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2. APRESENTAÇÃO 

 

Todas as atividades do mundo têm demonstrado que as palavras Planejamento 

e Gestão somente aparecem quando as situações se caracterizam de forma 

alarmante, como por exemplo, a escassez de determinado recurso natural. 

Quando são elaboradas as legislações, normalmente são consultadas as 

experiências existentes e muitas vezes as mesmas são incorporadas. Por não terem 

sido, em muitos casos, fruto da realidade da região ou do país onde a lei está sendo 

elaborada, acaba não ocorrendo sua efetiva aplicação. 

O Código das Águas, de 1934, incorpora experiências internacionais em gestão 

dos recursos hídricos, como o da Alemanha, discorrendo inclusive sobre a cobrança 

pelo uso da água. Como a escassez da água pode gerar conflitos em um futuro 

próximo, percebe-se um sensível avanço quanto à legislação dos recursos hídricos, e 

mais do que isso, vislumbra-se possibilidades da implementação de um eficiente 

sistema de gestão dos recursos hídricos. 

Fala-se em gestão descentralizada e participativa da água, mas infelizmente 

apesar de diversas iniciativas, a população ainda desconhece o que significam os 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos que se pretende implantar e qual seria 

seu papel no conjunto global. 

As soluções exigem medidas de integração regional, apoio de instituições 

estaduais e federais e participação dos diferentes segmentos da sociedade nos 

programas preconizados. Para viabilizar tais obras há a necessidade da sensibilização 

e conscientização da população das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(bacias PCJ), a fim de incentivar, apoiar e colaborar com projetos que normalmente 

não são visíveis, e de resultados em longo prazo. 

Necessita-se encontrar formas de comunicação velozes e eficazes para se 

chegar aos diferentes segmentos da sociedade para obter sua preciosa parceria no 

delicado processo da Gestão dos Recursos Hídricos, formado por um conjunto de 

atividades e ações necessárias para se administrar a proteção e uso das águas. 

Nesse sentido se faz necessário um trabalho de mobilização e conscientização 

junto aos usuários de água e à sociedade civil para que eles contribuam no complexo 

processo de implantação da gestão de recursos hídricos e nas ações necessárias de 

preservação, recuperação e conservação dos corpos d’água. 

Pensando nisso, o Consórcio PCJ, com recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO) e apoio da Câmara Técnica de Educação Ambiental 

dos Comitês PCJ, desenvolveu o Projeto “MULTIPLICANDO OS CONHECIMENTOS 

PARA A GESTÃO DAS ÁGUAS - Educação Ambiental voltada à Gestão dos Recursos 
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Hídricos”. Esse projeto, executado em 24 municípios da região entre 2009 e 2010, 

visou capacitar educadores e transformá-los em agentes multiplicadores, a fim de 

ampliar a contribuição da sociedade civil para a gestão dos recursos hídricos em 

nossa região, com métodos teóricos, práticos, didáticos, dinâmicos e lúdicos. 

O projeto foi dividido em quatro etapas. A primeira foi composta pela mobilização 

e engajamento dos atores envolvidos no projeto, e formação do Grupo Gestor, 

formado por representantes de cada um dos municípios participantes. Na segunda 

etapa, foram realizadas as capacitações teóricas e práticas aos educadores 

envolvidos, capacitando-os e transformando-os em agente multiplicadores do 

conhecimento.  

No decorrer da terceira etapa, os educadores foram desafiados a multiplicarem 

os conhecimentos adquiridos aos alunos, desenvolvendo as atividades propostas 

durante a segunda etapa. Ainda nessa etapa, os municípios participantes realizaram 

visitas até a Casa Modelo Experimental do Consórcio PCJ, mostrando na prática aos 

alunos o que pode ser feito para economizar água e energia elétrica em suas 

residências.  

Na quarta e última etapa, foi realizado o Seminário de Avaliação Regional. 

Nesse encontro, os educadores puderam compartilhar entre si o que foi desenvolvido 

durante o projeto, favorecendo assim o intercâmbio de experiências entre os 

municípios participantes.  

Durante todas as etapas do projeto, os educadores puderam contar com o apoio 

e a infraestrutura do Consórcio PCJ, que disponibilizou aos participantes total acesso 

a diversos instrumentos didáticos, como a Casa Modelo Experimental. 

Como resultado, todos os educadores foram capazes de multiplicar os 

conhecimentos adquiridos aos educandos participantes, e buscaram sensibilizá-los 

quanto à importante tarefa da conservação e preservação dos recursos hídricos, além 

da importância de desenvolverem opiniões e críticas positivas em prol da gestão dos 

recursos hídricos. 

É importante salientar que em todos os municípios participantes as atividades de 

educação ambiental não devem terminar com o encerramento desse projeto, já que os 

educadores envolvidos puderam incorporar as atividades propostas em suas práticas 

de ensino. Desta forma, espera-se criar uma cultura regional em prol da preservação e 

recuperação do meio ambiente, contribuindo assim para a gestão dos recursos 

hídricos em nossa Bacia hidrográfica. 
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3. MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

Município: Águas de São Pedro 

Agente de Interlocução: Maria Cristina dos Santos 

Agentes Multiplicadores: Silvana Cristina C. Hermínio, Maria de Fátima Gonçalves, Monica 

De Mitry Corrente, Talita Fernanda dos Santos Teixeira, Célia Regina Jorge de Moraes, 

Elizângela  de Carvalho Sgorlon.   

Data de início da aplicação do projeto: Fevereiro/ 2010 

Data de término: Julho/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O tema “Água” foi escolhido diante do interesse e 

envolvimento dos alunos em questões relativas ao meio ambiente; por ser um tema 

interdisciplinar; devido à peculiaridade do município de Águas de São Pedro, cuja origem está 

diretamente relacionada com a água medicinal e por ser, atualmente, uma preocupação global, 

haja visto que a água está cada vez mais escassa no planeta. Para isso, buscou-se trabalhar 

concomitantemente o tema junto a outras disciplinas, enfatizar  as águas medicinais, 

nascentes, tratamento, apresentação de cartazes, histórias em quadrinhos e especificamente, 

promover campanhas de conscientização quanto ao uso, desperdício e problemas endêmicos,  

causados por doenças como a Dengue entre outras. O projeto foi dividido em três etapas: 1ª 

etapa - Apresentação, discussão do tema, pesquisas científicas e de campo; 2ª etapa - Visitas 

ao Rio Araquá, Lago das Palmeiras, Balneário Municipal, SABESP; 3ª etapa - produção de 

textos coletivos, campanha de conscientização na Unidade Escolar. Tivemos a parceria da 

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e do Balneário 

Municipal de Águas de São Pedro. 

  Escola participante: EMEF “Maria Luiza Fornasier Franzin” 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 65 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES: 7  professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 72 pessoas. 

Resultados obtidos: Conscientização dos alunos quanto ao uso consciente da água, 

proporcionando aos educandos o desenvolvimento de atividades de pesquisa de campo e 

científica, além da promoção de campanhas de conscientização na Unidade Escolar. 
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Município: Americana 

Agente de Interlocução: Selma Trivellato e Nídia Mara Rando. 

Agentes Multiplicadores: Francis Daniel Cones, Neuci F. Reis Alves Folha e Desirée Veiga 

Pereira. 

Data de início da aplicação do projeto: Setembro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

            Resumo do projeto desenvolvido: O projeto da E.E. “Profª Risoleta Lopes Aranha”intitulado 

“Ribeirão Quilombo: Trajetória e Riqueza” pretendeu recuperar nos alunos e comunidade 

escolar o conceito de patrimônio hídrico, através do resgate histórico de um importante recurso 

fluvial do município, que sofre atualmente com a falta de conhecimento e de políticas públicas 

específicas de gestão, monitoramento e recuperação. Além disso, o projeto tencionou analisar 

a situação atual do ribeirão, através do estudo de campo, e propor alternativas de recuperação, 

ao lado das ações de órgãos governamentais, autarquias e afins. O projeto “Escola Dorti 

sustentável com água da chuva” visou construir um coletor de água da chuva e teve como 

proposta informar a população local de como armazenar a água e como utilizá-la. Isso é 

possível com poucos materiais de baixo custo. A conscientização foi feita com temas 

abordados em sala de aula, por meio de pesquisas, ações visando à conservação e uso 

racional da água. O projeto da E.E. “Profª Benedicta Aranha de Oliveira Lino” intitulado “Água é 

Vida – nascentes”, teve como finalidade informar e conscientizar os alunos sobre os problemas 

que atingem os recursos hídricos de nosso país, partindo principalmente de nossa realidade 

local/regional. Para isso, foram realizadas diversas atividades com as apostilas,  jogos e vídeos 

educativos disponibilizados pelo projeto, além de visitas técnicas às Estações de Tratamento 

de água, à Casa Hermam Müller, à Represa Parque das Águas e à Casa Modelo do Consórcio 

PCJ. 

Escolas participantes: E.E. “Profª Risoleta Lopes Aranha” (Americana-SP), E.E. “Profª Dorti 

Zambello Calil” (Nova Odessa-SP)  e E.E. “Profª Benedicta Aranha de Oliveira Lino” (Santa 

Bárbara d’Oeste-SP). 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 255 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  42 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 297 pessoas. 

