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NÚMERO	  
PARA	  

EXPOSIÇÃO
TÍTULO	  DO	  RESUMO AUTORES

JAQUELINE	  SILVA	  DOS	  ANJOS
Gilmara	  Pereira	  Silva

2
CONSTRUÇÃO	  DA	  POLÍTICA	  MUNICIPAL	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  DE	  RIBEIRÃO	  PRETO	  ¿	  SP:	  OS	  DESAFIOS	  PARA	  
IMPLEMENTAÇÃO	  DA	  PMEA Simone	  Kandratavicius

Edna	  F	  Costa	  do	  Sim
Carmem	  Lúcia	  Bessa	  de	  Castro

3 FOTOGRAFANDO	  HABITATS	  NA	  ESCOLA:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COM	  UM	  CLUBE	  DE	  CIÊNCIAS	  E	  O	  PIBID Ícaro	  William	  Valler

Andressa	  Isabel	  Janke
Camilla	  Simões	  da	  Silva
SANDRA	  REGINA	  NAU
Daniela	  Tomio

4
RELATO	  DA	  EXPERIÊNCIA	  NO	  PIBID	  DO	  CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  
BIOLÓGICAS	  DA	  UNICNEC-‐OSÓRIO-‐RS,	  NA	  ESCOLA	  MUNICIPAL	  
DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  MADRE	  TERESA Fabiani	  Rosa	  da	  Silva

Thais	  Castro	  de	  Souza	  
Igor	  Velho	  de	  Souza

5 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PROCESSO	  DE	  LICENCIAMENTO:	  A	  
CONSTRUÇÃO	  METODOLÓGICA	  EM	  BARRA	  LONGA	  (MG)	   Vicente	  Paulo	  dos	  Santos	  Pinto

Mauro	  Guimarães
Rachel	  Zacarias
Jeniffer	  de	  souza	  Faria
MARCELA	  SOBRAL

6 CONSTRUINDO	  REDES	  ATRAVES	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Alessandra	  de	  Quadros



7
PRÁTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PARQUE	  ESTADUAL	  
DO	  SUMIDOURO:	  UMA	  ABORDAGEM	  COM	  A	  COMUNIDADE	  
LOCAL Pollyana	  Mayara	  Alves	  M.	  Pereira

Eduardo	  Motta	  Moreira
RENATA	  FELIPE	  SILVINO
Rafael	  de	  Quevedo	  Giraldi	  Costa
Caroline	  Martins	  de	  Paula

8

O	  GRUPO	  DE	  ESTUDOS	  EM	  EDUCAÇÃO,	  CULTURA	  E	  MEIO	  
AMBIENTE	  DA	  UFPA	  E	  OS	  10	  ANOS	  DE	  PARCERIA	  COM	  A	  
COMPANHIA	  DOCAS	  DO	  PARÁ	  NO	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  
PROJETOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PORTUÁRIA MARILENA	  LOUREIRO	  DA	  SILVA

9
A	  EXTENSÃO	  UNIVERSITÁRIA	  COMO	  ALTERNATIVA	  À	  
DEFASAGEM	  CURRICULAR	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  
CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  BIOLÓGICAS	  DA	  UFRJ Isabel	  Ramalho	  Ortigão	  de	  Leoni

Julia	  Carneiro	  Rossi
Isabelle	  Pepe

10 TECNOLOGIA	  &	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  CONTEXTO	  
ESCOLAR:	  SÃO	  COMPATÍVEIS? Ana	  Cristina	  Moraes	  da	  Costa

Ricardo	  Jullian	  da	  Silva	  Graça
Rejane	  Lúcia	  Loureiro	  Gadelha
Claudia	  Valeria	  de	  Assis	  Mota
Alice	  Alves	  Franco

11 PROJETO	  DIA	  MUNDIAL	  DA	  ÁGUA	  NAS	  UNIDADES	  MUNICIPAIS	  
DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  DE	  NITERÓI,	  RJ. Aline	  Braga	  Moreno

Thaís	  de	  Oliveira	  Gama
JANAÍNA	  NEVES	  DE	  MEDEIROS	  PONTES
Matheus	  Santos	  Luquez
Gabriel	  Mello	  Cunha

12 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ESCOLARIZADA	  EM	  MATO	  GROSSO:	  
REALIDADES,	  DESAFIOS	  E	  COMPOSIÇÕES Andréia	  da	  Silva	  Pereira	  Franceschetto

Edna	  Regina	  Uliana
Valdiney	  Vieira	  da	  Silva



13

COLETIVOS	  PARTICIPATIVOS	  CONTRIBUINDO	  PARA	  O	  
FORTALECIMENTO	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NO	  ESTADO	  DE	  SANTA	  CATARINA:	  O	  CASO	  DO	  
GTEA	  RH08. silvane	  dalpiaz	  do	  carmo

vanessa	  philippi	  cecconi
Eduardo	  Schnitzler	  Moure	  

14 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  GESTÃO	  MUNICIPAL:	  DA	  PROSA	  À	  
PRÁTICA Rachel	  Marmo	  Azzari	  Domenichelli

