
I

\ttt 5ecÍetarie de
Eitado dâ
Educeção

Przociaeo tJ: &Ar 1Oô00601 à 5J5

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAU:OOC I âOrq

TERMO DE coOPERAÇÃo TÉcNlcA que entre si
celebram o Ministério Público do Estado de Goiás e a
Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC,
visando a estruturação e implementaçâo de Projeto de
Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Meia
Ponte.

o MINISTÉR|O PÚBLICO Do ESTADo DE GolÁS, instituição permanente, 
;

essencial à função jurisdicional do Estado, com sede na Rua 23, esquina com a- i
Avenida Fued José Sebba, Quadra A-6, Lotes 15t24, JaÍdim Goiás' CEP 74 805-É i{
100, Goiânia-GQ, inscrito no CNPJ no 01.409.598/OOO1-30, neste ato representadoq 3ât',^
pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. AYLTON FLÁV|O VECHI, com a l: 3 íi =o
interveniência do Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional -: ; N

do Meio Ambiente, Dr. Delson Leone Júnior, e do Promotor de Justiça titrl", d" i1'i ã '

. iL, 1

15a Promotoria da capital, Dr. Juliano de Barros Araújo, e o ESTADO DE GOIAS, j i
pessoa jurídica de direito público interno, Goiânia, Goiás, por meio da Secretaria de 

7.

Estado da Educação de Goiás, situada na Quadra R 01- Lote 26, Av. Anhanguera,

7 17 1 - St. Oeste, Goiânia - Go, 7 41í 0-01 0, cNPJ/MF sob o no 01.409.705/0001 -

20, neste ato representada pela secretária Aparecida de Fátima Gavioli soares

Pereira, e pela Procuradora do Estado - chefe da Advocacia setorial da

respectiva Pasta, Dra Fabiana Baptista de Bastos Lopes;
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Considerando que o artigo 205, da Constituição Federal, estabelece que a

educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exêrcício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

Considerando que o artigo 225, da Carta Magna, descreve também que

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras geraçôes;

Considerando a importância da educação ambiental para a formação de

indivíduos conscientes e proativos, no exercício da cidadania e na preservação dos

recursos naturais, indispensáveis a boa qualidade de vida em sociedade e no

desenvolvimento sustentável de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo explícito

da República Federativa do Brasil;

Considerando que a educação abrange os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de.

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas'
manifestaçÕes culturais" (art. 10, Lei 9.394i96), e que a valorização dos recurso§,

naturais regionais é indispensável na manutençáo e desenvolvimento da comunidadgl
local;

considerando o acordo entre a 15a promotoria de Justiça de Goiânia e a.

saneamento de Goiás s.A. (SANEAGO), através do Termo dê compromisso, i

Responsabilidade e Ajustamento de conduta (autos no 2014.0042.2493), em sua cláusula
Quinta, letra "c", no tocante a obrigação, por parte da sANEAGO, de apoiar, auxiliar e
fomentar o desenvolvimento da Educação Ambiental no manancial de captaçâo da bacia
hidrográfica do Rio Meia Ponte, por meio do custeio de projeto ,,A Educação Ambiental na
Bacia do Rio Meia Ponte", a ser viabilizado por meio de Termo de cooperação a
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firmado pela secretaria de Estado da Educação de Goiás e o Ministério público do Es
de Goiás, na importância d

depositada em duas parcelas

ediante depósito em conta corrente vinculada ao referido ACT,

e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual deverá
.t4- t

de_B,l$ 100.0@,00 (cem mil reais) cada, com vencimentos
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1510412019 e 1510512
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a ser informada pela 154 Promotoria de Justiça;

Considerando os objetivos do Projeto lnstitucional MEIA PONTE VIVO, o

qual prevê a implemêntação de ações de proteçâo, recuperação e educaçáo ambiental

na referida bacia hidrográfica, através da atuação integrada das Promotorias de

Justiça;

Considerando que o Ministério Público do Estado de Goiás e a Secretaria de

Estado da Educação de Goiás (SEDUC) há muito trabalham em parceria para a difusão

das práticas de fortalecimento da conscientizaçâo ambiental;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃo TÉCNICA,

sujeitando-se, no que couber ao disposto na Lei no 8.666/1993 e Lei no 17.92812012,

mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

i
O presente TERMO tem por objeto promover a cooperação entre o Ministérior.'