Resultados obtidos: Na Escola Dorti foi ampliado o nível de conhecimento dos alunos, e a 

comunidade escolar foi motivada para o uso sustentável dos recursos naturais, em especial a 

água coletada da chuva. Na Escola Risoleta docentes, alunos, gestão escolar e comunidade 

puderam realizar trocas de experiências e informações, contribuindo para a interação positiva 

entre os segmentos, e a promoção da conscientização ambiental para além das paredes da 

sala de aula. Na Escola Benedicta foi dado ênfase para que os alunos compreendessem todo o 

processo de tratamento da água até estar acessível ao consumo, e a importância de ações 

conscientes de cada indivíduo na sociedade. Além disso, foi incentivada uma mudança de 

pensamento,  atitude e/ou comportamento, em relação aos Recursos Hídricos, garantindo o 

seu uso sustentável. 
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Município: Americana 

Agente de Interlocução: Juçara Pastorelli Noveli Florian 

Agentes Multiplicadores: Alex de Souza Baviera, Ana Clara Bonon, Adriana  A. P. Giole 

Ponce, Adriana Foschine, Mêncio Mafra Toledo, Rodrigo José de Freitas, Marilda Ricardo, 

Teresa Isabel Badan Palhares de Campos, Rosana Lopes da Silva, Roberta Fonseca Vilela, 

Maria Aparecida Antoniassi Beraldo, Silmara Patrícia Junque Sachetto. 

Data de início da aplicação do projeto: Julho/2010 

Data de término: Dezembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O Projeto “Multiplicando os Conhecimentos para a Gestão 

das Águas” é uma iniciativa do Consórcio “PCJ” que objetiva multiplicar o conhecimento sobre 

a importância da gestão e do uso racional dos recursos hídricos em nossa região.Mais que 

levar conhecimento pronto e acabado o projeto chama os agentes à reflexão e à mudança de 

comportamento na utilização dos recursos do meio ambiente. A compreensão da situação 

ambiental – crítica e emergencial - e a mobilização social para a reversão da degradação, não 

é somente da competência de alguns órgãos técnicos. É função de todos nós. O projeto foi, 

então, pensado como forma de conjunta e solidariamente, combater a devastação e a poluição, 

construindo uma consciência  cidadã já nos  nossos alunos e na sociedade do entorno escolar. 

Escolas participantes: CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira, 

CIEP Prof. Maria Nilde Mascelani, CIEP Prof. Milton Santos, CIEP Prof. Octávio César Borghi, 

CIEP Prof. Philomena Magaly Mackluf Rossetti, EMEF Darcy Ribeiro, EMEF Florestan 

Fernandes, Casa C. Curió, Creche Pitanga II e Casa da Criança Arapiranga. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 6255 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS: 300  professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 6555 pessoas. 

Dificuldades enfrentadas: Falta de espaço para multiplicação nas Reuniões Pedagógicas; 

Transporte para os eventos e estudo do meio envolvendo alunos e professores; Nem todos os 

professores se envolvem ainda no projeto e o tempo para a aplicação do projeto foi curto após 

o termino da formação (Julho). Dificuldades de mão de obra técnicas para plantar as árvores. 

Resultados obtidos: Conscientização de todos os participantes do projeto em cuidar da água. 

Enriqueceram Feiras Culturais, teatros, exposições de trabalhos, alertando os alunos sobre a 

importância do uso consciente da água, atingindo também a comunidade. O resultado foi 

positivo. Os alunos participaram efetivamente e demonstraram grande interesse durante o 

desenvolvimento do projeto. 
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Município: Campinas 

Agente de Interlocução: Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira 

Agentes Multiplicadores: Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira, Edmir Dal Gallo, Janete Maria 

Teles, Claudia Carla Caneati, Lourdes Jacinta de Souza Silveira, Vânia Maria Dei Santi, Daniel 

Vinícius de Toledo, Maria José Adami, Mônica E. de Almeida, Julia A. Pallandi, Salete Bonin 

Bataglini, Rosana Maria Pasinato Tinel, Paulo Rodrigo Pinto, Fátima R. Galzenari, Mirian A. 

Martins Martinez, Antonio Baraçal Prado Junior, Rosângela Fozzatti Marmiroli, Silvana Maya 

Katsurayama 

 Data de início da aplicação do projeto: Outubro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: As instituições de ensino instaladas no município de 

Campinas contam com o programa de Educação ambiental, Minha Escola na Sanasa. As 

atividades foram elaboradas para alunos do ensino fundamental II e Médio. Para este público, 

a Educação Ambiental da Sanasa, é promovida a partir de visitas técnicas nas instalações de 

captações e ETAs. Considerando o cronograma de visitação e o espaço físico adequado para 

aplicar a atividade proposta, optamos por desenvolvê-la em sala de aula em algumas escolas 

que participaram do programa Minha Escola na Sanasa. Buscamos contemplar as escolas da 

rede pública, municipal e estadual inclusive as particulares. Com o objetivo de promover em 

sala de aula a continuidade das ações de Educação Ambiental do programa Minha Escola na 

Sanasa, usando a ferramenta lúdica dos jogos, além de estar em consonância com o projeto 

FEHIDRO/ Consórcio PCJ e assim contemplar a multiplicação de conhecimentos em torno de 

nossas bacias. Em parceria com a agente de interlocução da Secretaria de Educação de 

Campinas, somamos nossos kits com os jogos, “O Ciclo da Água” e “O Lamba na Preservação 

dos Recursos Hídricos”, possibilitando maior abrangência de atuação. 

  Escolas participantes: Ensino Fundamental II (EMEF “ Clotilde Barraquet Von Zubem”, EMEF 

“ Virgínia Mendes A. de Vasconcellos”, E.E. Professor Guido Segalho, Colégio Rio Branco, 

Colégio Pio-XII) Ensino Médio (Escola estadual Culto a Ciência e Escola Técnica Estadual 

Bento Quirino). 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 387 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES: 16  professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 407 (incluído 03 educadores ambientais da Sanasa e 

01 agente interlocutor da Secretaria de Ensino). 

Resultados obtidos: Pode propiciar aos estudantes uma percepção diferenciada sobre o 

meio-ambiente no qual estamos inseridos.A diversidade de perguntas e respostas favorece o 

aprendizado sobre recursos hídricos, levando-os a reflexão sobre o impacto das ações 

cotidianas.O projeto esteve em consonância com os resultados esperados no pré-projeto, 

contribuiu para incrementar as atividades de Educação Ambiental da Sanasa e para o 

desenvolvimento de ações articuladas com o município e o Consórcio Intermunicipal das 

Bacias do PCJ. 
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Município: Capivari 

Agente de Interlocução: Lorena Sério de Quadros 

Agentes Multiplicadores:  

Data de início da aplicação do projeto: Setembro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: os temas do presente projeto “Multiplicando os 

Conhecimentos para Gestão das Águas – Educação Ambiental voltada à Gestão dos Recursos 

Hídricos” foram inseridos em um projeto que já estava em andamento dentro de uma de 

nossas escolas municipais, o Projeto Criança Ecológica, que é um subprojeto dentro do Projeto 

Estratégico Município VerdeAzul, do Governo do Estado. Sendo assim, o conteúdo ministrado 

durante as capacitações do Consórcio PCJ estão sendo incluídas durante várias aulas, de 

forma transversal aos temas. Embora a temática seja bem ampla, ela é abordada de forma 

muito superficial, mesmo para crianças. Dessa forma, foram inseridos mais alguns conteúdos, 

sendo que destes a maioria com temática apresentada nas capacitações oferecidas pelo 

Consórcio PCJ: a) Como funciona o tratamento de água e de esgoto? b) Qual o caminho da 

água até nossas casas? c) Como utilizamos a água dentro de casa? d) Por que não devemos 

desperdiçar água? e) Conceito de Água Virtual; f) Por que não devemos desperdiçar alimentos 

e materiais (Água Virtual)? g) Como a água auxiliou na evolução das formas de vida? h) 

Conseqüências do uso inadequado de água; i) O que é uma bacia hidrográfica? j) 

Apresentação da bacia hidrográfica de nossa região; k) Fornecimento de dados sobre nossa 

região hidrográfica – ênfase na disponibilidade hídrica ao longo do ano; l) Distribuição da água 

no Brasil; m) Dinâmica: como a água é utilizada em nossa escola? O que podemos fazer para 

otimizar o uso da água? De todos os temas trabalhados, o que mais despertou a atenção das 

crianças foram àqueles relacionados à nossa região e nossa cidade, além da dinâmica. 

Escolas participantes: EM Profº Cherubim Fernandes Sampaio 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 230 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  1 professor. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 231 pessoas. 

Resultados obtidos: A proposta é que após todo o livro ser trabalhado, as crianças elaborem 

projetos, cartazes, dinâmicas, apresentações e o que mais for de interesse para divulgar o que 

está sendo trabalhado para as outras salas, atingindo assim todas as crianças da escola. 
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Município: Charqueada 

Agente de Interlocução: Joyce Camila Ariozo 

Agentes Multiplicadores: Maridélia Rios Gonzaga, Magali R. Belmudo, Márcia Regina Balbino Salla 

Data de início da aplicação do projeto: Outubro/2010 

Data de término: Dezembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Neste projeto pretendíamos e conseguimos ótimos resultados com 

informação e formação para os alunos atuarem em sua cidade como agentes multiplicadores do 
conhecimento adquirido durante as atividades. Essas atividades foram abordadas por meio dos recursos 
didáticos teórico-práticos mencionados no nosso projeto, abordando os temas relacionados com bacias 
hidrográficas e florestas ciliares, sempre ressaltando a importância dos mesmos e sua relação com 
preservação do meio ambiente através de atitudes simples no nosso dia a dia. Para que os temas 
ficassem mais próximos da realidade vivida pelos nossos educandos, correlacionamos todas as 
atividades com o diagnóstico previamente realizado da região do Município de Charqueada, na qual se 
espera inserir o formandos no contexto real do município em que residem. A parte teórica consistiu-se em 
aulas expositivas, lúdicas e dinâmicas, com a utilização de recursos audiovisuais, impressos e manuais. 
Nestas aulas os alunos foram estimulados a desenvolver a consciência ambiental que permitiu-lhes por 
em prática os conhecimentos adquiridos, passo essencial para a transmissão dos conhecimentos e a 
busca por soluções. Para auxiliar na sedimentação da consciência ambiental adquirida, os alunos foram 
encorajados a sempre expor os conteúdos abordados por meio de exposição dos trabalhos desenvolvidos 
durante a etapa de capacitação dos mesmos. O evento de encerramento foi pensado para alcançar um 
dos nossos maiores objetivos, para tanto, incentivamos e orientamos os alunos para que produzissem 
uma oficina monitorada para a comunidade local, que foi aplicada com sucesso durante um evento sobre 
Biodiversidade na cidade de Charqueada, para que assim, eles se transformem em reais agentes 
multiplicadores do conhecimento e transformadores da realidade local.  

