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Apresentação do Plano Municipal Educação Ambiental 

 

A Educação Ambiental tem como principal objetivo disseminar informações e conhecimentos 

para minimizar a dicotomia entre aspectos ambientais e sociais. Além disso, a Educação 

Ambiental é considerada uma das mais importantes ferramentas de construção de políticas 

públicas. Investir sobre o tema da Educação Ambiental, portanto, significa compreender a 

dinâmica social, econômica e ambiental na busca de um desenvolvimento integrado para o 

Munícipio. Em outras palavras, temos que reconhecer que a Educação Ambiental, seja de 

adultos ou crianças, seja formal, não formal ou informal é uma matéria que permeia todos os 

assuntos que vivenciamos nas residências, nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos 

bairros, ou seja, em todas as ações que os seres humanos se envolvem. Sendo assim, da 

mesma forma que a educação como um todo, não pode prescindir de um olhar pelo viés da 

inclusão e, sempre que possível, pelos princípios do desenho universal nas estruturas e ações 

propostas, de modo que sejam acessíveis a todos.  

Dentro da Gestão Pública é necessário criar instrumentos que proporcionem à sociedade 

acesso a informações na busca de um caminho que seja orientado por uma cultura de valores 

ambientais, levando às novas gerações para uma formação de sujeitos críticos e participativos. 

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu entende que esse processo 

construtivo permeia as diversas pastas que compõem a gestão pública municipal, criando 

assim uma comissão que discutiu as ações de Educação Ambiental no território municipal, à 

luz da Lei Municipal nº 1.681/2007, que cria a Política Municipal de Educação Ambiental, em 

consonância com a Lei Federal nº 9.795/1999, que define a Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

O esforço desta comissão resultou na elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental 

de Cachoeiras de Macacu, que apresentará um planejamento de ações para o período de cinco 

anos, considerando todas as peculiaridades e definições no momento de pandemia de COVID 

19 (devendo o mesmo ser revisitado para ajustes e melhorias a cada dois anos). 

TERMOS E DEFINIÇÕES 

Desenho Universal 

Conceito cunhado pela área da arquitetura que se expandiu para outras áreas, inclusive para a 

educação. Tem como objetivo definir projetos de produtos e ambientes que contemplem toda 

a diversidade humana: desde as crianças, adultos altos e baixos, anões, idosos, gestantes, 

obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Desenho Universal é o 

caminho para uma sociedade mais humana e cidadã. (Gabrilli, s/d)  
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Educação Ambiental  

Entende-se Educação Ambiental como um tema transversal da Educação que tem por 

objetivos o ensino, a aprendizagem, a pesquisa, a produção de conhecimentos e a promoção 

da cultura individual e coletiva, que evidenciem as relações entre os seres vivos, a natureza e o 

universo na sua complexidade. 

Educação formal  

A educação formal caracteriza-se por ser estruturada e desenvolvida em instituições próprias 

como escolas da educação básica e instituições de ensino superior.  

Educação não formal  

A educação não formal pode ser definida como qualquer iniciativa educacional organizada e 

sistematizada, que se realiza fora do sistema formal de ensino.  

Educação informal  

A educação informal ocorre de forma espontânea e permanente na vida cotidiana por meio 

das experiências que acumulamos com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e 

através da mídia. Tais experiências e vivências acontecem inclusive nos espaços 

institucionalizados, formais e não formais, e a apreensão se dá de forma individualizada, 

podendo ser posteriormente socializada.  

Educomunicação 

A Educomunicação é entendida pela ABPEducom (Associação Brasileira de Pesquisadores e 

Profissionais em Educomunicação) como um paradigma orientador de práticas sócio-

educativo-comunicacionais que têm como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas 

comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão 

compartilhada e solidária dos recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando 

ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao consequente exercício prático do 

direito universal à expressão. 