Público do Estado de Goiás - MPGO e a Secretaria de Estado da Educação de Goiás

(SEDUC), visando a aplicação de recursos oriundos do Termo de Ajuste de Conduta

firmado entre a 15â Promotoria de justiça de Goiânia e a Saneamento de Goiás S.A.

(SANEAGO), de modo a implementar projeto de educação ambiental na bacia do Rio

Meia Ponte.

CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUIÇOES ESPECÍFICAS

2,1\ SECRÉTARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO E CU LTURA DE GOIÁS - SEDUC

a) Aplicar o recurso proveniente do Termo de Compromisso, Responsabilidade e

Ajustamento de Conduta, firmado entre a 154 Promotoria de justiça de Goiânia e a

.J

SANEAGO (Cláusula inea o io exclusivo do Projeto "A Educaçã

GOIÂS

Considerando que os interesses do Ministério Público do Estado de Goiás e

da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC) convergem no sentido de

promover uma educaçáo de qualidade, ensinado e enfatizando as boas práticas de

manutençáo dos princípios de preservação da vida de toda a sociedade;

I

<-4=YZ.1.r^



ttt \

Sêcreteria de
Estado da
Educação

Ambiental na Bacia do Rio Meia Ponte", a ser desenvolvido em ambiente escolar da

Rede Estadual de Ensino, cujo valor será depositado em 02 (duas) parcelas de R$

í00.000,00 (cem mil reais) cada, totalizando a importância de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais), com vencimentos em 1510412019 e 1510512Q19, em conta corrente

específica, de responsabilidade da SEDUC;

b) lnformar a 154 Promotoria de Justiça de Goiânia, no prazo de 10 (dez) dias, a

contar da assinatuÍa do presente Termo, conta corrente específica, vinculada as

diretrizes do referido Termo de Ajuste de Conduta, com o objetivo de ser repassada a

SANEAGO, visando o depósito das parcelas mencionadas no item anterior;

c) Prestação de contas detalhada da aplicação dos recursos

200.000,00, diretamente à 154 Promotoria de Justiça de Goiânia;

d) Promover a divulgação do presente Termo de Cooperaçáo Técnica.

2.2) MTN|STÉR|O pÚBLtCO DO ESTADO DE GO|ÁS - MpcO

a) Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a SEDUC, por meio da i 5a

Promotoria de Justiça de Goiânia;

b) Análise da prestação de contas a ser apresentada pela SEDUC no âmbito do

procedimento respectivo - 2014.0042.2493, por meio da 1Sa promotoria de

Justiça de Goiânia;

c) Promover a divulgaçáo do presente Termo de Cooperaçáo Técnica

O Plano de Trabalho elaborado nos termos dos artigos í 16, s 1o da Lei n"

8.666/ 1993, e 57 da Lei Estadual n" 17.928t2012, devidamente aprovado pe

partÍcipes, consta de instrumento anexo.

R$

Ç

<1M^) cLÁUSULAQUARTA.DAS DoTAÇÕES oRçAMENTÁRIAS

O presente instrumento não nsferência de recursos

financeiros entre os part despe SAS cess ari* a plena consecução dos
4

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO

GOIAS
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objetivos acordados correrão por conta das dotaçôes êspecíficas, constantes nos

orçamentos dos partÍcipes signatários.

CLÁUSULA QUINTA - DA FIscAL.zAÇÃo E GESTÂo

Os partícipes designarão os respectivos executores do presente

instrumento, suas atribuiçôes, ocupaçÕes e rotinas, os quais seráo responsáveis

por sua gestáo, seu acompanhamento e sua fiscalização, bem como pelo cumprimento

de suas cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento será de 24 (vinte e quatro)

meses, contados da data de sua assinatura, sendo permitida, com a anuência dos

partícipes, a sua prorrogaçáo, manifestando-se o interessado com 30 (trinta) dias de

antecedência do término da vigência.

