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Secretaria Municipal da Educação - SMED                                         

 

Planejamento das Atividades da SMED na Área da Educação Ambiental. 

 

Ação/Projeto Parceiro Objetivo Detalhamento Público 

Projeto Encontro de Saberes: 

ecossistemas comunicativos no 

espaço educativo sustentável – Rotas 

Ambientais (Cooperativa de 

Reciclagem: Camapet, Jardim 

Botânico, Parque das Dunas, Aterro 

Sanitário-Battre).  

 

_____ Conhecer a biodiversidade do Estado e 

perspectivas no que tange a uma reflexão 

mais ampla e profunda sobre os 

problemas que afetam a conservação das 

riquezas biológicas. 

Realização de visita 

orientada e participação na 

trilha interpretativa. 

Alunos do Ensino 

Fundamental 

Projeto Encontro de Saberes: 

ecossistemas comunicativos no 

espaço educativo sustentável – 

Implementação de uma página no 

facebook com temáticas de Educação 

Ambiental.  

CCR Metrô 

Bahia 

Possibilitar a comunicação e socialização 

do conhecimento e da informação, 

contribuindo para que educadores e 

educandos façam uso da TICs e 

desenvolvam leitura crítica de toda 

informação circulante na web sobre Meio 

Ambiente, Educação Ambiental e 

Sustentabilidade, numa perspectiva 

transversal de múltiplos interesses e 

Criação e alimentação de 

página no facebook com o 

compartilhamento de textos, 

blogs, papel de parede, 

vídeos, ideias e trocas de 

experiências. 

Professores, 

coordenadores 

pedagógicos, gestores, 

alunos do EF e da EJA e 

população da cidade de 

Salvador. 
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pautas, promovendo o intercâmbio de 

saberes e fazeres. 

 

Projeto Encontro de Saberes: 

ecossistemas comunicativos no 

espaço educativo sustentável – 

Criação de muros de arte em 20 

pontos da cidade. 

 

 

 

 

CCR Metrô 

Bahia 

Valorizar a arte-grafite com o tema Arte 

Verde. 

Criação de desenhos pelos 

alunos com temáticas 

relacionadas à Educação 

Ambiental e grafitagem em 

locais pré-selecionados dos 

desenhos dos alunos. 

Professores e alunos do 

Ensino Fundamental. 

Projeto Encontro de Saberes: 

ecossistemas comunicativos no 

espaço educativo sustentável – 

Sessões de cinema em praças e 

escolas com a exibição de filmes 

curta-metragem sob a temática 

ambiental intituladas Curta Verde e 

distribução de material educativo com 

SECIS / CCR 

Metrô 

Bahia 

Disseminar informação e conhecimento 

sobre temáticas relacionadas à Educação 

Ambiental 

Exibição de filmes de curta-

metragem com temáticas 

relacionadas à Educação 

Ambiental nas escolas 

municipais e comunidades 

da cidade de Salvador. 

Alunos do Ensino 

Fundamental. 
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o título Por uma Salvador Mais Verde. 

Projeto Segurança em Eletricidade COELBA Disseminar para as crianças e 

adolescentes que não devem brincar 

próximo as redes e que a eletricidade é 

coisa séria, provoca choques e pode 

machucar; 

Informar aos jovens e adultos sobre as 

ocorrências de acidentes envolvendo 

profissionais da construção civil, 

antenistas e pintores que, no exercício de 

suas funções, sofrem descarga elétrica ao 

se aproximar da rede energizada. 

 

Realização de palestras 

sobre Uso Seguro da 

Eletricidade nas escolas 

municipais. 

Alunos do 6º ao 9º ano de 

escolarização. 

Projeto Sementes do Amanhã: 

tecnologias sustentáveis na produção 

de hortas urbanas nas escolas 

 

SECIS e 

UFBA 

Propiciar o comprometimento de toda a 

comunidade escolar na geração de 

conhecimentos práticos para a produção 

de alimentos saudáveis, possibilitando a 

compreensão acerca da importância da 

mudança de atitude com relação ao seu 

habitat e o espaço global, considerando o 

desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa e ecologicamente sustentável. 