Inclusão 

A inclusão é o acolhimento de todos, independentemente das especificidades. Visa à remoção 

de barreiras que impedem de alguma forma a acessibilidade, sem distinção. A inclusão 

pressupõe que todas as crianças e alunos tenham uma resposta educativa num ambiente 

regular que lhes proporcione o desenvolvimento das suas capacidades. (UNESCO, 1994). 
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Sustentabilidade  

Conjunto de ações destinadas a criar, manter e aperfeiçoar as condições de vida, visando a sua 

continuidade e atendendo as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma 

que a natureza seja: mantida e enriquecida na sua capacidade de regeneração, reprodução e 

coevolução. 

Visão Holística  

A visão holística é a visão de mundo que contempla o estado de totalidade, integração, inter-

relação e interdependência de todos os fenômenos, tais como os físicos, biológicos, sociais, 

econômicos, ambientais, culturais, psicológicos e espirituais. 

Qualidade de vida  

Conjunto das condições harmônicas, saudáveis e dignas de vida, considerando os aspectos 

individual, coletivo e ambientalmente integrado. 

A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

No processo de construção da Política Municipal de Educação Ambiental, é importante frisar o 

trabalho integrado entre o Poder Público e a Sociedade Civil, iniciado em 2002, pela Secretaria 

Municipal de Educação, por meio dos Seminários de Educação Ambiental para Professores e 

alunos da rede pública e privada. Mas, foi a partir de 2004, com a criação da Gerência de 

Educação Ambiental, na Secretaria de Educação, que houve um grande avanço participativo da 

sociedade civil organizada na construção das Politicas Públicas da Educação Ambiental 

Municipal. Desde então, essa Gerência vem organizando com sucesso o Seminário de 

Educação Ambiental. Durante essa caminhada foram vários os temas abordados, como 

também inúmeras capacitações ambientais realizadas. Muitos foram os profissionais 

envolvidos e imensuráveis são os resultados alcançados. No período de 15 anos foram 

realizados quatorze (14) Seminários de Educação Ambiental, vários eventos, concursos de 

frases e fotografias, palestras, oficinais e parcerias, alcançando, direta e indiretamente, 14.000 

pessoas entre professores, alunos e comunidade em geral.  

Nesse cenário, a partir da leitura técnica, acadêmica, social e comunitária, percebemos um 

salto qualitativo nas questões da educação ambiental do Município de Cachoeiras de Macacu. 

Algumas contribuições importantes foram realizadas por Instituições e Movimentos 

Ambientais, tais como: Movimento Ambiental Santo de Casa Também Faz Milagres, Prisma, 

Reserva Ecológica do Guapiaçu, Rádio Desperta FM Ambiental, Recivida e o Instituto SOS Vida 

Silvestre. 

A proposta elaborada pela Comissão Intersetorial Municipal da Política e do Plano Municipal 

de Educação Ambiental resultou em um documento que será o marco regulatório das políticas, 

programas, e projetos relacionados à educação ambiental no Município de Cachoeiras de 
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Macacu. Essa política pressupõe que a Educação Ambiental seja desenvolvida por meio do 

Ensino Formal, Não Formal e Informal, executadas por instituições públicas ou privadas, 

envolvendo diretamente os Conselhos Municipais, e articulando entidades do Terceiro Setor, 

entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade que estejam 

dispostos a atuar nesse movimento participativo e de construção coletiva. 

Princípios da Política Municipal de Educação Ambiental 

A Política de Educação Ambiental de Cachoeiras de Macacu está pautada no princípio da visão 

holística de que a municipalidade é formada da relação transdisciplinar em sua totalidade e, 

portanto, extrapola os conceitos ecossistêmicos puramente naturalistas atingindo além dos 

fenômenos ambientais, físicos e biológicos aqueles sociais, econômicos, culturais, psicológicos 

e espirituais.  

Objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental 

A Política Municipal de Educação Ambiental tem por objetivo:  

I – Melhorar a qualidade da vida, por meio da sensibilização acerca da importância da 

preservação e conservação do meio ambiente e o seu equilíbrio, em uma relação sustentável 

da sociedade humana com o ambiente que a integra; 

II - Estimular à cooperação entre as diversas comunidades urbanas e rurais, com vistas à 

construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

III – Promover e fortalecer o desenvolvimento de processos de sensibilização sobre a fome a 

partir de programa de segurança alimentar, visando à melhoria da nutrição e promovendo 

investimento na agricultura sustentável;  

IV - Garantir a criação e a consolidação de Núcleos de Educação Ambiental nas escolas, 

instituições públicas e, fomentar tais iniciativas nas instituições privadas no município de 

Cachoeiras de Macacu; e, 

V - Desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas 

relações envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais, tecnológicos e éticos. 

Diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental 

São diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental 

I - Promover e incentivar a participação da sociedade civil organizada nos processos de 

educação socioambiental em todos os níveis; 
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II - Estimular as parcerias entre os setores público e privado, Terceiro Setor, as entidades de 

classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade em projetos que promovam a 

melhoria das condições socioambientais e da qualidade de vida da população; 

III – Propor e oferecer instrumento participativo para desenvolver em conjunto, entre o Poder 

Público e a sociedade civil e organizada as Diretrizes propostas nas Leis Municipal 1.681/2007 

e na 2.372/2018. 

O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Considerando a complexidade do processo de elaboração desse Plano, principalmente no 

momento atual, foi criada uma Comissão Intersetorial que envolve secretarias municipais 

estratégicas e membros da sociedade civil para a discussão e redação da proposta aqui 

apresentada. 

A Educação Ambiental tem sido requerida no enfrentamento da crise civilizatória planetária 

relacionada aos fatores socioambientais (meios socioeconômico, biótico e abiótico), sendo 

importante seu desenvolvimento sob o enfoque crítico, dialógico e emancipatório para servir 

aos processos de transformação da sociedade como causa e consequência da transformação 

de cada indivíduo.  

A meta da construção coletiva das ações de Política Pública do Município de Cachoeiras de 

Macacu no que se refere à Educação Ambiental é a de promover a capilaridade da participação 

da sociedade e o diálogo com as diferentes instâncias de poder. Para isso, entende-se 

importante resgatar a diversidade de experiências no município, potencializar as interlocuções 

territoriais, propiciar a construção coletiva, incentivar a criação e o fortalecimento de fóruns 

permanentes, construir indicadores de monitoramento e, sobretudo, contribuir para a 

construção de perspectivas inovadoras e aprofundadas de educação ambiental na dimensão 

das questões socioambientais do município. 

Missão do Plano Municipal de Educação Ambiental 

Difundir a educação ambiental em todo município de modo a permitir mudanças culturais e 

condições para que todos os cidadãos comprometidos e conhecedores de suas 

potencialidades, assim como seus instrumentos de transformação socioambiental exerçam o 

seu papel e participem ativamente da construção de uma sociedade sustentável por meio de 

processos educadores permanentes, continuados e articulados. Garantir uma educação 

ambiental popular, permitindo a formação de educadores ambientais, agentes e 

comunicadores, apoiando e fortalecendo redes, grupos, comitês e núcleos ambientais em 

ações locais voltadas à construção de sociedades sustentáveis. 

Diretrizes do Plano Municipal de Educação Ambiental 

São diretrizes do Plano Municipal de Educação Ambiental: 
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I - Proteção dos ecossistemas terrestre e aquático;  

II – Promoção do respeito à diversidade;  

III - Incentivo à participação da sociedade civil organizada nos processos de educação 

ambiental em todos os níveis;  

IV - Aproximação das comunidades escolares e da infância com a natureza;  

V – Fomento às ações que visem à proteção e a recuperação dos recursos hídricos disponíveis, 

tais como lagos, rios, arroios, córregos e demais cursos d’água;  

VI – Orientação e promoção à criação de compostagem e hortas comunitárias;  