Escolas participantes:  E.M.E.B. “Profª Áurea Montezzo; E.M.E.B. “Erotides de Campos”, E.M.E.B. “ 

Prof. José Pedro Mariotti”                     

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 40 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO DO 

PROJETO): 07 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 60 pessoas. 

Dificuldades enfrentadas: Transporte para levar os alunos para as aulas teóricas na Fundação 

FECUMA; pouco tempo para o desenvolvimento do projeto e na busca dessa dificuldade está prevista 
uma possível continuidade deste projeto no ano de 2011. 

Resultados obtidos: O projeto desenvolvido teve objetivos bem claros e definidos (ver citação abaixo) 

por isso, conseguimos alcançar satisfatoriamente e até percebemos mudanças no comportamento e 
pensamento crítico dos alunos e colegas de trabalho que participaram deste projeto, como por exemplo 
com o uso da caneca fornecida pela Fundação FECUMA, todos os alunos, do início ao fim se 
comprometeram e levaram suas canecas, inclusive usando-as na escola. Além da transformação do 
senso comum em pensamento crítico, que pode ser percebido através dos diagnóstico da percepção do 
ambiente em que eles vivem. Antes das capacitações, os alunos não conseguiam distinguir uma 
paisagem em desequilíbrio e durante uma das atividades do curso, todos os grupos conseguiram 
autonomamente, fotografar e registrar paisagens em desequilíbrio ambiental e até propor soluções 
práticas para sanar o problema. Segue abaixo todos os objetivos utilizados para nortear nosso trabalho:  i) 
contextualizar para os alunos do ensino fundamental a situação ambiental do município de Charqueada 
no âmbito dos recursos hídricos e florestais, afim de incitar no aluno a consciência de suas relações com 
o lugar onde mora, para ter mais possibilidades de desenvolver atitudes de responsabilidade e 
compromisso com a solução dos problemas de seu município e também ii) formar “cidadãos conscientes, 
aptos para decidirem a atuarem na realidade sócio-ambiental de modo comprometido com a vida, com o 
bem estar de cada um e da sociedade [não somente] local e [também] global;” (PCN – Meio Ambiente); iii) 
a formação desses alunos como multiplicadores do conhecimento sócio-ambiental; iiii) a formação de 
cidadão críticos e conscientes com relação às questões ambientais a fim de ampliar a sensibilização e a 
conscientização da sociedade civil do entorno através dos alunos. 
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Município: Cordeirópolis 

Agente de Interlocução: Maria Cristina Forte Gomes 

Agentes Multiplicadores: Professores da rede municipal de Educação e Pessoas da 

sociedade 

Data de início da aplicação do projeto: Agosto/2010 

Data de término: Outubro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O Projeto teve como metas: 1 - informar aos participantes 

sobre a existência do PCJ, os objetivos, funções e projetos desenvolvidos pelo Consórcio; 2- 

ampliar os conhecimentos sobre os recursos hídricos da nossa região; 3 – conscientizar a 

população de que há leis que regulamentam o uso desses recursos; 4 - motivar os professores 

sobre a educação ambiental responsável; 5 – promover debates que, efetivamente, possam  

mudar hábitos e levantar soluções para o uso adequado e responsável dos recursos hídricos 

disponíveis e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade das águas e da vida  da 

comunidade. 

Escolas participantes: CEI “Maria Minatel Peruchi”, CEI “Martha Salibe Abrahão”, CEI “Lilia 

Inês Thirion Vitte”, EMEIEF “Cel. José Levy”, EMEIEF “Prof. Jorge Fernandes”, EMEIEF “Profª. 

Amália Malheiro Moreira”, EMEIEF “Prof. Geraldo Ap. Rocha”, EMEIEF “Profª. Maria Ap. 

Pagoto Moraes”, EMEIEF “Profª. Maria Nazareth S. Lordello”, CEI “Uarde de Campos Toledo”.                                 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 2.795 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  175 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 3.053 pessoas. 

Resultados obtidos: Todas as escolas desenvolveram projetos e atividades que visam 

conscientizar alunos e, conseqüentemente, as famílias e toda a comunidade, sobre a 

importância do uso adequado dos recursos hídricos disponíveis, bem como mudar 

comportamentos nesse sentido. Particularmente, eu gostei muito deste trabalho. Agradeço ao 

apoio da equipe do Consórcio PCJ. 
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Município: Holambra 

Agente de Interlocução: Carlos Henrique Mazotti 

Agentes Multiplicadores: Adriana das Neves Monteiro, Adriana de Cássia Babler, Anelise 

Zoia Miltenburg, Maria Aparecida Barbosa e Suzelaine Ap. T. Nijenhuis. 

Data de início da aplicação do projeto: Setembro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto intitulado “EU USO E NÂO ABUSO” visou 

capacitar alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e EJA II e 1ª a 4ª séries do Eja I nas 

habilidades básicas de cada disciplina com o objetivo de aprofundar os saberes relacionados à 

importância da água para a atual sociedade e para as futuras gerações. Cada área de 

conhecimento atuou de forma a complementar as disciplinas de ciências, português e 

matemática, identificadas como as mais importantes no processo de formação do cidadão. 

Atuando na área de ciências, foram trabalhados conceitos básicos de bacia hidrográfica, 

microbacias, lençol freático, nascentes, mananciais, córregos, rios e lagos, ciclo da água, 

ações para o uso racional da água (Qualidade e Quantidade), reuso da água de chuva, 

saneamento básico (tratamento de água e de esgoto), reciclagem, aquecimento global, 

importância da vegetação - mata ciliar (Preservação e Recuperação), Reflorestamento, APA 

(Área de Proteção Ambiental), APP (Área de Preservação Permanente). Na área de português, 

foram contempladas as seguintes ações: leitura, escrita, interpretação e análise de texto, para 

o aproveitamento e aprofundamento das práticas de ensino e aprendizagem, construindo uma 

linguagem nova, voltada para o ensino e saberes da Língua Portuguesa, relacionando-os ao 

tema norteador. Em matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão, gráficos e 

porcentagem, para o aproveitamento e aprofundamento das práticas de ensino e 

aprendizagem, relacionando-os quantitativamente aos processos inerentes ao tema central, 

auxiliando na formação da consciência onde o individuo aceita, entende e pratica sua 

cidadania, bem como percebe elementos da importância da água em seu dia a dia. Desta 

forma, levando as mais diversas disciplinas a expor uma linguagem atual e integrada com o 

estudo da água no cotidiano e fornecendo informações de contexto para a prática dessas 

ações. 

Escola participante: EMEB “Parque dos Ipês. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 814 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  36 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 850 pessoas. 

Resultados obtidos: Os alunos foram capazes de assimilar o fato da água ser fundamental 

para a vida em nosso planeta, onde a crescente expansão demográfica e industrial, provocou e 

provoca ainda a deterioração da qualidade das águas superficiais, dos rios, lagos e 

reservatórios, tornando-se assim agentes multiplicadores em prol da conservação da água. 
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Município: Hortolândia 

Agente de Interlocução: Ângela Júlia Ghiraldelli e Regiane Valério 

Agentes Multiplicadores: Solidade Alves de Andrade e Edmar Fernandes da Silva 

Data de início da aplicação do projeto: Agosto/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto “A importância da Água – Recuperação de 

Nascentes” visou preparar os alunos com aulas teóricas, expositivas, jogos e visitas, de 

maneira que os conhecimentos adquiridos pudessem ser repassados para todos os outros 

alunos da escola através de seminários apresentados por eles. As visitas realizadas pelos 

alunos à Casa Modelo Experimental – PCJ serviu para enriquecer o conhecimento e aguçar a 

pesquisa por novas possibilidades de gestão dos recursos hídricos. Cabe ressaltar que todas 

essas atividades foram realizadas no intuito de dar sentido ao projeto da escola de 

“Recuperação de Nascentes”, pois nas imediações da escola existe uma área de nascente que 

está sendo recuperada pela escola, onde várias mudas nativas foram plantadas e serão 

acompanhadas pelos alunos. 

Escolas participantes: EMEF Jardim Primavera                                 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 586 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  33 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 612 pessoas. 