Implantação e 

implementação de hortas 

sustentáveis nas escolas e 

produção de compostagem. 

Alunos e professores de 

Escolas de tempo integral, 

Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) e 

escolas do Ensino 

Fundamental. 
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Projeto EDUKATU Instituto 

Akatu 

Incentivar a troca de conhecimentos e 

práticas sobre consumo consciente entre 

professores e alunos do Ensino 

Fundamental de escolas em todo o Brasil. 

Utilização de plataforma de 

educação a distância, na 

qual, os professores e alunos 

acessam conteúdos com a 

temática, participam de 

debates e compartilham 

conhecimento. 

 

Professores e alunos. 

Capacitação de professores em 

parceria com a ONG Noolhar 

ONG 

Noolhar 

Instrumentalizar os professores para 

trabalhar temáticas relacionadas à 

Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável na sala de aula. 

 

Encontros presenciais para 

realização de oficinas 

pedagógicas. 

Professores 

Promoção de ações educativas 

contextualizadas com as datas 

comemorativas anuais referentes ás 

temáticas de Educação Ambiental 

 

SECIS Possibilitar a conscientização sobre as 

datas comemorativas relacionadas à 

Educação Ambiental e os seus objetivos 

Realização de ações 

educativas nas escolas. 

Professores e alunos. 

Sala Verde Itinerante SECIS Implantar uma biblioteca itinerante na 

cidade de Salvador, disponibilizando 

Visitação da biblioteca 

intinerante nas escolas e nas 

Professores, funcionários, 

alunos e população de 
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acervo de livros, palestras e sessões de 

cinema com temáticas relacionadas à 

Educação Ambiental para a população 

soteropolitana. 

comunidades da cidade de 

Salvador. 

Salvador. 

Projeto Área Verde: plantio de árvores 

 

SECIS Realização de plantio e campanha de 

adoção de árvores na cidade de Salvador. 

Mobilização das escolas para 

participação no plantio das 

árvores e na campanha 

Adote uma Árvore. 

Professores, funcionários, 

alunos e população de 

Salvador. 

Projeto Verde Perto - Escola de 

Jardinagem Itinerante 

 

 

SECIS Promover qualificação profissional na 

área de jardinagem 

Realização do curso de 

Jardinagem no Horto da 

Sagrada Família 

Alunos dos anos finais de 

escolarização do Ensino 

Fundaental. 

Projeto Ambiente Produtivo: 

Educação Ambiental e Cidadania 

Parque 

Social 

Desenvolver ações de sustentabilidade 

educativa socioambiental nas 

comunidades escolares, através da 

capacitação de professores e alunos, 

oportunizando-os a se apropriarem de 

novos saberes, atuando como agentes de 

transformação e multiplicadores da 

prática ambiental. 

- Revisão das Diretrizes de 

Educação da rede pública 

municipal de ensino; 

- Realização de seminário 

motivacional sobre Educação 

Ambiental e cidadania; 

- Realização de capacitação 

de 180h de 450 professores, 

através da metodologia da 

Gestores, coordenadores 

pedagógicos, professores, 

funcionários, comunidade 

do entorno e alunos de 11 

escolas municipais. 
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EAD; 

- Realização da ação Mude 

sua escola e Mudarás o 

Mundo em 11 escolas 

municipais;  

- Capacitação de 30 

professores multiplicadores 

em líder do Projeto Avental 

Preto na metodologia TEvEP; 

- Capacitação de 120 

professores para 

planejamento e gestão de 

projetos; 

- Capacitação de 2200 alunos 

para a construção de 

projetos individuais de vida e 

80 projetos coletivos; 

- Construção e execução de 

11 projetos de intervenção 

socioambiental em 11 

comunidades escolares; 

- Realização da ação Arte 
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Cidadã Eco em 11 escolas. 

 

 

Subtítulo com a fonte Verdana, tamanho 11pt 

- Tópico 01 

- Tópico 02 

- Tópico 03  
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