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ü RESUMO: A partir da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB (BRASIL, 2015), realizada no ano de 2013, constatou-se que o 

município de Antônio Prado/RS, com uma população de cerca de 13 mil 

habitantes, não possuía programas de educação ambiental eficientes, 

apresentando apenas atividades desenvolvidas em caráter pontual, restritas às 

datas comemorativas em alusão a temática ambiental. Portanto, foi inserido no 

PMSB um Projeto de Educação Ambiental contemplando os eixos do 

saneamento básico, com vistas a promover a sensibilização ambiental da 

comunidade. Em 2013, o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, com o 

apoio técnico do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias 

do Sul, iniciou o planejamento de um projeto de educação permanente e de 

caráter contínuo, denominado "Agentes Ambientais" de Antônio Prado. Este 

projeto é composto por três sub-projetos: "Agentes Ambientais Mirins", voltado 

a estudantes do ensino fundamental, "Agentes Ambientais Mini-Mirins", 

direcionado a estudantes da educação infantil e "Agentes Ambientais da 

Melhor Idade", desenvolvido junto a grupo da terceira idade. Nas três edições 

do projeto, realizado entre 2014 e 2016, observou-se a sua efetividade através 

da formação de agentes ambientais multiplicadores de conhecimento no âmbito 

familiar e comunitário, promovendo a formação de cidadãos mais conscientes 

do seu papel na sociedade. Cabe ressaltar que o sucesso do projeto está 

relacionado à participação direta das instituições de ensino na organização das 

atividades e ao envolvimento da gestão pública, bem como o comprometimento 

dos técnicos responsáveis pelas atividades de formação.  

 

ü PALAVRAS-CHAVE: educação ambiental, saneamento básico, formação de 

multiplicadores. 
 



ü OBJETIVOS: estruturar e realizar um projeto de educação ambiental 

contínuo, atendendo diferentes faixas etárias; atender a uma das metas do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Antônio Prado/RS; formar 

multiplicadores de conhecimento na área de saneamento básico; utilizar a 

realidade do município, no que tange a temática do projeto, para a elaboração 

das atividades; realizar a formação através de atividades teóricas e práticas. 

 

ü METODOLOGIAS: Os três subprojetos que integram o projeto "Agentes 

Ambientais" foram estruturados a partir das etapas descritas a seguir: 

- Etapa 1: Reunião com as escolas/grupo da terceira idade = esta etapa 

contempla a apresentação do escopo do projeto de educação ambiental as 

escolas e ao grupo da terceira idade, com vistas a organizar o planejamento 

conjunto das atividades.  

- Etapa 2: Planejamento das formações = na etapa do planejamento definiu-se 

a dinâmica das formações bem como os cinco temas a serem abordados 

nestas: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, fauna e flora, ressaltando a 

realidade encontradas no município.  

- Etapa 3: Elaboração do material complementar = No subprojeto "Agentes 

Ambientais Mirins" foi elaborada uma apostila com materiais complementares, 

permitindo aos alunos aprofundarem o conhecimento das temáticas abordadas 

além da sala de aula. Além da apostila, os participantes receberam uma 

camiseta com a logomarca do projeto. Para o subprojeto "Agentes Ambientais 

Mini-Mirins", foram confeccionados aventais com a logomarca do projeto. 

Durante as formações, os facilitadores vestiam as crianças com os aventais 

promovendo a sua integração no projeto. Para os participantes da melhor 

idade, foram confeccionados crachás de identificação.  

- Etapa 4: Realização das formações = as formações seguiram a mesma 

estrutura em todos os subprojetos. Estas foram realizadas com frequência 

mensal e duração teórica de 45 min seguida por uma atividade prática externa, 

composta pela visitação as estruturas de saneamento e área de proteção da 

fauna e flora. Ressalta-se que para cada subprojeto foram utilizadas linguagens 

adequadas, visando a compreensão dos participantes.  

- Etapa 5: Atividade de multiplicação do conhecimento = no subprojeto 



"Agentes Ambientais Mirins" foi proposta uma atividade de multiplicação ao 

final das formações. Para tanto, cada escola escolheu uma entidade e um 

assunto, dentre os temas abordados durante o projeto, para realizar uma 

atividade de multiplicação onde os participantes atuaram como mediadores. 

Dentre as atividades realizadas: elaboração de cartazes, brincadeiras com 

crianças, bate papo e distribuição de material educativo.  

- Etapa 6: Avaliação do projeto = após concluídas as formações teóricas e 

realizadas as atividades práticas, os professores, estudantes e idosos 

responderam a um questionário, aplicado com o objetivo de avaliar os 

resultados e identificar as melhorias necessárias para a promoção da 

continuidade do subprojeto. 

- Etapa 7: Solenidade de formatura = ao final de cada subprojeto foi realizado 

uma solenidade de encerramento onde a comunidade prestigiou os 

participantes no recebimento de um certificado de participação.  