Resultados obtidos: O projeto contribuiu para que cada aluno construísse seu próprio 

aprendizado num processo de dentro para fora, onde se estabeleceu uma relação de troca com 

o meio-objeto (físico, pessoas, conhecimento) baseado em experiências vivenciadas e 

significativas. As atividades desenvolvidas propiciaram uma interação do aluno sobre o meio 

em que ele vive, dentro da sua realidade, dentro das suas condições e a partir do seu entorno, 

buscando encontrar soluções ambientais, principalmente para os recursos hídricos, além do 

currículo escolar. Trabalhou-se na construção de um entendimento do desenvolvimento 

sustentável, que envolve mudanças no padrão de consumo, preservação, conservação e 

principalmente a recuperação ambiental de áreas degradadas, despertando no aluno a 

consciência e visão de que os bens naturais do planeta pertencem a toda a humanidade e que 

não será possível preservá-los por meio de ações políticas isoladas. 
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Município: Ipeúna 

Agente de Interlocução: Miguel Sgarbi 

Agentes Multiplicadores: Carlos Daniel Rodrigues de Souza e Paulete S. Sparapan 

Data de início da aplicação do projeto: Outubro/2010 

Data de término: Março/2011 

Resumo do projeto desenvolvido: Os objetivos do projeto “O despertar para a 

sustentabilidade através da consciência dos recursos hídricos” são: a) Contextualizar de forma 

holística e sistêmica a problemática dos recursos naturais, transmitindo informações e 

propostas de ensino sobre ações sustentáveis junto aos educadores das escolas de Ipeúna e 

região; b) Estimular a reaplicação do conhecimento gerado para despertar o interesse dos 

educandos (senso crítico) sobre o tema, incentivando-os a vivenciar práticas condizentes com 

a preservação dos recursos naturais; c) Apresentar possibilidades de se trabalhar 

construtivamente entre educadores e educandos através da prática de ensino transversal, 

utilizando a horta orgânica como um espaço do saber. Para que os objetivos propostos sejam 

efetivados, serão realizados contatos prévios com a Secretaria de Educação de Ipeúna e de 

cidades da região para mobilizar o corpo educacional (coordenadores pedagógicos, 

professores e assistentes) da rede de ensino sobre o projeto. Será realizada uma palestra 

(local a ser definido) com os profissionais de ensino interessados para propor atividades 

práticas que complementem a proposta pedagógica, incentivando-os a agirem como agentes 

aplicadores do projeto junto aos educandos das respectivas escolas. A referente palestra terá 

como base o conhecimento e experiências da equipe de educadores do CPMO gerados pelo 

Programa Educando para a Sustentabilidade, agregando valor através da utilização das 

apostilas fornecidas pelo Consórcio PCJ.  

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 3.000 alunos (indiretamente). 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO): 50 profissionais da educação. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 3.050 pessoas (direto e indiretamente). 

Resultados obtidos: Ao final deste projeto espera-se que os educadores disseminem os 

conhecimentos gerados entre os educandos, incentivando estes a adotarem ações mais 

conscientes e respeitosas quanto à preservação dos recursos naturais. Além disso, pretende-

se que o projeto possa ter continuidade por meio da implantação do programa “Educando para 

a Sustentabilidade”, assegurando, assim, a assimilação dos conceitos trabalhados, 

dependendo dos recursos a serem captados. 
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Município: Itatiba 

Agente de Interlocução: Gustavo Cosenza de Almeida Franco 

Agente Multiplicador: Ingred Marize Costa Franco 

Data de início da aplicação do projeto: Março/2010 

Data de término: Outubro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Em Itatiba, o projeto Multiplicando Conhecimentos para a 

Gestão das Águas do Consórcio PCJ junto ao FEHIDRO, ocorreu com a capacitação dos 

agentes multiplicadores compostos primeiramente de diretores e coordenadores de escolas. 

Estes por sua vez capacitaram os professores de diversas disciplinas. E os professores 

trabalharam o tema com os alunos da sua Unidade Escolar. A forma de trabalho variou de 

acordo com a criatividade de cada escola. Tivemos uma Mostra de Curtas Metragens 

referentes ao ribeirão Jacaré (um rio urbano de Itatiba), palestras produzidas de aluno para 

aluno, ações efetivas contra o desperdício dentro da escola como a colocação de redutores de 

vazão nas torneiras, por exemplo.  A prefeitura de Itatiba, através da Secretaria da Educação, 

realizou em parceria com a ONG Ambientalista J.A.P.P.A (Jacaré Associação Para 

Preservação Ambiental) passeios de ônibus que levava os alunos para conhecerem nascentes, 

despejos irregulares e condições do ambiente rural e urbano da cidade. Esse projeto, 

denominado Jappatour, atendeu cerca de 3.220 alunos da rede pública de ensino. 

Escolas participantes: 36. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 12.000 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  349 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 12.349 pessoas. 

Resultados obtidos: Através de 349 professores, o número total de agentes capacitados foi 

de aproximadamente 12.000, correspondendo a 36 escolas. Isso mostra a importância de se 

produzir conhecimento coletivamente, valorizando a realidade socioambiental local e a 

identidade dos agentes envolvidos. Sem deixar de lado, claro, a percepção de que, por 

estarmos inclusos dentro de uma mesma bacia hidrográfica, os problemas de uma cidade 

refletem nas cidades vizinhas, tornando-se mais complexos e ganhando amplitude 

regional/global. Assim, somos atores responsáveis pelos problemas socioambientais que 

ocorrem em nosso ambiente cotidiano e, portanto, somos também aptos a criar medidas para 

sua minimização/solução. 
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Município: Limeira 

Agente de Interlocução: Thaís Helena Dorigan Cardozo 

Agentes Multiplicadores: Denise Dorigan Cardozo, Valquíria Zaionz Gama, Josué Martins 

Velasco e Cyntia Helena R. Almeida. 

Data de início da aplicação do projeto: Setembro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto Ecóleo visa a contribuição da comunidade 

estudantil e seus familiares na preservação e conservação dos mananciais e a 

responsabilidade ambiental de cada um, através da coleta do óleo descartado nos domicílios. 

Para isso, foram realizadas as seguintes atividades: a) Visita ao Ribeirão Tatu, b) Palestras de 

sensibilização, c) Oficina de fotos da situação dos ribeirões da situação da mata ciliar e 

conservação dos corpos d’água (Ensino Médio), d) Análise e explicação da situação 

encontrada nos mananciais, e) Discussão sobre a solução, formas de intervenção e prevenção, 

f) Elaboração de Portfólio e divulgação das atividades no Blog da escola (Ensino Médio), g) 

Estudo das imagens (Ensino Fundamental), h) Elaboração de relatório e painel, i) Instalação de 

coletor de óleo com campanhas de divulgação. 

Escola participante: EE Castello Branco de Limeira 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 80 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  6 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 86 pessoas. 

Resultados obtidos: Através desse projeto, foi produzido um vídeo pelos alunos do Ensino 

Médio, um calendário sobre a Água pelos alunos do Ensino Fundamental e está sendo 

realizado o monitoramento do volume de óleo coletado, com a renda da venda destinada à 

Associação de Pais e Mestres. Indiretamente a partir de 2011 toda a comunidade escolar e seu 

entorno  deverá ser atingida, esperamos que esse número atinja a média de 2 mil pessoas, 

pois o projeto será incorporado junto à Proposta Pedagógica e Plano de Ensino da área de 

Geografia. 
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Município: Louveira 

Agente de Interlocução: Tatiana Fidelis Correia da Silva 

Agentes Multiplicadores: José Carlos Bellussi Junior e Maria Alice Zanella Ferrari 

Data de início da aplicação do projeto: Fevereiro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O Município de Louveira possui cerca de 54% de seu 

território em área de proteção aos mananciais, o que torna necessária a conscientização dos 

pequenos munícipes sobre a importância dos recursos hídricos existentes na cidade. Sendo 

assim, o projeto Multiplicando os conhecimentos para a Gestão das Águas – Área de Proteção 

aos Mananciais e Estação de Tratamento de Água visou ampliar os conhecimentos do aluno 

sobre a principal região de abastecimento público de Louveira, além de conscientizá-lo para a 

importância da preservação das águas superficiais, subterrâneas e mata ciliar. Para isso, foram 

realizadas palestras nas escolas, visitas na trilha ecológica, trabalhos em sala de aula, 

cartazes, maquetes, danças, poesias e participação no Encontro Municipal de Educação para 

Sustentabilidade Ambiental (EMESA). 

Escolas participantes: EMEF Melissa Sicalhoni, Creche Santo Antonio, CECI Mundo 

Maravilhoso, EMEI Vice Pref Pedro Miqueletto, EMEF Odilon Leite Ferraz, Centro Educação 

Integral de Louveira, EMEF José Odair Montelatto, EMEF Vila Pasti, EMEI Pref. Nicolau  

Finamore, CECI Pica Pau Amarelo, CECI Paraiso do Saber, CECI Herdeiros do Futuro, EMEI 

Luiz G B Martins, EMEF José Pereira Dutra, EMEF Côn Luiz G Biasi, EMEF Pedro Y Irie. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 4.507 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  213 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 4.720 pessoas. 