CLÁUSULA SÉNMA- DA EXTNÇÃO

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido

mediante denúncia, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, pelo não

cumprimento de qualquer de suas cláusulas, ou revogado pela falta de interesse das

partes na sua manutenção, por mútuo acordo ou por força de lei que o torne material

ou formalmente impraticável.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

O Estado de Goiás providenciará, como condição de eficácia, a

publicação do presente TERMO, em extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, até o

quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, devendo esta ocorrer em at

(vinte) dias contados daquela data, conforme disposto no artigo 61, parágrafo ún rco, a

Lei no 8.666/1993. O presente Termo de Cooperação Técnica será, ainda, publicado no

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Goiás (DOMP)
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CLAUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste Termo de

Cooperação Técnica, serão resolvidos conjuntamente pelos participes, respeitadas e

observadas as disposiçÕes legais pertinentes e os Regimentos de cada signatário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇOES FINAIS

Goiânia, de abril de 2019

2o dn t^xo & J..13

AYLTO

\-

)r
Procu rador-Geral de Justiça

DELSON LEONE JÚNIOR
Promotor Justiça Coordenador do

CAOMA

Fabiana Baptista de Bastos Lopes
Procuradora do Estado Chefe

da Advocacia Setorial

Apare eF ma Gavioli
s tra

Secretária de da Educação

JULIANO DE BARROS ARAUJO
Promotor de Justiça

154 PJ da Capital

Cabral Machado
do Estado
de Arompannamento

Públiça5

a

Oth dt
. das
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Fica eleito o foro da comarca de Goiânia para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas do presente instrumento.

E por estarem de pleno acordo e ajustados, firmam as partes, por seus

representantes, este Termo de Cooperação, em 3 (três) vias, de igual teor e forma,

produzindo-se os efeitos legais.



4 rfioiário oficial GoIÀNIA, oUARTA.FEIRA,22 oE MAIo oE 20í9
ÂNo 182 , olÂRto oFrctAUGo N.23.0s8

Estado e SegurânÇa, conformê a lista pLrblicada fo Diário Oficia do
Estado dê Go ás, nô 23.055 do dia 17 de maio dê 2019, pags 32 a
34
2 - O oêza de validade do concurso esgotarse-á após 06 (seis)
meses. a contar da data da publicêção da homologação do rêsultado
fna podendo ser prorrogado, 1 (uana) única vez. por igual perÍodo.
GABINETE Do SECRETARIo DE ESTADo DA ADÀ,IINIsIRAÇÃo,
aos 21 dias do més de malo de 2019.
Pedro Henrique Ramos Sales
Secretárlo dê Eslado de Administração

Protocolo 13C769

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e
lnovacão

EXTRATO DO CONTRATO NO OO8/2019
Proçesso: 201 9'1430400'1 303;
ldentlÍlcação do Tsrmo: Contrato no 008/2019;
Modalidade: lnexigibilidadê de Licitação no 001/2019 - SEDI/GO
Objoto: Prestâção de serviços, de publicação no Diário Oficial da
Uniâo de atos orlciais e demais matérias de interesse da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento e lnovaÇáo, coníorme estabelecido
no Decreto n" 9.215, de2911112017
Valor: R$ '15.363,60 (quinze mil, trozentos e sessenta e três reais e
sessenta centavos);

'v Contratante: ESTADO DE GOIÁS por inleÍmédio da SECRETARIA
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, iNSCT'IO NO

CNPJ/N4F sob o nô 21.652.71110001-10.
Contratada: li,,lPRENSA NACIONAL. lnscrito no CNPJ sob o no

04.196.645/0001-00:
Vigênciai O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, conlados a
part r dê 20105/2019, vigorando até 19/05/2020;
Dotação Orçam€ntárla | 2019.31 .50.19.122.4001 .4001 .03.100;
Logislaçâo Vigentê: Lêi 8.666/93 e suas altêraçôes.

Prolocolo 130682

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo no : 201 1 00006031 369
:14logl2111
Nome : l\4arÍ Frgueiredo de Freitas
Assunto : Termo Aditivo

Sêxto Termo Aditlvo ao Contrato do Locaçáo de lmóvsl no

02112012 que enhê si celebram o Estado dê Goiás, por meio da
Secretaria de Estado da Educaçâo, Advocacia Setorial e a senhora

\., l\.4arli Figueiredo de Êrealas.

