
VIIIº Encontro   de    
Educadores Ambientais do 

DF
semeando o bioma Cerrado

Parceiros:

Escola da Natureza
Porque a vida não pode esperar

Patrocínio:Realização:

6 de Novembro

Local: Centro de Excelência do 
Cerrado - Cerratenses 

Jardim Botânico de Brasília – JBB 

SMDB Área Especial – Lago Sul

 Programação
06/11

 8h30 – Coofee break e Credenciamento (lista de 
presença)

 9h – Abertura oficial com Hino Nacional e 
Momento Cultural 

 9h30 – Fala de representantes das instituições 
realizadoras e parceiras (Rede de Sementes do 
Cerrado; Secretaria de Estado de Educação; Escola 
da Natureza; Secretaria de Meio Ambiente; Jardim 
Botânico de Brasília – JBB)

 10h as 11h30 – Troca de Saberes: 

1 – André Lima – Secretário de Estado de Meio 
Ambiente; 

2 – Dep. Joe Valle – Mandato Brasília Sustentável; 

3 – Flávia Barbosa – Chefe do Núcleo de Educação 
Ambiental da Secretaria de Estado de Educação; 

4 – Luiz Mourão – Secretário Executivo do Fórum 
das Ong’s Ambientalistas do DF;

5 – Profa. Dra. Rosângela Corrêa – Faculdade de 
Educação da UnB)

 14h – Credenciamento (lista de presença) 

 14h30 – Troca de Fazeres (Apresentação de 
experiências exitosas em Educação Ambiental na 
preservação e conservação do Bioma Cerrado: 

1 – Estação Ecológica de Águas Emendadas – 
Profas. Muna e Izabel; 

2 – Jardim Botânico de Brasília – Jeanito 
Gentilini; 

3 – Centro de Ensino Especial de Santa Maria – 
Profa. Márcia Erhms de Abreu; 

4 – EC Córrego do Meio de Planaltina - Prof. 
Paulo Pereira; 

5 – CEF Polivante – Prof. Elmer Paulin; 

6 – Centro de Ensino Médio de Taguatinga – 
Prof. Davi Fagundes

16h30 –Encerramento com  Momento Cultural 
Especial (Dança Circular – Ciranda da Terra) e 
Coofee break

Realização:

Patrocínio:

Parceiros:

Escola da Natureza
Porque a vida não pode esperar



IX Encontro de 
Educadores Ambientais do DF
Semeando o Bioma Cerrado

Local: Centro de Excelência 
do Cerrado - Cerratenses  

Jardim Botânico de Brasília – JBB 
SMDB Área Especial – Lago Sul

Inscrições: 

Escola da Natureza-Parque 
da Cidade, portão n0 5

e-mail: escoladanatureza@gmail.com

fone: 61 3901-7756 / 3901-8137

Biodiversidade do Cerrado é mais uma vez o 
tema escolhido para o IX Encontro de Educadores 
Ambientais do Distrito Federal a ser realizado no 
dia 6 de novembro de 2015. 

Este evento é uma realização da Associação 
dos Amigos das Florestas como coordenadora 
de Educação Ambiental do Projeto Semeando o 
Bioma Cerrado da Rede de Sementes do Cerrado, 
em parceria com a Escola da Natureza-Secretaria 
de Educação do DF, da área de Educação Ambiental 
e Ecologia Humana da Faculdade de Educação do  
UNB , e,do EcoMuseu do Cerrado Laís Aderne.

O evento será realizado no Centro de Excelência 
do Cerrado,situado no Jardim Botânico de Brasília 
– JBB, situado no Setor de Mansões Dom Bosco, 
Área Especial, Lago Sul. 

O Encontro tem o objetivo de promover 
a troca de saberes e fazeres relacionados às 

ações significativas de educação ambiental 
nas instituições governamentais e não 
governamentais que tem como foco o bioma 
Cerrado, por meio da adoção de praticas 
sustentáveis nas ações individuais e coletivas, 
buscando, principalmente, sensibilizar os 
educadores ambientais, considerando estes 
como agentes de transformação, que não 
podem ignorar os impactos do ser humano para 
a preservação ou degradação do meio ambiente, 
pensando o planeta como um sistema ou 
organismo auto-regulável.  