Resultados obtidos: Foram agregados ao aluno conceitos ambientais mais amplos fora de 

sala de aula e aprimorado o seu conhecimento sobre os recursos hídricos municipais 
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Município: Nova Odessa 

Agente de Interlocução: Ana Paula Chacur Rodrigues 

Agente Multiplicador: Eliani Cruz Custódio Rosa e Alessandra de Sousa dos Santos 

Data de início da aplicação do projeto: Março/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O objetivo do projeto “Reuso de recursos hídricos 

para agricultura doméstica: hortaliças e legumes no dia a dia da escola”  é reutilizar 

a água da lavagem de alimentos e hortaliças, realizada pela cozinha da escola, para a irrigação 

da horta. Assim como utilizar as cascas de legumes e restos de hortaliças para a adubação 

orgânica. Espera-se assim desenvolver na comunidade escolar uma educação ambiental 

pautada em princípios tais como: reuso, economia, preservação, utilização consciente e 

racional, entre outros. Também é desejo deste projeto envolver no processo ensino 

aprendizagem, todos os personagens presentes no ambiente escolar, assim como estender 

sua abrangência para as famílias dos educandos que participarem diretamente de seu 

desenvolvimento. Outro objetivo deste projeto é conscientizar toda a comunidade escolar sobre 

a importância do uso racional da água, a produção de adubo orgânico e a introdução de 

alimentos saudáveis nas refeições das crianças. Busca-se resgatar na criança, desde pequena, 

valores que vão além dos discursos de custo X benefício, mas que desperte nelas a 

consciência coletiva, de longo prazo, de uso racional. Sabemos que nem toda água pode ser 

destinada ao reuso, privilegiaremos a água utilizada na cozinha da escola para lavagem de 

alimentos, hortaliças, água corrente utilizada para descongelamento de alimentos e outros usos 

sem produtos químicos. 

Escola participante: EMEF Profª Salime Abdo 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 615 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  32 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 647 pessoas. 

Resultados obtidos: Foi despertada em todos os envolvidos no projeto a importância de cada 

um no desenvolvimento do mesmo e a necessidade de se valorizar o trabalho do outro para 

atingir os objetivos esperados. Além disso, foi alcançada a conscientização da comunidade 

escolar sobre a importância de se utilizar racionalmente a água, bem como desenvolver no 

educando hábitos alimentares saudáveis a partir dos alimentos produzidos por eles.    
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Município: Paulínia 

Agente de Interlocução: Maria Cristina Duarte  

Agentes Multiplicadores: Milca Teodoro, Maria Vedovello e Silvia Bacan. 

Data de início da aplicação do projeto: Agosto/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Falar de consciência ambiental tornou-se rotina e em 

alguns casos até mesmo modismo. Para alguns a importância da preservação; para outros os 

lucros eminentes desse “novo negócio”. A verdade é que cada vez mais se torna indispensável 

pensar nos impactos que o modo de vida da nossa sociedade vem causando ao meio ambiente 

e principalmente pelo futuro que nos espera. Já não se pode mais só falar e pensar; o ponto 

agora é a ação: O que vamos fazer? Uma das ações que já estamos tendo é a conscientização 

de crianças e adolescentes no que se refere à preservação e uso adequado de um dos bens 

mais precioso que temos: a água. Através do Consórcio PCJ, mobilizamos as escolas 

envolvendo todos seus participantes, de alunos, pais à cozinheiros, para juntos termos uma 

ação concreta em favor da preservação da água. Sendo assim, através do projeto “ÁGUA: O 

QUE VAMOS FAZER?”, deseja-se que os participantes possam: conscientizar-se de que a 

água é um bem que pode acabar; aprender a usar esse bem, valorizando cada gota gasta e 

não preservada; e que não basta apenas falar sobre a preservação e economia, mas é 

necessária a ação, fazer algo e não deixar apenas na teoria, cada qual com sua porção. 

Escolas participantes: EMEI “Leonor Jacinto de Campos Pietrobom”, EMEI “Rosa Vassalo 

Secomandi” e Paulínia “Stop Motion”.  

 TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 170 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  13 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 183 pessoas. 

Resultados obtidos: Com esse projeto, os alunos puderam perceber que a água é um recurso 

natural que, se não cuidarmos, estaremos colocando em risco a vida do planeta. Foi 

comprovado que a água deve ser boa para ser consumida. Não adianta termos quantidade de 

água poluída, precisamos de qualidade. A mudança de hábitos e atitudes das crianças e 

adolescentes dentro do ambiente escolar e conseqüentemente dentro de suas casas também 

foi valorizada neste projeto. E, por fim, incentivamos os alunos a agir! Perceber que se não 

tivermos uma ação efetiva, vamos ficar somente no discurso e com isso o tempo vai passar e 

nada faremos para preservar. 
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Município: Piracaia 

Agentes de Interlocução: Fábio Araujo Piola 

Agentes Multiplicadores: Regina Helena Ferreira da Cunha;Viviane Delfino Pinheiro; 

Isaías Rita de Oliveira; Valéria Ap. Takeuti Machado; Andréa Gonçalves Rahal Selestrim; 
Margarete Oliveira; Roberto Freitas Pacheco; Leila Hilda Leo Herdade de Campos; Maria 
Flávia Tamassia; Michele Roberta de Oliveira Valverde; Neide Ricanelo Brandão; Benedito 
Aparecido Lopes Dias; Marli de Oliveira Beserra Silva; Raquel Velloso Chica; Maria Lúcia 
Herdade Carvalho; Thirza Gonçalves Christ; Dulcinéia Aparecida F. de Mauro; Roberta 
Aparecida de Castilho Belo; Maria Antônia Ladini; Josiane Renata Oliveira Valverde Rossetti;  

Data de início da aplicação do projeto: Setembro/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Com o projeto “PIRACAIA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PELA BACIA HIDROGRÁFICA” foi colocada em prática uma ação de conscientização e 

conhecimento dos munícipes à importância que Piracaia tem no cenário regional e até 

nacional. Conseqüentemente, os objetivos são: a) valorizar os nossos recursos hídricos e 

educar os nossos jovens; b) aumentar a participação direta da Comunidade Escolar; c) difundir 

conhecimentos aos educadores e aos educandos; d) reforçar a importância e a 

responsabilidade do professor quanto ao processo de interlocução; e) inserir os jovens nas 

discussões quanto aos problemas e soluções ambientais de nosso município; f) desenvolver a 

Educação Ambiental de forma lúdica, prazerosa e participativa; g) replicar os conhecimentos 

adquiridos, nos módulos dos cursos oferecidos, aos coordenadores e professores da Rede 

Municipal, h) aplicar, através dos jogos, de maneira lúdica os conteúdos necessários à 

conscientização dos participantes e que os mesmos sejam repassados à Comunidade Escolar. 

Escolas participantes: EMEFEI Alziro Brandão, EMEFEI (R) Estação de Canedos, EMEFEI 

Profª. Maria Eloysa Peçanha Moraes, EMEFEI Marie Bata, EMEB (R) Eurídes Badari, EMEF 

Santo Antonio da Cachoeira, EMEFEI Sylvia Amália Guimarães Mendes, EMEF Coronel 

Thomaz Gonçalves da Rocha Cunha, EMEFEI Orlando Julio Guimarães, EMEFEI ( R ) Bairro 

do Pinhal, EMEFEI (R) Bairro Atibainha Acima, EMEF (R) Bairro do Barrocão, EMEF (R) Bairro 

do Carás e EMEF (R) Bairro do Taboão 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 803 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  54 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 857 pessoas. 

Resultados obtidos: Com esse projeto, foi e continua sendo desenvolvida de forma crescente 

a importância e a responsabilidade dos professores quanto a Educação Ambiental. 

Conseqüentemente, estão sendo atingidos seus educandos e a comunidade ao entorno da 

Unidade Escolar, alcançando assim a conscientização esperada. 
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“MIRANDO NOSSAS ÁGUAS, RESGATANDO NOSSA HISTÓRIA: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL PELO RIO PIRACICABA” 

 

Município: Piracicaba SP 

Agente de Interlocução: Fabiane Torres Vilela 

Agentes Multiplicadores: Fabiane Torres Vilela e Mayara Pereira 

Data de início da aplicação do projeto: 19/10/2010 

Data de término: 25/11/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Este projeto foi voltado para a questão dos recursos 

hídricos, mas não só os aspectos ecológicos da bacia do Rio Piracicaba, mas também os 

valores, a cultura e a história que influenciaram a maneira de diversas gerações da cidade de 

Piracicaba de se relacionarem com o rio. Durante o desenvolvimento do projeto percebemos 

que as gerações atuais pouco sabem ou nada sabem sobre o valor cultural e histórico do Rio 

Piracicaba para o município, bem como aspectos relacionados com a formação de bacias 

hidrográficas, as relações ecológicas que mantém a vida dos rios e as consequências das 

ações antrópicas na bacia. Este projeto no Parque do Mirante abordou o conceito de bacias 

hidrográficas e as conseqüências dos impactos sociais, econômicos e ambientais que ocorrem 

na bacia, favorecendo a mudança de comportamento e melhor relação com nossas águas. 

Foram realizadas visitas monitoradas com 40 alunos por período, divididos em 2 grupos de 20 

alunos, sendo previamente agendadas. 

Escolas participantes: Escola Estadual Maria de Lurdes Oliveira Consentino, Escola Estadual 

Prof. José Martins de Toledo, Escola Municipal André Franco Montouro, escola Municipal 

Enedina Lourenço Vieira, ETEC de Piracicaba, Grupo de estudo “A Luz e as Plantas” - ESALQ. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 342 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO): 22 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 364 pessoas. 

Dificuldades enfrentadas: Trazer os alunos até o local; há dificuldade na liberação de 

transporte (ônibus) até o local. 

Resultados obtidos: Sensibilização para uma consciência sobre a importância das bacias 

hidrográficas como elementos essenciais para a manutenção da vida; incentivo a participação 

nas ações sócio-ambientais que visam a conservação de rios, córregos e corpos d’água de 

sub-bacias da cidade de Piracicaba, percepção da importância do relacionamento entre ser 

humano e água; formação de alunos e professores para multiplicar conhecimentos e participar 

ativamente na defesa da qualidade das sub-bacias hidrográficas de Piracicaba; resgate da 

cultura de Piracicaba e fortalecimento da relação do povo piracicabano com o Rio; e divulgação 

do turismo ecológico e cultural como forma de divulgar a importância do Rio Piracicaba e seus 

afluentes para a região. 