OBJETO; Prorrogação da vigência do Contrato dê Locação dê
lmóvel no 021/2012. ALÍERAçÔES: l- Cláusula Segunda - Da
Vigência: A vigência do contGto será prorrogada por 12 (doze)
meses, de 2110512019 a 2010512020. ll - Cláusula Terceira - Do
Preço: R$ 39.365,04 (lrinta e nove mil trezentos e sessenta e
cinco reais quako cêntavos). lll - Cláusula Ouarta - Dotação
Orçamentária: 2019.2401.0121 Empenho: 00318/ Classificação: 12

122 4001 4.0011 Grupo: 03/ Naturezai 3.3.90.36.05/ Fonter 100/
valor: RS 24.059.24i Dala:14/05/2019. PUBLICAÇÃO: Deverá ser
publicado, por exkato, na lmpíensa Oílcial. RATIFICAÇÂO: As
demais cláusulas do contrato inaugural permanecem inallerâdas.
OATA DE ASSINAÍURA: 20/05/2019.

Protocolo í30641

EXTRATo DE TERMo DE coopERAÇAo rÉcNrcA
Processo nô : 2019000060'11525
Data: 07/03/20'19
Nomê : Ministério Público
Assunlo Terrno de Cooperaçào Técnrcâ

Termo de Coopêração Técnica no 002/2019 que entre si celebram
o Estado dê Goiás, por moto da Secrolaria de Estado dâ Educâção;
Advocacia Setorial e o lúinistério Público do Estado de Goiás.

OBJETO: Promover a cooperação entre o l,rinistário Público do
Estado de Goiás - MPGO e â Secretaria de Estado da Educáção de
Goiás, visando a aplicação de recursos oriurdos do Termo de Ajuste
de Conduta firmado entre a 15" Promotoria de Justiça de Goiânia ê
a Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, de modo a implementar
projeto de educação êmbiental na bacia do Rio Mêia Ponte. DAS
OBRIGAçÕES FTNANCEIR S: As despesas necessárias à ptena
consecuçáo dos objetivos acordados correrâo por conta das
dotaçóes especlficas, constantes nos orçamentos dos partÍcipes
signatários. DA VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data de sua assinatura. DA PUBLICAçÃO: Deverá ser publicado
na lmprensa OÍicial do Estado. Ainda será publicado no Diário
OÍlcial Elekônico do MP-GO. DATA DE OUÍORGAJASSINATURA:
20105t2019.

Protocolo 130671

EXTRATO DO CONTRATO
Potlatiat 44021201 7 - Processo: 20'l 700006029908
Contratantê: Conselho Escolar da E.E. Joaquim Edson dê Camargo
Contratada: Goldserv Comércio e Serviços LTDA
Valor do Contralo: R$ 101.990.85
Objêtor Reforma e Adequação -Vigência: 200 dias- Fonte Recurso:
100 - TE

Protocolo 130610

Avtso DE LtctrAçÃo
CARTA CONVITE No 00'l/2019 . 1o semestre/2o19

A SECREIARIA DE ESÍADO DA EDUCAÇÃO, NO USO dE SUAS

atribuiçôes legais, torna público por meio da Gerência de Licitações,
aos interessados que Íará realizar em sessâo pública presencial, os
procedimentos licitatórios: CaÉa Convite, com abertura no dia l9_d9
maio dê 20í9. Procêsso n'2019.0000.601,4243 no Col. Est. Vêr.
Waldir J. de Rezendê/CRE Anápolls. às th. no valor estlmado
d9-EL-2J2Lll4-na 3' Av. Área Especial 2, Girassol/Cocalzinho-
-Go. Fonê (64) 3351-1259 e e-mail:_mailto colegiowaldir.rezende@
hotmail.com 6 Processo no2019.0000,602.2563 no C.E Cesar
Alencastro Veiga CRE/Trindad6, às 09h, no valor ôstimado de
R$10.248,50, na Rua Cristal, esquina com a rua Ágata. Qd: I s/n
Conjunto Dona lris l, Trindade -GO, E-mail: mailtor52040119@
seduc.go.gov.br ou Tel: (62) 3294-5248 .OBJETOT Fornecimenlo
de gêneros allmentíclos para a Merenda Escolar. O Edital pode ser
retirado no êndêreço mêncionado.

