação de políticas públicas; no momento de mobilização social; durante o processo de proposição, 
criação ou mudança de políticas públicas; durante o monitoramento das ações que resultaram na criação ou alteração de 
políticas públicas; no período de organização e disputas das agendas políticas, durante a auto-avaliação do grupo de sujeitos 
que participaram do processo  de proposição, criação ou mudança de políticas públicas.  
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I – INTRODUÇÃO 

 

O presente plano apresenta a estratégia para identificação e recrutamento dos 

agentes sociais que atuarão no Projeto de Educação Ambiental de Foz do Rio Itajaí-Açu 

– PEA FRIA. 

O PEA FRIA prevê a contratação de um Agente Social para atuar nos municípios 

de Itajaí e Navegantes o qual deve se enquadrar nos critérios expostos neste plano de 

recrutamento. Tal agente atuará a partir da fase de planejamento do projeto e não 

integrará as comissões enquanto exercer essa função. 

II – ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO E RECRUTAMENTO 

 

II.1 – FUNÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO AGENTE SOCIAL 

 

II.1.1 – Funções exercidas pelo Agente Social 

 

Entre outras ações o Agente Social executará as seguintes funções: 

 Facilitam o canal de comunicação em via de mão dupla entre a 

comunidade/comissões e a Contratada/Petrobras. 

 Mantem mobilizadas as comunidades e as comissões. 

 Facilitam o diálogo com as instituições e outros atores locais. 

 Informam aos supervisores e técnicos de campo sobre eventuais problemas e 

ansiedades das comunidades. 

 Apoiam as atividades de campo (preparação, recepção, observação, registro 

fotográfico, etc.). 

 Enriquecem as capacitações apresentando a realidade local. 
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II.1.2 – Critérios mínimos para seleção 

 Alfabetizado. 

 Maior de 18 anos. 

 Membro das comunidades participantes ou pessoa envolvida e reconhecida 

pelos comunitários pelo seu envolvimento com a atividade produtiva, religiosa 

e/ou cultural destas comunidades. 

 Capacidade de mobilização dentro da comunidade. 

 

II.1.3 – Critérios adicionais 

 

Os critérios adicionais têm a finalidade de criar uma ferramenta de refinamento 

para a identificação do Agente Social sem ter, entretanto, a finalidade de ação de 

excludente. São eles: 

 Disponibilidade de atuação durante a alta temporada. 

 Participação e colaboração com as etapas anteriores do Programa de Educação 

Ambiental (PEA) durante o Diagnóstico Participativo (DP). 

Para a contratação do Agente Social, levando-se em conta os critérios listados 

acima, definiu-se como necessária a execução de um plano de recrutamento se valendo 

da seleção de potenciais candidatos. A estratégia de recrutamento, por sua vez, prevê 

duas etapas principais. Primeiramente a identificação dos potenciais candidatos (Etapa 

1), utilizando dados de fonte primária e secundária e em seguida a seleção desses 

candidatos (Etapa 2) pela equipe de Supervisores e Técnicos de Campo. 

 

II.2 – ETAPAS DA ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO 

 

II.2.1 –  Etapa 1 – Identificação dos potenciais candidatos a Agente Social 

 

A estratégia adotada para a identificação e recrutamento dos candidatos utiliza 

dados primários e secundários. Tais dados estão relacionados ao histórico das 

experiências adquiridas em campo durante as fases do Diagnóstico Participativo 

(vivenciadas pelos supervisores e técnicos de campo que integrarão este PEA) e a partir 
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das informações oriundas da Revisão Bibliográfica e Documental. Deste relatório, 

foram consideradas as informações constantes no mencionado DP. 

Os dados primários advieram de contatos telefônicos com os técnicos e 

supervisores de campo que participaram do DP. A partir de recomendações, relatos e 

experiências em campo, bem como dos critérios elencados nos itens II.1.2 e II.1.3 desta 

estratégia de recrutamento, foram localizados os potenciais candidatos à Agente Social. 

Os dados secundários, por sua vez, advieram de citações de nomes e 

intermediadores nos documentos e relatórios do DP. A partir das citações, e 

considerando os mesmos critérios elencados nos itens II.1.2 e II.1.3, foram localizados 

outros potenciais candidatos a Agente Social. 

O Plano não conta com estratégia de divulgação da vaga de Agente Social em 

plataforma on-line para a localização de candidatos, de modo a evitar geração de 

expectativas e por considerar suficiente o subsídio advindo dos dados primários e 

secundários. 

 

II.2.2 – Etapa 2 – Seleção e recrutamento do Agente Social 

 

O processo de seleção ocorre após a identificação dos candidatos seguindo as 

orientações descritas na Etapa 1 deste documento, considerando  a representatividade 

dos Agentes Sociais e listando os potenciais candidatos, caso haja necessidade de 

substituição, observando-se os mesmos critérios dos itens II.1.2 e II.1.3.  Esta seleção é 

submetida à avaliação dos Supervisores e Técnicos de Campo.  

A equipe executora desenvolve triagem a partir dos resultados obtidos por meio 

dos dados primários e secundários respeitando os critérios citados. Desse modo, são 

identificados os potenciais Agentes Sociais. Entretanto, caso não seja suficiente o 

subsídio dos dados primários e secundários acima citados, a equipe executora deve 

contar com ida a campo. 

 

II.2.3 – Representatividade do Agente Social 

 

A representatividade do Agente Social é definida com base na indicação dos 

supervisores e técnicos de campo, que consideram, a priori, os critérios utilizados nos 
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itens II.1.2 e II.1.3 e, de forma complementar, as ameaças e potencialidades descritas 

no  

Quadro II.2.3-1. 

 

Quadro II.2.3-1 – Matriz de ameaças e potencialidades. 

Aspectos Ameaças Potencialidades 

Personalidade 

Agressiva Harmonizador 

Conflitos interpessoais com membros da 

comunidade 
Mediador de conflitos 

Liderança oposta aos objetivos do projeto 
Liderança coerente com os objetivos do 

projeto 

Poder de mobilização conflitante com os 

objetivos do projeto 

Poder de mobilização coerente com os 

objetivos do projeto 

Segregador (desarticulador) Agregador 

Localização 

Distância da comunidade 
Proximidade geográfica do candidato com 

uma ou mais comunidades. 

Representatividade em apenas uma ou nenhuma 

comunidade 

Representatividade em mais de uma 

comunidade 

Contato Difícil acesso Facilidade de contato 

Participação 
Indisponibilidade de tempo para participação das 

atividades 

Disponibilidade de tempo para participação 

das atividades. 

 

II.2.4 – Potenciais candidatos para eventual substituição 

 

Considerando a dinâmica do Projeto de Educação Ambiental é imprescindível criar 

um “banco” de candidatos a Agentes Sociais atendendo a eventual necessidade de 

substituição. Essa substituição deve se dar com base nos resultados dos trabalhos de 

campo avaliados pelos Supervisores do projeto. O “banco” consiste em uma lista com 

os contatos dos potenciais candidatos aptos que, embora não selecionados inicialmente, 

podem substituir um agente social em caso de desistência ou impossibilidade de 

participação. 
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