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Pauta:
 Relato do trabalho desenvolvido pelo GT, referente ao PlanEA-RS;
 Assuntos gerais.
A Sra. Lilian Zenker, Órgão Gestor, iniciou os trabalhos, cumprimentou a todos e
agradeceu o trabalho desenvolvido pelo GT do Plano Estadual de Educação
Ambiental/RS (PlanEA-RS), salientando que a proposta da reunião é informar e obter a
contribuição dos demais membros da CIEA, neste momento. Sendo assim,
encaminhou a palavra à representante da SEMA, que relatou sobre o método utilizado
pelo GT e os avanços realizados até então. Para tanto, exibiu uma apresentação, na
qual consta uma Linha do Tempo das atividades desenvolvidas, desde o ano de 2008,
quando a CIEA/RS concluiu o Projeto para Elaboração do PlanEA-RS, documento
básico para a elaboração do diagnóstico da EA no estado, até a proposta de finalização
do plano, no ano vindouro. Os membros da CIEA propuseram ajustes na apresentação,
melhorando conceitos e a forma com que a sociedade poderá participar do processo,
inserindo uma consulta pública online, em uma primeira etapa, para apropriação do
diagnóstico, a ser realizado com base no instrumento definido anteriormente, ou seja,
dois questionários que avaliam a situação da EA Formal e a Não-Formal, no RS.
Posteriormente, com a consolidação do diagnóstico obtida a partir da consulta
realizada online, a proposta é de apresentá-lo em um Seminário aberto ao público, em
local a ser definido. Após ser concluído e aprovado a versão final do cronograma
sugerido pelo GT, se iniciou a apresentação dos questionários já inseridos na
plataforma do Google Forms, pela representante da Fecomércio. O primeiro a ser
avaliado foi o relativo à EA Formal. Foram solicitadas complementações no conceito de
EA Formal, inserindo a característica da transversalidade, a identificação do nível de
ensino trabalhado pela instituição, bem como substituições de termos e a inserção de
outros temas que possam ser abordados na prática da EA, como formação
humanística, poluição atmosférica, mudança climática e outros. No questionário que
trata da EA Não-Formal foram incluídos outros ajustes. O GT deverá enviar aos
membros da CIEA, em documento do word, os dois questionários corrigidos, para uma
prévia avaliação antes da próxima reunião. As representantes da SEMA e da Emater
ressaltaram que será essencial o empenho das entidades membros da CIEA, para que
estes dois instrumentos sejam repassados a municípios, instituições de ensino e
pesquisa, órgãos técnicos e demais atores sociais. Os detalhes sobre a definição da
amostra mínima de questionários a serem recebidos, serão discutidos na reunião de
outubro deste ano. Nos assuntos gerais, a representante da UFSM informou que sua
instituição estará promovendo, no período de 8 a 10 de outubro, o Simpósio
Internacional de Educação Ambiental, convidando todos a participar. A representante
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da Seduc explicou sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Venturi, sobre a EA Formal
no estado. Os resultados deste trabalho ainda não foram analisados, mas serão
disponibilizados ao GT. Tendo sido finalizada a pauta e não havendo mais
manifestações dos presentes, a representante do Órgão Gestor encerrou a reunião. A
sétima reunião ordinária da CIEA-RS 2018 ocorrerá no dia 25 de outubro do corrente.
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