Goiânia.21 de maio de 2019.
Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitação
PÍotocolo 130755

Avrso DE LrcrÍAÇÃo
CARTA CONVITE Nô 002/2019 . 1o semestre/2019 .2'

ABERTURA
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, torna público por meio da Gerência de Licitações,
aos interessâdos que lará rêalizar ern sessáo pública presencial,
o procêdimênto licitatório: Carta Convite com abertura no dia

,no
C.E Gênoveva Rezehde Caínêlro ., no valor ostlmado dê E[
1,02240-na Rua 21 B, Setor Bela Vista - Formoso/Go--.§8E
Porenoâtu, Foner(62) 3377-6250 ou e-rnail: mailto:52006832@
seduc.go.gov.br.OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios
para a Merenda Escolar. Os Edilais podem ser retirados nos
enderêços mêncionados-

Goiânia.21 dê lúâio dê 2019.
Alessandra Ealistê Lago

Gerente de Licitações
Protocolo 130756

Âvtso DE LrctrAçÃo
CHAMADA PÚBLtcA nô oo2/2019 - PNAE - 1'§emê§tre/19

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no Uso de suas
atribuições legais,lorna público os Editais da Chamâda Pública/
Agricultura Familiar, referente a conlralaÇào de na Esc. Est, Ver.
Laurindo CRE- lporá,_no valor de R$ R$ 885,29 na Rua Tupã, Q
1O - Águas Claras e C.E CesârAloncastro Vêloa CRE. Trindade.
no valor de R$ 2.554,'18 na Rua Cristal, esquina com a rua Ágata,
Qd: 8 s/n Conjunto Dona lris l, Trindade -GO.-AS Un dades Escolars
estarão aptas a receber os envelopesi Projetos de Vendas e

DIARIO OEICIAL DO ESTADO DÉ OÔIÂS
Â..inâ,1ô,rioirârmên.ê h.r. ÀÍra - ÀêFNaIÀ Êp Â §n aENTDÂI

Sêcrêtaria de Estado da Educação

Data



Orgão Concedente:
Secretária de Estado da Educação

CNPJ:
01.409.705/0001-20

Endereço Eletrônico para contato E-mail:
contratoseconvenros âseduc. so. sov.br

Endereço:
Av. Anhanguera, n" 7.171, Qd. R-l, Lt. 26, Setor Oeste - Goiânia - 3201-3015

I
Dados do representante:
Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

Cargo:
Secretária de Estado da Educação

CPF:
329.607.192-04

PLANO DE TRABALHO

1- Dados Cadastrais:

Concedente.:

Proponente:

- Dados Cad astra is
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Secretaria de Estado da Educação www.educacao.go.gov.br

Av. Anhanguera, n. " 717l Setor Oeste - Goiânia GO. CEP: 74110-010

Fone: (62) 3201-3075

CNPJ:
01.409.598/0001-30

ti nentenIE dade Propo
ADOT ED oG úsCLI DOo SETEMINIS oRJ PÚBMPGO

R 23 q ued S bba, Qd. 06F oJ SC eAm acoESua
Instituição
Pública

DDD/Telefone
(62) 32$-e000

CEP:
74.805-100

UF:
GO

Cidade:
Goiânia

CPF: 083.300.748-38

AyIton Flávio Vechi

Função:
Procurador-Geral de Justiça

Cargo:
Procurador
de Justiça

Doc. Identidade : 237 MPGO

Função:
Coordenador do Centro de APoio

ional do Meio AmbienteOperac

Cargo:
Promotor de
Justiça

Responsável pelo

Cooperação Técnica:
Delson Leone Júnior

Termo de

Lts.l 5 125, Jardim Goias

Nome do Responsável:

I



2. Descrição do Objeto:

3. Recursos alocados para a execução do objeto

da Educaç
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guera, n. o 7l7l - Setor Oeste - Goiânia _ GO. C

Período de Execução

Trabalhar a educação ambiental no

intuito de construir práticas crialivas e

emancipatórias em Unidades

Escolares de 39 municípios
pertencentes à area de influência da

bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte.