- Divulgação do projeto = uma ampla divulgação nos meios de comunicação 

local, como rádio, jornal e redes sociais foi realizada durante a realização do 

Projeto.  

 

ü BENEFICIÁRIOS: alunos da educação infantil (faixa etária de 5 anos) e 

alunos do ensino fundamental (6° e 7° ano) de escolas localizadas na zona 

urbana e rural, além de um grupo de idosos de clube da terceira idade no 

município.  

 

ü DIFICULDADES ENCONTRADAS: Recursos financeiros escassos; equipe 

técnica restrita; tempo destinados as formações; inexistência de todas as 

estruturas e saneamento no município, demandando a realização de visitas em 

outros municípios (Ex: aterro sanitário); definição de instrumento de avaliação 

do subprojeto "Agentes Ambientais Mini-Mirins", visto que os participantes não 

são alfabetizados. 

 

ü LIÇÕES APRENDIDAS:  possibilidade de estruturar e realizar projetos de 

educação ambiental em caráter contínuo; importância da integração entre o 

poder público e as escolas, organizando as atividades de forma conjunta; 

importância da divulgação das atividades na comunidade, promovendo a 



multiplicação do conhecimento aos demais munícipes;  efetividade das 

atividades realizadas com o público da terceira idade, faixa etária pouco 

explorada nos projetos de educação ambiental.  
  
ü SUSTENTABILIDADE DA EXPERIÊNCIA: O projeto de educação ambiental 

"Agentes Ambientais" foi realizado, nas suas três edições, com recurso 

financeiro pouco expressivo, oriundo de parcerias com empresas e do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Antônio Prado. Os técnicos que atuaram na 

estruturação e execução das formações possuíam vínculo empregatício junto à 

Prefeitura, realizando as atividades em horário de trabalho. Os benefícios 

sociais obtidos através do projeto são diversos, tangíveis e intangíveis, 

considerando que este promoveu disseminação da informação e formou 

multiplicadores de conhecimento.  
 
ü RESULTADOS ALCANÇADOS: Entre os anos de 2014 e 2016 foram 

realizadas três edições do projeto, totalizando um público de: 565 alunos do 

ensino fundamental (3° e 4° ano); 225 alunos da educação infantil (faixa etária: 

5 anos); 30 idosos (acima de 60 anos). Os resultados foram observados na 

comunidade através da multiplicação de informações sobre saneamento 

básico, o que promoveu uma mudança na postura dos munícipes frente a esta 

temática.  
 
ü MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: A avaliação dos três subprojetos 

derivados do projeto "Agentes Ambientais Mirins", foi realizada a partir da 

aplicação de questionário ao final de cada um destes. Este foi respondido pelos 

alunos, professores e grupo da terceira idade com o objetivo de avaliar os 

pontos fortes e identificar as melhorias necessárias para a promoção da 

continuidade dos subprojetos. Para os subprojetos "Agentes Ambientais Mirins" 

e "Agentes Ambientais da Melhor Idade", o questionário eram formado por 

perguntas e quatro opções de respostas (ruim, regular, bom, ótimo), com vistas 

a avaliar os seguintes aspectos: qualidade dos materiais didáticos 

desenvolvidos, organização do projeto, desenvoltura e comprometimento da 

equipe atuante nas formações, atividades propostas e melhorias sugeridas 

para as próximas edições. No subprojeto "Agentes Ambientais Mini-Mirins", foi 



desenvolvido um questionário formado por uma "régua carinhas" onde, ao final 

de cada atividade, as crianças coloriram a carinha correspondente à sua 

avaliação sobre a atividade. Os resultados das avaliações realizadas nos três 

subprojetos foram transformados em gráficos e apresentados aos envolvidos 

na organização das atividades, promovendo um "feed back" sobre as 

atividades e apontando as melhorias sugeridas.  

 

ü CONSIDERAÇÕES GERAIS: Projetos de educação ambiental voltados ao 

saneamento básico ainda são pouco expressivos no Brasil, principalmente no 

que se refere a projetos estruturados, com linhas de ações planejadas para sua 

continuidade e melhoria. Os resultados obtidos através do projeto de educação 

ambiental "Agentes Ambientais" indicam que é possível estruturar projetos com 

atividades de educação ambiental contínuas, que refletem na sensibilização do 

público alvo, promovendo a disseminação de informações e a complementação 

do conhecimento adquirido.  
 
ü FOTOGRAFIAS: 

Subprojeto "Agentes Ambientais Mirins" 

  
Subprojeto "Agentes Ambientais Mini-Mirins" 

  
 



Subprojeto "Agentes Ambientais da Melhor Idade" 

  
Identidades visuais dos subprojetos que compõem o projeto "Agentes Ambientais" de Antônio 

Prado/RS
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