VII – Desenvolvimento de processos de sensibilização sobre a erradicação da fome e da 

pobreza a partir da segurança alimentar, da melhoria da nutrição e da promoção da agricultura 

sustentável;  

VIII- Sensibilização contra o desperdício, aproveitamento de alimentos e uso de plantas 

alimentícias não convencionais;  

IX – Ações que garantam uma cidade mais resiliente, inclusiva e colaborativa, com fomento à 

economia criativa e à inovação sustentável;  

X – Orientação para novos padrões sustentáveis de produção e de consumo;  

XI – Orientação, divulgação e produção de iniciativas que auxiliem no combate às mudanças 

climáticas e aos seus impactos;  

XII – Sensibilização sobre a urgência na redução dos resíduos sólidos urbanos;  

 XIII – Utilização de espaços naturais como os parques, as praças e as demais áreas verdes para 

as atividades de educação ambiental, na perspectiva da inclusão e acessibilidade.  

 XIV - Sensibilização sobre os benefícios das práticas ecológicas em favor da saúde e do 

desenvolvimento econômico, social e ambiental;  

XV – Priorização de uso de medidas e coeficientes nas unidades escolares municipais;  

Programas de Educação Ambiental 

O Plano Municipal de Educação Ambiental instituiu a criação de Programas para a 

implementação da Educação Ambiental por meio do Ensino Formal, não Formal e/ou Informal. 

Os Programas de Educação Ambiental apresentados neste documento atuam de acordo com a 

Política Municipal de Educação Ambiental, efetivando-a por meio de ações desenvolvidas no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação em todos os seus níveis e modalidades de ensino 
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e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio de ações voltadas ao envolvimento 

participativo da sociedade. As ações de educação ambiental são integradas, porém, 

descentralizadas. 

Estes Programas, assim como todos os projetos que os compõem, são dinâmicos e estão em 

permanente construção.  

Os Programas de Educação Ambiental constituem uma prática socioeducativa e cultural que 

visa melhorar a relação homem - sociedade - natureza e buscam sensibilizar os envolvidos 

quanto à importância do seu papel e a noção de corresponsabilidade voltada à conservação e 

uso sustentável dos recursos naturais. 

Ações 

Estruturantes 
Atividades Responsável Parceiros 

Promoção da 

Participação Social 

Criar Comissão Mista 

Permanente de Educação 

Ambiental 

Sec. Municipal de Meio 

Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Sociedade Civil 

Unidades de Conservação 

públicas e privadas 

Secretaria de Agricultura 

AMAE 

Secretaria Municipal de 

Planejamento 

Realizar Consultas Públicas Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretaria de Educação e 

Sociedade Civil 

Unidade de Conservação 

Privada 

 

 

 

Formação 

Continuada de 

Educadores 

Ambientais (formal 

e não formal) 

Realizar encontros, oficinas, 

cursos e palestras 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Secretaria de Educação e 

Sociedade Civil 

Promover a Educação 

Ambiental nos PPP (Projetos 

Políticos Pedagógicos) das 

Unidades Escolares 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretaria de Meio 

Ambiente e Sociedade Civil 

Desenvolver curso de 

educadores ambientais para 

professores 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e 

Sociedade Civil 



CONSULTA PÚBLICA – PMEA           

Cachoeiras de Macacu – RJ - 2021 

8 
 

Ações 

Estruturantes 
Atividades Responsável Parceiros 

Promover a participação de 

estudantes/jovens na 

construção de políticas 

públicas de Educação 

Ambiental.  