 



23 

 

  

 

 

Município: Rio Claro 

Agente de Interlocução: Edison Norberto de Andrade. 

Agentes Multiplicadores: Luciana Cristina Borges Dias de Arruda, Roberto Foresti Junior, 

Rosy Gonçalves e Marilda Fávero. 

Data de início da aplicação do projeto: Agosto/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto do município de Rio Claro, intitulado 

“Desperdício da água, diga não para esse vilão!” foi desenvolvido para alunos do ensino 

fundamental da escola municipal “Dante Egréggio”. Através de visitas técnicas, palestras, 

dinâmicas, vídeos e jogos educativos, foram criadas situações em que o aluno foi capaz de 

perceber que os bens naturais do planeta pertencem a toda a humanidade. Foram realizadas 

as seguintes atividades com os alunos e professores envolvidos: a) Apresentação do projeto de 

multiplicação a equipe escolar; b) Apresentação de palestra “água e sua importância nos dias 

atuais” para alunos participantes do projeto; c) Visita a casa modelo experimental em 

Americana-SP; d) Levantamento prévio dos conhecimentos, através da utilização das 

perguntas do jogo “Lamba, na preservação dos recursos hídricos”; e) Análise do consumo de 

água per capita das residências; f) Análise do consumo de água per capita na escola; g) 

Apresentação do vídeo “mudança climática, como acontece?”; h) Escuta compartilhada da 

canção “Planeta água”, de Guilherme Arantes; i) Levantamento dos tipos de lixo da escola e do 

bairro; j) Trabalho com imagens de jornais e revistas; k) Elaboração do livro denominado 

“CASA MODELO”.  

Escola participante: E.M. “Dante Egréggio”. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 51 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  6 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 57 pessoas. 

Resultados obtidos: Os alunos foram capazes de refletir sobre o consumo de água na escola 

Dante Egreggio e na residência, de reconhecer a importância da água para a nossa vida; dar 

valor à água evitando o desperdício e de transformar o conhecimento em ações de cidadania 

com mudanças de atitudes e responsabilidade sócio-ambiental.  
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Município: Santa Bárbara d’Oeste 

Agente de Interlocução: Margarete Infante da Silva 

Agentes Multiplicadores:  

Data de início da aplicação do projeto: Março/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: Este projeto teve como objetivo principal ajudar a expor 

para os alunos e a comunidade escolar a importância de conscientizá-los quanto à utilização 

correta dos recursos hídricos no contexto sócio-ambiental. Deste modo auxiliou os alunos a 

utilizar a água da melhor forma possível dentro e fora de casa, preservar e entender os 

ambientes hídricos e como é o processo de saneamento básico e sua finalidade, diante desses 

aspectos repensar nossas ações. Ou seja, teve como meta conscientizar sobre a importância 

desse recurso natural, que só não se tornará escasso  se cada um fizer sua parte.  A economia 

individual contribui para o futuro de toda a humanidade, afinal, sem água não há seres vivos.  

Através da aplicação da EA e da Interpretação Ambiental, o presente trabalho permitiu com 

que alunos de 5ª Ano do ensino fundamental pudessem explorar o entorno da escola e 

avaliassem as condições ambientais em que se encontra o elemento da natureza ali presente. 

O córrego do bairro foi o alvo principal, onde além de constatar a má qualidade da água, o 

descaso dos moradores com o recurso água. 

Escolas participantes: ADI “Angélica Sega Tremocoldi” 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 60 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  2 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 62 participantes. 

Resultados obtidos: Através de recursos audiovisuais como filmes fotografias e textos 

relacionados a temas ambientais globais, os alunos discutiram, trocaram idéias e montaram 

mapas conceituais, tendo como tema gerador a água. Eles elaboraram um questionário de 

entrevista para ser aplicado com os profissionais da área de gestão de recursos hídricos, 

horticultor, engenheira florestal. O grupo realizou, através de todos os dados encontrados e 

informações obtidas, um diagnóstico da realidade ambiental local onde propuseram algumas 

sugestões de soluções para os problemas encontrados. Selecionaram do acervo construído as 

atividades de maior destaque e montaram um painel informativo na sala de aula, no qual 

socializaram o desenvolvimento do projeto. Apresentaram então os resultados para a 

comunidade escolar através de um Jornal produzido pelos alunos, exercendo assim sua 

cidadania, percebendo e reforçando a relação escola-comunidade. 
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Município: Santa Gertrudes 

Agentes de Interlocução: Celina Zaia e Heitor Vitalli. 

Agentes Multiplicadores: Anderson Carlos de Souza, Daniela Carmona Rodrigues, Guilherme 

Minoro Takeda, Leci Generoso Lopes Júnior, Marcos Felipe Gonzales Behrens, Maria Estela 

Silveira Campos, Marta Elaine Burdinhão, Poliane Dorante Zanoni, Rosemeire Marques Cestari 

e Viviane Hohne da Silva. 

Data de início da aplicação do projeto: Março/2010 

Data de término: Junho/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto “Educação Ambiental com diversão 

proporcionando a aprendizagem” buscou a compreensão da importância das atividades de 

pintura dos painéis interativos, aliado aos jogos didáticos. Essas ferramentas educativas 

proporcionam a conscientização e o respeito da água, através do espaço escolar, numa prática 

pedagógica que possibilita troca de saberes e aprendizagens entre o educador, o educando e a 

comunidade. Foram objetivos do projeto: a) Participar da conscientização da importância da 

água, seu percurso, o ciclo, seus reservatórios e tudo que nos cerca em relação a ela; b) 

Transmitir a todos as regras do jogo para que participem e assim sendo criem a possibilidade 

de crescimento e conscientização; c) Selecionar material diversificado e condizente com o 

projeto, visando maiores informações sobre o tema, sua eficácia e aplicabilidade no cotidiano; 

d) Utilizar de recursos didático-pedagógicos para que os envolvidos, no jogo, identifiquem 

situações-problemas, buscando soluções adequadas a realidade dos diversos espaços 

urbanos; e) Incentivar a aplicabilidade do aprendizado no cotidiano e a sua multiplicação entre 

os membros da comunidade municipal. 

Escolas participantes: EMEF Profª. “Cecy Apparecida Rocha de Aguia” 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 25 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  10 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 35 pessoas. 

Resultados obtidos: Diante da expectativa de participação em um trabalho voltado para 

jogos, proporcionando criatividade e muita movimentação, os alunos sentiram motivados e 

aceitaram prontamente o envolvimento com a sua execução. 

O projeto foi trabalhado diariamente com os alunos, respeitando um cronograma 

específico e interagindo com todas as disciplinas e demais educadores, funcionários e 

comunidade. Como principal resultado, os Painéis Interativos serão apresentados na III Mostra 

Educacional Municipal que terá como tema geral: Meio Ambiente, e assim sendo, aproveitar o 

trabalho realizado para divulgar os jogos e ensinar de maneira divertida e interativa alunos e 

visitantes da feira informações acerca do ciclo, da importância da água e de seus reservatórios. 
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Município: Santa Maria da Serra 

Agente de Interlocução: Denise Gravena e Sandra Grigolin  

Agente Multiplicador: Denise Gravena 

Data de início da aplicação do projeto: 30/Agosto 

Data de término: 30/Novembro 

Resumo do projeto desenvolvido :O projeto desenvolvido foi baseado na poluição e no lixo, 

seu impacto ambiental na água e no ambiente e as alternativas para diminuir os efeitos nocivos 

da poluição como a reutilização, reaproveitamento e reciclagem de materiais. O projeto foi 

realizado de forma transversal, com atividades em todas as matérias incluindo jogos, teatro, 

campanhas, atividades artísticas, passeios, palestras, integração entre as salas e divulgação 

da campanha na outra escola e na comunidade.   

Escola participante: Escola Municipal Dona Zina Saviolo Cury  

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 422 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  09 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 434 pessoas. 

Dificuldades enfrentadas: As principais dificuldades foram encontradas apenas na montagem 

do projeto, em relação a que tema trabalhar e quais atividades trabalhar com as crianças 

menores, porém depois que as atividades foram iniciadas fluiu normalmente. Outra dificuldade 

foi com o “bag” de reciclagem e de onde colocá-lo dentro da escola. 

Resultados obtidos: Houve grande envolvimento de toda a comunidade escolar, 

principalmente na campanha de separar o lixo reciclável e trazer para a escola (ponto de 

coleta), assim como de toda a comunidade em geral. A reciclagem arrecadada foi doado para 

recicladores da comunidade que estudam no Ensino de Jovens e Adultos. 
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Município: São Pedro 

Agente de Interlocução: Scheila Fernandez de Almeida Clássere 

Agentes Multiplicadores: Simone Cristina Amaral Garcia, Tatiana Galante, Maria Barros 

Fefin, Fernanda Damasceno Silva, Aparecida Luiza Polizel, Ana Rita Mazarotto Alves, Fabiana 

Franco Alves Quatrini, Monica Raquel Marchi Bacci, Andrea Della Niesi, Claudia Elisabete 

Bueno, Denise Zamaro, Christiane Valéria de Assis de Camargo Franco, Patricia Tubini, 

Sandra Pasquina Veroneze Burato, Andrea Joanoni Rota, Marlene Bia Bomtorin 

Data de início da aplicação do projeto: Abril/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto Gincanágua criado e elaborado em função da 

participação do Agente de Interlocução – Profª Scheila Fernandez de Almeida Clássere nas 

Capacitações do Consórcio PCJ em 2009, hoje é uma realidade no município de São Pedro. 