Ajuste:

Após a outorga do

Convênio

Início:

24 (vinte e quâtro)
meses após a outorga

do convênio

Término:

N." dos Autos:

Além disso, propõe desenvolver junto aos professores uma visão mais crítica e reflexiva
sobre as questões ambientais locais e regionais.

calizadaspatóri

uencla hi Ri

tic cAS rlatl as mancl emAS nlU dades oprá

munlc S Sente are da infl da aclb a odr áfr doca o Mp10 pefienc elgr

Recurso proveniente do Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento
de conduta (autos n" 2014.0042.2493), firmado entre a 15u promotoria dejustiça de
Goiânia e a SANEAGO, no custeio exclusivo do projeto "A Educação Ambiental na
Bacia do Rio Meia Ponte", a ser desenvolvido em ambiente escolar da Rede Estadual
de Ensino, devendo o valor ser depositado em 02 (duas) parcelas de R$ 100.000,00
(cem mil reais) cada, totalizando a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), com vencimentos em 15lo4r2o19 e 15/05/2019,em conta corrente específica,
de responsabilidade da SEDUCE

?,

Fone: (62) 3201-3075 </ /i{ > ^:

Identificação do Objeto:

O presente projeto visa trabalhar a educação ambiental, no intuito de construir

em 39Escolares estaduais,
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4. Cronograma de Execução:

ucacao ov.br
Goiânia - GO. CEP: 741 10-010

J
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n. '7171 - S

1

Metas:

* Capacitar os professores com a implementação de ações de consciettização e proteção,
por meio da educação ambiental em Unidades de Ensino da Secretaria de Estado da

Educação, em parceria com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente-
Ministério Público Goiás (CAOMA-MP).
* Propiciar condições pam que professores e estudantes reflitam sobre a importância da

bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte não só para o consumo de água, mas como um
sistema complexo, com a interação entre os elementos ecológicos, sociais eeconômicos;
*Desenvolver uma abordagem interdisciplinar do tema, utilizando além da cartilha
propostâ, diferentes recursos didáticos, tais como estratégias de leitura de imagens de

satélite e mapas;
*Desenvolver uma sequência didática para uma aprendizagem significativa dos conceitos
de: bacias hidrográficas, preservação ambiental, a nocividade dos desmatamentos e

queimadas, meio ambiente e qualidade da vida urbana e rural.
*Orientar os professores para a proposição de projetos em educação ambiental no

contexto transdisciplinar, acerca dos conceitos apontados na sequência didática.

Etapas ou Fases:

l- Coleta de informações

Será aplicado um questioniirio com os professores de Ciências/Biologia e Geografia,

envolvidos com o objetivo de analisar a percepção ambiental, social e econômica sobre a

Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte.

2-Diagnóstico

Após a realização do diagnóstico do questionario aplicado e triagem das informações
obtidas, definir as prioridades para possíveis intervenções, além de promover a
apresentação junto ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - Ministério
Público de Goiris (CAOMA-MPGO) e a 15u Promotoria de Justiça de Goiânia.

3- Formagão

Desenvolvimento de capacitação com duração de 08 (oito) horas, por meio de palestras

ministradas em parceria com a Compaúia de Saneamento de Goirís S.A. (SANEAGO) e
Instituições de Ensino Superior de Goiás.

4- Desenvolvimento de projetos

Direcionar e acompanhar por meio de formação à distância, a realização de Projetos de

Educação Ambiental nas Unidades Escolares ao longo do ano letivo de2019, associando

aos temas ambientais trabalhados em parceria, com o suporte da estrutura de ensino à

distância do Ministério Público de Goiás ,..7-v
5- Workshop de Apresentação dos Pro

Fone: (62) 3201-3075
,



Promover evento para apresentação dos projetos escolares desenvolvidos ao longo do ano

letivo de 201912020.

6- Premiaçào

Será criada uma comissão técnica para escolha dos melhores projetos, os quais deverão

obedecer aos critérios de: originalidade, criatividade, expressividade, adequação ao tema

proposto e capacidade de organização do mesmo
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5. Expressa anuência dos convenentes:

rtícipe I:

artícipe II:

de açâo - rr rr u.educacao.go.gov.br
'7t71 - Setor Oeste - Goiânia - GO. CEP: 741l0-010
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Fone: (62) 3201-3075
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