Secretaria Municipal de 

Educação 

Terceiro Setor/ Sociedade 

Civil Organizada 

 

Educomunicação 

Educomunicação 

Desenvolvimento de práticas 

de literacia midiática, com 

foco na Educação Ambiental 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretaria Municipal de 

Educação, MACATUR e 

Sociedade Civil 

 

 

 

Programa e 

Projetos 

Programa de Arborização, 

Hortas e Jardins Escolares e 

Compostagem 

Secretaria Municipal de 

Educação e de Meio 

Ambiente 

 

Secretaria Municipal de 

Agricultura e Sociedade 

Civil 

Programa de Coleta Seletiva 

Escolar 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Educação e Sociedade Civil 

Projeto de Formação de 

Jovens Lideranças 

Socioambientais 

Sociedade Civil 

Secretarias Municipais 

de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de 

Educação 

 

Secretarias Municipais: 

Educação e Meio Ambiente 

Programa de Monitoramento 

de Recursos Hídricos 

AMAE Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente, Educação, 

MACATUR e Sociedade Civil 

Programa de Visitação às 

Unidades de Conservação  

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente, MACATUR 

e Sociedade Civil 

 

Avaliação e 

Elaborar indicadores e metas 

do Plano Municipal de 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

MACATUR e Sociedade Civil 
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Ações 

Estruturantes 
Atividades Responsável Parceiros 

Monitoramento Educação Ambiental Secretaria Municipal de 

Educação 

 

Criar Comissão Mista Permanente de Educação Ambiental 

Criar a Comissão Mista Permanente de Educação Ambiental, articulando com demais 

colegiados e Conselhos Municipais, respeitando os princípios dos Fóruns Participativos: (I) 

descentralização; (II) participação; (III) paridade e representatividade; (IV) autonomia; (V) 

legalidade; (VI) impessoalidade; (VII) moralidade; e (VIII) publicidade. Garantir-se-á, dessa 

forma, a interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e do destino 

coletivo, por meio de uma sociedade civil articulada, consciente sobre seus direitos e 

participante da vida política local, respeitando a diversidade, cultura e valores daqueles que se 

engajam na melhoria e transformação dos seus territórios. 

Realizar Consultas Públicas 

Como forma de concreta de participação, a realização de Consulta Pública sobre a Política 

Municipal de EA em Cachoeiras de Macacu se faz necessária, com o diálogo entre educadores, 

cidadãos e colegiados e para isso, é imprescindível a participação popular. 

Realizar encontros, oficinas, cursos e palestras 

Em promoção à educação, espaços de diálogos podem contribuir tratando de diversos 

assuntos, tais como: políticas públicas e participação popular, evolução das correntes de 

Educação Ambiental, compromissos firmados sobre Educação Ambiental, temas geradores que 

requerem a Educação Ambiental, suas causas, educar para a sustentabilidade. 

Promover a Educação Ambiental nos Planos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares 

Educação Ambiental se constitui em princípios que abordam os conteúdos dentro de uma 

visão de totalidade e assim deve estar incluída no currículo das escolas municipais de forma 

interdisciplinar, ajustando-se às situações específicas dentro de cada área do conhecimento, 

sendo contemplada nos Planos Políticos Pedagógicos (PPP) das diferentes unidades de ensino. 

Também deve fazer parte dos PPP dos centros ou espaços de Educação Ambiental, devendo 

ser mediada por uma equipe multidisciplinar de educadores, além de estar em consonância 

com o Plano Municipal de Educação Ambiental de Cachoeiras de Macacu. Deverá transcender 

os limites físicos dos espaços por meio de ações que integrem os demais espaços do 

equipamento onde estiver inserido, incluindo a paisagem de todos os cenários como ilustração 
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e a realidade socioambiental local como conteúdo, atuando na formação de pessoas por meio 

de vivências, encontros, fóruns, oficinas, exposições, seminários e cursos.  

Desenvolver curso de educadores ambientais para professores 

Desenvolver cursos de formação para os educadores ambientais do município, incluindo os 

professores da rede de ensino, por meio da criação de espaços para diálogos, bem como da 

realização de visitas orientadas aos diferentes equipamentos educadores da cidade, próprios 

ou de parceiros locais e regionais, tais como: Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPNs) Jardim Botânico, Aquários, Orquidários, Unidades de Conservação públicas, estaduais 

e federais, Trilhas de Ecoturismo, Centros Culturais e Centros de Atividades Integradas (CAIS), 

além de outros espaços do território local e/ou regional. 