Por conhecer a necessidade de mobilizar e 
fortalecer a interação com os outros setores 
da sociedade do Distrito Federal e o esforço 
de instituições envolvidas com a temática 
do Cerrado, optou-se por dois formatos de 
apresentação da temática. 

O primeiro formato, no período matutino, será 
por meio de uma roda de diálogos e debates, 
com a utilização da metodologia “Aquário”, 
que será realizada após a abertura do evento, 
denominada de “Troca de Saberes”. O objetivo 
é avaliar, em conjunto com os participantes, as 
possíveis ações realizadas até então, a partir 
de uma carta de demandas apresentada aos 
gestores públicos no 8º Encontro, em 2014. A 
partir desta avaliação, serão definidas estratégias 
de acompanhamento destas e de novas ações 
que, porventura, surgirem ao longo do debate, 
para o efetivo enraizamento da Educação 
Ambiental e da preservação do bioma Cerrado 
no Distrito Federal. 

A Troca de Saberes seguirá o formato da 
informalidade, para que a relação com o 
público aconteça de forma espontânea. Os 
participantes da Roda serão pessoas expressivas 

na temática da Educação Ambiental e do Cerrado 
no Distrito Federal, reunindo professores e 
representantes de instituições governamentais e 
não governamentais. Para que a Troca aconteça 
no tempo previsto e se mantenha a qualidade 
dos diálogos com o público, o quantitativo de  
debatedores,não poderá ultrapassar o número 
de 05 (cinco). 

O segundo formato, no período vespertino, 
será por meio de apresentação oral de 
projetos exitosos em educação ambiental, 
com a apresentação de 5 (cinco) instituições 
selecionadas a partir de relevantes ações em prol 
da defesa do bioma no âmbito das Secretarias de 
Estado de Educação e de Meio Ambiente. 

O evento, na sua totalidade, terá o formato 
integrado dos saberes e fazeres com debates 
e a apresentação de ações exitosas realizadas, 
direcionando para a reflexão sobre perspectivas 
futuras, considerando o quadro atual de 
preservação e devastação do Bioma Cerrado e 
propondo a mobilização e participação de toda 
a sociedade em defesa deste importante Bioma 
para a manutenção do equilíbrio da vida em 
nosso Planeta.  

Para os momentos de abertura e encerramento 
do evento, além da presença das autoridades 
representantes das instituições realizadoras e 
parceiras, estão previstos: momento cultural e 
coffee breack. Durante todo o evento haverá 
exposição de trabalhos e projetos de educação 
ambiental com o tema “Bioma Cerrado”, onde 
todos os participantes poderão conhecer o que 
está sendo realizado e se inspirarem para projetos 
futuros. Também estão previstas exposições com 
comercialização de produtos sobre o Cerrado 
(artesanato, gastronomia, livros e outros).

Essa estrutura foi pensada, visando:

 Envolver a comunidade nas propostas de ações 
específicas cotidianas que permitam a coerência 
entre o sentir, o pensar e o agir;

 Sensibilizar educadores e comunidade em 
geral;

 Incentivar o respeito à cultura, à diversidade e 
à autopercepção;

 Promover um espaço de troca de informações 
e experiências exitosas em educação ambiental 
focada na biodiversidade do Cerrado;

 Dar visibilidade aos projetos desenvolvidos 
pelas instituições participantes. 

O público previsto será de professores e 
servidores de instituições governamentais e 
não governamentais comprometidos com a 
educação ambiental no Distrito Federal, mais 
especificamente voltada para a preservação 
e conservação do Bioma Cerrado, com o 
quantitativo máximo de 150 (cento e cinquenta) 
participantes por turno. 

A divulgação ocorrerá a partir de 15 de outubro 
até a véspera do evento, no dia 05 de novembro, 
por email, sites da Rede de Sementes, da AAF e 
dos parceiros apoiadores, mídias locais.

O período de inscrição seguirá o mesmo período 
de divulgação, ou seja, de 15 de outubro a 5 de 
novembro, na Escola da Natureza, Parque da 
Cidade, portão nº 5, pelo email escoladanatureza@
gmail.com. E pelos telefones 3901-7756 / 3901-8137.

     