Durante todo o ano de 2010 foram trabalhadas as atividades contidas no Projeto tais como: 

colocação de hidrômetros e de redutores de vazão, monitoramento das contas de água das 

unidades escolares, desfile de reciclados, coleta de óleo e de reciclados, cursos, palestras e 

plantio de mudas entre outras. 

Escolas participantes: EMEB Dra. Halina Buba Baldon, EMEB Maria Angelina Leão Ferreira 

dos Santos, EMEB Maria Amélia Pimentel, EMEB Joaquim Norberto de Toledo, EMEB Antonio 

Silva Benevides, EMEB Prof° Benedito Modesto de Paula, EMEB Iracy Bertochi, EMEB Profª 

Ricarda de Paiva de Lima Berzin, EMEB Profª Adriana Daniel, EMEB Profª Maria de Fatima do 

Amaral, EMEB Guido Dante, EMEB Gustavo Teixeira, EMEB Prof° Antonio Carlos Pinto, EMEB 

Prof° Abdala Rahal Farhat Neto, EMEB Profª Ondina Mendes Parreira, EMEB Dr. Celso Silveira 

Melo, Projeto Educacional Criança Esperança. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 3.846 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  185 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 11.538 pessoas. 

Dificuldades enfrentadas: Não houve dificuldades significativas a serem apresentadas. O 

envolvimento dos Agentes Multiplicadores foi de muito empenho. 

Resultados obtidos: Diminuição do consumo de água nas unidades escolares, diminuição do 

consumo de materiais descartáveis e maior aproveitamento de reciclados. 
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Município: Sumaré 

Agente de Interlocução: Karin Serraneto de Moraes 

Agentes Multiplicadores: Ana Paula M. Paula, Márcio Reis Sterce, Karin Serraneto de 

Moraes, Anthony Tanner, Sonia Maria Dantas Basso, Yoshio Yamasaki 

Data de início da aplicação do projeto: Agosto/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto da E.E. “Manoel Ignácio da Silva” intitulado 

“Água: Fonte de Vida’’ visou ajudar professores e alunos no trabalho de conscientização da 

comunidade presente em relação à cultura de preservação da água, mostrando suas múltiplas 

formas de uso, os ciclos da mesma, sua importância para a vida. Buscou-se proporcionar aos 

alunos uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam 

ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente e juntamente com 

a comunidade ter atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação, sempre voltado as 

Bacias PCJ. O projeto “Salvando o Subafluente do Rio Quilombo: Idealizado, planejado e 

preservado”, da E.E. “Profª Elysabeth de Mello Rodrigues” teve como objetivos principais 

orientar os educandos e toda sociedade local da importância de se preservar todas as fontes 

de água, mas principalmente o rio que atravessa o bairro da área escolar. A tomada de 

conhecimento, as ações de impedir o despejo de resíduos sólidos ou líquidos no rio e o 

reflorestamento da Mata Ciliar, são fundamentais e estritamente necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

Escolas participantes: E.E. “Manoel Ignácio da Silva” e E.E. “Profª Elysabeth de Mello 

Rodrigues”. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 124 alunos.  

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  8 professores.  

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 131 pessoas.  

Resultados obtidos: A E.E. “Manoel Ignácio da Silva” desenvolveu como  produto final do 

projeto um livro com uma tarde de autógrafos envolvendo a comunidade juntamente com os 

pais dos alunos. A E.E. “Profª Elysabeth de Mello Rodrigues” espera ter como produto final a 

conscientização dos alunos, de toda comunidade envolvida e principalmente ver o rio vivo.  
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Município: Valinhos 

Agente de Interlocução: Cláudia Helena Mayer Cristofoli 

Agentes Multiplicadores: Maristela Nardy de Godoy, Marcelo José Invernizzi, Roberto Libório 

Scollo, Márcia Maria Moretto, Viviane Cristina Rodrigues de Souza. 

Data de início da aplicação do projeto: Abril/2010 

Data de término: Novembro/2010 

Resumo do projeto desenvolvido: O projeto “Cuidando da nossa água” teve como objetivos 

principais: a) formar agentes multiplicadores na escola e seu entorno; b) conscientizar sobre a 

importância do uso racional da água, prevendo a sustentabilidade; c) informar a problemática 

do tema água no planeta, mostrando a atual situação dos mananciais, a poluição e o alto custo 

de investimento para as empresas de saneamento em desenvolver e implantar tecnologias e 

mão-de-obra especializada para o tratamento da água, garantindo a boa qualidade na 

distribuição aos consumidores; d) inserir nos planos de aula o assunto água, para ser abordado 

nas salas de aula uma vez por bimestre; e) elaborar, com a escola e a comunidade do entorno, 

atividades de educação ambiental como maneira de se aplicar as capacitações recebidas. 

Foram realizadas palestras para os 8º e 9º anos, mostrando o trabalho do Departamento de 

Águas e Esgotos de Valinhos – DAEV – e do Consórcio PCJ no que se refere ao bom uso da 

água, abrangendo os assuntos discutidos durante as capacitações do projeto FEHIDRO 

310/2007. Além disso, foram aplicados os jogos disponibilizados pelo projeto: “O ciclo da água” 

e “O Lamba na preservação dos recursos hídricos”, como maneira de fixar conhecimento 

através do lúdico, e realizada visita à Casa Modelo, na sede do Consórcio PCJ, em Americana 

– SP. 

Escola participante: EMEF “Profª. Edina Aparecida Bampa da Fonseca” 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 92 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO):  5 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 97 pessoas. 

Resultados obtidos: Foram criados agentes multiplicadores, objetivando que esses alunos 

transmitam às pessoas de seu entorno os conhecimentos adquiridos, construindo uma corrente 

do saber em prol de um mundo sustentável; Proporcionou-se uma verdadeira mudança de 

comportamento, inserindo o tema água como assunto de discussão permanente dentro da 

escola e em seu entorno, acrescentando-o no calendário escolar. 
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Município: Vinhedo. 

Agente de Interlocução: Coordenadora Ana Estela Pafaro da Costa e Silva. 

Agentes Multiplicadores: Coordenadores das Escolas: Ana Aparecida Infanger Silva, Carla 

de Carvalho Brentari, Cátia Maria Veronez de Oliveira, Cristiane Rossi de Oliveira Pintão, Edna 

Aparecida Stradioto Pastri, Gislene Aparecida das Graças Frassi Barbosa, Josemi Coelho 

Martins, Maria Sílvia Leite Zampieri, Magali Sichetti, Marina Valente Silva, Pedro Luiz Sebastião 

Vieira, Rosineide Sela, Sara Von Zuben Herzer, Sueli Aparecida Stefano Gagliardi. 

Data de início da aplicação do projeto: Abril/2010. 

Data de término: Novembro/2010. 

Resumo do projeto desenvolvido: O Projeto “Jogue Limpo com Vinhedo” nasceu da 

necessidade de se estabelecer um trabalho próximo envolvendo toda a cidade, todas as 

Secretarias Municipais, todas as Escolas, conscientizando os alunos e a população em relação 

ao problema causado pela poluição no geral e promover uma mudança de hábitos e atitudes 

favorecendo a conservação e preservação do nosso meio ambiente. 

 

Escolas participantes: Escola Municipal Abel Maria Torres, Escola Municipal Dom Mathias, 

Escola Municipal Dr. Abrahão Aun, Escola Municipal Fazenda São Joaquim, Escola Municipal 

Profª. Antonia do Canto e Silva Cordeiro, Escola Municipal Profª. Magdalena Lébeis, Escola 

Municipal Profª. Maria de Lourdes Von Zuben, Escola Municipal Prof. Cláudio Gomes, Escola 

Municipal CIC Eduardo Von Zuben, Escola Municipal Dr. Jair Mendes de Barros, Escola 

Municipal Integração, Escola Municipal Prof. André Franco Montoro e Escola Municipal Prof. 

Ricardo Junco Neto. 

TOTAL GERAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 7.700 alunos. 

TOTAL GERAL DE EDUCADORES ENVOLVIDOS (DO INÍCIO AO FINAL DA APLICAÇÃO 

DO PROJETO): 385 professores. 

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES: 8.110 participantes. 

Dificuldades enfrentadas: Não tivemos dificuldades, mas desafios, que foram superados e 

compensados pelos excelentes resultados. 

Resultados obtidos: Participação e envolvimento da comunidade escolar; Mudança de 
hábitos e atitudes;Conscientização dos alunos e comunidade sobre a importância de se 
preservar o nosso meio ambiente;Melhoria da qualidade de vida no geral. 
 
Observações: No final do Projeto na cidade foi realizado um balanço e o resultado foi 

surpreendente. Foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de entulho, 300 quilos de pilhas, 3 

mil árvores plantadas, 780 alunos visitaram a estação de tratamento de água e esgoto, 2.600 

alunos participaram de palestras sobre o meio ambiente nas escolas entre outros. 
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4. RESULTADOS 

 

Como meta inicial o projeto tinha o objetivo de atingir 17 municípios, 200 

professores e 1700 alunos. No entanto, o projeto FEHIDRO “Multiplicando os 

Conhecimentos para a Gestão das Águas”  superou as expectativas e ultrapassou sua 

meta, envolvendo 24 municípios, atingindo a marca de 1.977 professores e 45.251 

alunos capacitados através das atividades desenvolvidas pelo Consórcio PCJ,  o que 

demonstra articulação e a integração  entre os municípios que a entidade promove.    