Promover a participação de estudantes/jovens na construção de políticas públicas de 

Educação Ambiental 

Oferecer espaços de diálogos para que a juventude participe do processo de construção de 

políticas públicas. 

Educomunicação 

O Plano Municipal de Educação Ambiental de Cachoeiras de Macacu deverá incentivar a 

prática da Educação Ambiental através da utilização de diferentes ferramentas da 

comunicação com o objetivo de proporcionar a aprendizagem aos interlocutores (emissor e 

receptor do diálogo), por meio da reflexão crítica da realidade local em um processo dialógico. 

Programa de Arborização, Hortas e Jardins Escolares e Compostagem 

Este programa pretende incentivar as Unidades Escolares, alunos e munícipes a plantar/cuidar 

das árvores, construir jardins e/ou hortas, no passeio de fronte as suas residências, 

estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas, praças e áreas públicas abandonadas, 

melhorando o aspecto paisagístico do município.  Sensibilizando-o quanto à importância da 

preservação, conservação, manutenção, do patrimônio natural, construído e dos aspectos 

ambientais positivos.  Para isso a municipalidade, por meio de palestras e oficinas, fornecerá 

apoio técnico e insumos para a instalação e manutenção dessas áreas, promovendo em 

conjunto a prática da compostagem como ferramenta de sensibilização ambiental e de 

reciclagem dos resíduos orgânicos gerados nesses locais.  

Projeto de Formação de Jovens Lideranças Socioambientais 

Frente às novas perspectivas, a Metodologia Ativa é uma concepção educativa que estimula 

processos construtivos de ação-reflexão-ação, em que o aluno tem uma postura ativa e se 

torna o protagonista em relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, 

por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir 
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soluções, aplicáveis à realidade. Assim, aplicação da ABP – Aprendizagem Baseada em Projetos 

uma metodologia ativa de ensino aprendizagem, que estimula o desenvolvimento de 

competências e desafios, onde os alunos se envolvem com problemas reais da sociedade, 

buscando alternativas para o desenvolvimento das soluções e permitindo estímulo à 

criatividade na resolução dos mesmos. 

Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos 

O conhecimento da dinâmica da quantidade e da qualidade da água dos rios da Bacia 

Hidrográfica Guapi-Macacu é fundamental para a proposição de medidas que possibilitem 

garantir a manutenção dos usos da água para múltiplas finalidades na região, em especial na 

RH V, como, por exemplo: a segurança do abastecimento de água para a população e 

empreendimentos econômicos dos municípios da RH V. 

Programa de Visitação às Unidades de Conservação 

Buscar ressignificar os espaços dos Parques Ecológicos/Unidades de Conservação/Hortos, 

Praças, Hortas e Jardins como espaços educadores para que a comunidade restabeleça sua 

relação de pertencimento ao local, auxiliando na valorização ambiental, histórica, cultural e 

econômica. 

Elaborar indicadores e metas do Plano Municipal de Educação Ambiental 

Considerando que a ferramenta PDCA (Plan, Do, Check e Act) tem como objetivo auxiliar no 

desenvolvimento da melhor estratégia nos processos de qualquer modelo de atividade, 

buscando alcançar o melhor desempenho de diretrizes de controle, essa ferramenta de gestão 

ambiental possibilitará o constante acompanhamento da implantação, monitoramento, 

avaliação e revisão do Programa Municipal de EA pela equipe responsável por sua 

coordenação. 

Além disso, o Plano Municipal de Educação Ambiental de Cachoeiras de Macacu deverá ser 

inserido na Plataforma MonitoraEA, que foi desenvolvida para oferecer elementos para o 

desenvolvimento e a maturação de políticas públicas de Educação Ambiental de maneira 

sistemática e estruturada, considerando todas as especificidades e complexidades inerentes ao 

tema, possibilitando a troca e a partilha de informações e experiências, de modo a fomentar 

parcerias e sinergias nos territórios. 

 