O Consórcio PCJ sempre buscou motivar e potencializar a relação e a troca de 

experiências entre os municípios nas questões ambientais.  Com a disposição e o 

apoio da entidade, os envolvidos se motivaram e superaram números e perspectivas, 

atingindo resultados acima do esperado, como mostram os gráficos abaixo.  

 

      Gráfico 1: Número de participantes envolvidos durante a realização do Projeto  

 

       Gráfico 2: Número de cidades e escolas envolvidas na realização do Projeto 
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Tabela 1: Dados fornecidos referentes ao total de escolas, alunos e professores 

participantes do projeto FEHIDRO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Professores Alunos Participantes Escolas 

Águas de São Pedro 7 65 72 1 

Americana-Diretoria 42 255 297 3 

Americana-Secretaria 300 6255 6555 11 

Campinas 16 387 407 6 

Capivari 1 230 231 1 

Charqueada 7 40 60 3 

Cordeirópolis 175 2795 3053 10 

Holambra 36 814 850 1 

Hortolândia 33 586 612 1 

Ipeúna 50 3000 3050 5 

Itatiba 349 12000 12349 36 

Limeira 6 80 86 1 

Louveira 213 4507 4720 16 

Nova Odessa 32 615 647 1 

Paulínia 13 170 183 3 

Piracaia 54 803 857 14 

Piracicaba 22 342 364 6 

Rio Claro 6 51 57 1 

Santa Bárbara d'Oeste 2 60 62 1 

Santa Gertrudes 10 25 35 1 

Santa Maria da Serra 20 409 429 1 

São Pedro 185 3846 4031 17 

Sumaré 8 124 131 2 

Valinhos 5 92 97 1 

Vinhedo 385 7700 8110 13 

Total 1977 45251 47345 156 
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“(...) Houve a conscientização dos alunos quanto ao uso consciente da água, 

proporcionando aos educandos o desenvolvimento de atividades de pesquisa de 

campo e científica, além da promoção de campanhas de conscientização na Unidade 

Escolar” - Águas de São Pedro 

                            

 

“(...)docentes, alunos, gestão escolar e comunidade puderam realizar trocas de 

experiências e informações, contribuindo para a interação positiva entre os 

segmentos, e a promoção da conscientização ambiental para além das paredes da 

sala de aula(...)” Americana – Diretoria 

               

 

“(...)Enriqueceram Feiras Culturais, teatros, exposições de trabalhos, alertando os 

alunos sobre a importância do uso consciente da água, atingindo também a 

comunidade.(...)” Americana-Secretaria 
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“(...)A diversidade de perguntas e respostas favoreceu o aprendizado sobre recursos 

hídricos, levando-os a reflexão sobre o impacto das ações cotidianas(...)”- Campinas 

                    

 

 

“(...)A proposta é que após todo o livro ser trabalhado, as crianças elaborem projetos, 

cartazes, dinâmicas e apresentações, atingindo assim todas as crianças da 

escola.(...)” Capivari 

 

 

 

“(...)Para auxiliar na sedimentação da consciência ambiental adquirida, os alunos 

foram encorajados a sempre expor os conteúdos abordados por meio de exposição 

dos trabalhos desenvolvidos durante a etapa de capacitação dos mesmos(...)” 

Charqueada 
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“Todas as escolas desenvolveram projetos e atividades que visam conscientizar 

alunos e, conseqüentemente, as famílias e toda a comunidade, sobre a importância do 

uso adequado dos recursos hídricos disponíveis(...)” Cordeirópolis 

                     

 

“Os alunos foram capazes de assimilar o fato da água ser fundamental para a vida em 

nosso planeta, onde a crescente expansão demográfica e industrial, provocou e 

provoca ainda a deterioração da qualidade das águas(...)” Holambra 

                   

 

“(...)Trabalhou-se na construção de um entendimento do desenvolvimento sustentável, 

que envolve mudanças no padrão de consumo, preservação, conservação e 

principalmente a recuperação ambiental de áreas degradadas(...)” Hortolândia 
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“(...)Foi abordado a percepção de que, por estarmos inclusos dentro de uma mesma 

bacia hidrográfica, os problemas de uma cidade refletem nas cidades vizinhas, 

tornando-se mais complexos e ganhando amplitude regional/global(...)” Itatiba 

              

 

“(...)está sendo realizado o monitoramento do volume de óleo coletado, com a renda 

da venda destinada à Associação de Pais e Mestres.” Limeira 

           

 

“Foram agregados ao aluno conceitos ambientais mais amplos fora de sala de aula e 

aprimorado o seu conhecimento sobre os recursos hídricos municipais.” Louveira 

           

“(...)Foi despertada em todos os envolvidos no projeto a importância de cada um no 

desenvolvimento do mesmo e a necessidade de se valorizar o trabalho do outro para 

atingir os objetivos esperados(...)” Nova Odessa 
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“(...)incentivamos os alunos a agir! Perceber que se não tivermos uma ação efetiva, 

vamos ficar somente no discurso e com isso o tempo vai passar e nada faremos para 

preservar.”- Paulínia 

                 

 

“(...)Com esse projeto, foi e continua sendo desenvolvida de forma crescente a 

importância e a responsabilidade dos professores quanto a Educação Ambiental. 

Conseqüentemente, estão sendo atingidos seus educandos e a comunidade ao 

entorno da Unidade Escolar(...)” Piracaia 

               

“(...)incentivo a participação nas ações sócio-ambientais que visam a conservação de 

rios, córregos e corpos d’água de sub-bacias da cidade de Piracicaba(...)” Piracicaba 
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“(...)Os alunos foram capazes de refletir sobre o consumo de água na escola Dante 

Egreggio e na residência, de reconhecer a importância da água para a nossa vida(...) 

Rio Claro 

                  

 

“(...)O grupo realizou, através de todos os dados encontrados e informações obtidas, 

um diagnóstico da realidade ambiental local onde propuseram algumas sugestões de 

soluções para os problemas encontrados(...)” Santa Bárbara D’Oeste 
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“(...)Como principal resultado, os Painéis Interativos serão apresentados na III Mostra 

Educacional Municipal que terá como tema geral: Meio Ambiente(...)”Santa Gertrudes 

                 

 

“(...)Houve grande envolvimento de toda a comunidade escolar, principalmente na 

campanha de separar o lixo reciclável e trazer para a escola (ponto de coleta), assim 

como de toda a comunidade em geral(...)” Santa Maria da Serra 

                 

 

“Diminuição do consumo de água nas unidades escolares, diminuição do consumo de 

materiais descartáveis e maior aproveitamento de reciclados.” - São Pedro 
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“Espera-se ter como produto final a conscientização dos alunos, de toda comunidade 

envolvida e principalmente ver o rio vivo.” Sumaré 

 

 

“(...)Proporcionou-se uma verdadeira mudança de comportamento, inserindo o tema 

água como assunto de discussão permanente dentro da escola e em seu entorno, 

acrescentando-o no calendário escolar.”- Valinhos 

                     

 

“(...)Foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de entulho, 300 quilos de pilhas, 3 mil 

árvores plantadas, 780 alunos visitaram a estação de tratamento de água e esgoto, 

2.600 alunos participaram de palestras sobre o meio ambiente(...)” Vinhedo 
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5. AGRADECIMENTOS 

 

Esse projeto foi executado com recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO) e contou com o apoio da Câmara Técnica de Educação 

Ambiental (CT-EA) dos Comitês PCJ. Desta forma, gostaríamos de agradecer todas 

as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, podendo destacar os agentes 

técnico e financeiro, todos do Centro de Análise e Avaliação de Projetos da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, e todos os membros da CT-EA, em especial a 

coordenadora Maria Fernanda S. Chiochetti.  

A apresentação deste projeto para obtenção de recursos por meio do FEHIDRO 

ficou a cargo de duas ex-funcionárias do Consórcio PCJ, a Márcia Kano Castro e a 

Katia R. Gotardi Piccin, a quem nós também agradecemos. Graças à persistência e 

competência dessas funcionárias foi possível tornar o sonho, realidade. 

Não poderíamos deixar de agradecer todos os prestadores de serviço que nos 

auxiliaram no decorrer do projeto, especialmente a ONG Elo Ambiental, que foi 

responsável pela estruturação da etapa de capacitação dos educadores. 

Agradecemos também todos os palestrantes que muito contribuíram para o sucesso 

das aplicações teóricas e práticas. 

Às prefeituras e demais instituições dos municípios envolvidos também 

agradecemos pelo apoio e liberação dos educadores para participarem das atividades 

do projeto. Especialmente, gostaríamos de agradecer os municípios de Americana e 

São Pedro, que foram sede das capacitações realizadas, e nos auxiliaram durante as 

visitas técnicas.  

Por fim, gostaríamos de agradecer os principais responsáveis pelo sucesso do 

projeto: os educadores participantes, que confiaram e acreditaram na proposta do 

Consórcio PCJ. Esses educadores foram capazes de superar todas as expectativas, e 

realizaram a  multiplicação dos conhecimentos a um número muito maior de alunos do 

que estava previsto, e o mais importante, com a qualidade e o respeito necessário 

para a formação de cidadãos atuantes e conscientes quanto à problemática ambiental.  

A todos, o nosso muito obrigado! 

 

 

Programa de Educação Ambiental 

Consórcio PCJ 
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Secretaria Executiva do Consórcio PCJ 

 

Avenida São Jerônimo, 3.100  

Morada do Sol, CEP 13.470-310 

Americana – SP 

 

Fone/Fax: (19) 3475.9400 

Site: www.agua.org.br 

E-mail: agua@agua.org.br 

Twitter: www.twitter.com/consorcio_pcj 

 

 

http://www.twitter.com/consorcio_pcj