Yara	  Maria	  Garbelotto
Ana	  Cristina	  Trivelato

15 Horta	  Pedagógica	  Escolar Marlene	  Terezinha	  Zimmer	  Malschitzky
Lesani	  Zerwes	  Becker

16 PROGRAMA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  -‐	  	  FASE	  DE	  OPERAÇÃO	   Marina	  Reina	  Gonçalves

17 Diagnóstico	  da	  estrutura	  de	  educação	  ambiental	  nos	  municípios	  
da	  região	  oeste	  da	  Grande	  São	  Paulo Yara	  Maria	  Garbelotto

Solange	  Vieira	  Baganha
Walter	  Geraldo	  de	  Oliveira
Lucimária	  das	  Dôres	  Cunha	  dos	  Santos

18 AGENDA	  21	  ESCOLAR	  E	  	  PRÉ-‐TÉCNICO	  COMUNITÁRIO:	  UMA	  
AÇÃO	  SOCIOAMBIENTAL	  DA	  ETE	  JK/FAETEC Caroline	  Porto	  de	  Oliveira

19 Simpósio	  Regional	  de	  Educação	  Ambiental:	  uma	  articulação	  
colaborativa	  na	  região	  oeste	  da	  Grande	  São	  Paulo Yara	  Maria	  Garbelotto

Silzeni	  de	  Angelo	  Lopes
Stephanie	  Cristina	  Bonome
Denilson	  Rodrigues	  Batista
Diandra	  Thomaz	  da	  Silva

20 OUVIDORIA	  DO	  MAR:	  AGENDAS	  FORMULADAS	  E	  ATUANTES Mariana	  Paul	  de	  Souza	  Mattos

21 PROJETO	  OCEANO:	  UMA	  PRÁTICA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
DO	  PIBID	  EM	  UM	  CLUBE	  DE	  CIÊNCIAS Bárbara	  Maurer	  Curi

Daiani	  Pereira



Lucas	  Thom
Ellen	  Rau	  de	  Carvalho
Jucelia	  de	  Fatima	  Paim	  Wolframm

22 Educação	  Ambiental	  em	  ação	  na	  Educação	  Básica ELIANE	  DO	  ROCIO	  VIEIRA
Rosilaine	  Terezinha	  Durigan	  Mortella
Denise	  Estorilho	  Baganha

23
A	  AGENDA	  21	  LOCAL	  COMO	  PRÁTICA	  DA	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NO	  CAMPUS	  IBATIBA	  DO	  INSTITUTO	  FEDERAL	  DO	  
ESPIRITO	  SANTO Arnaldo	  Henrique	  de	  Oliveira	  Carvalho

Vânia	  Ágda	  de	  Oliveira	  Carvalho
Wallace	  Luís	  de	  Lima
Célio	  Ricardo	  da	  Silva	  Alvarez
Geraldo	  José	  Alves	  Dutra

Parâmetros	  Curriculares	  Nacionais:	  Educação	  Ambiental	  e	  sua	  
contribuição	  para	  o	  desenvolvimento	  local Ari	  Silva	  Gobira

Alcione	  Aguiar	  Souza
Pollyanna	  Neves	  da	  Silva

24
DIÁLOGOS	  ENTRE	  O	  ENSINO	  FORMAL	  E	  O	  SETOR	  PESQUEIRO.	  
PERTENCIMENTO	  DOS	  RECIFES	  DE	  CORAL	  DE	  SANTA	  CRUZ	  
CABRÁLIA,	  BAHIA,	  BRASIL Maria	  Teresa	  de	  Jesus	  Gouveia

25 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  SENTIDOS	  PRODUZIDOS	  NOS	  
COTIDIANOS	  ESCOLARES Kleber	  Roldi

ANA	  PAULA	  DIAS	  PAZZAGLINI	  ROLDI
JOCILENE	  GADIOLI	  DE	  OLIVEIRA

26

FORMAÇÃO	  CONTINUADA	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  
PROFESSORES	  DE	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL:	  EXPLORAÇÃO	  DO	  
PÁTIO	  DAS	  ESCOLAS	  ATRAVÉS	  DAS	  VIVÊNCIAS	  COM	  A	  
NATUREZA	   Bruna	  Medina	  Finger	  Arnholdt

27
ESTUDO	  DO	  LUGAR:	  IDENTIFICANDO	  VALORES	  DA	  
COMUNIDADE	  LOCAL	  E	  INVESTIGANDO	  AS	  CAUSAS	  DOS	  
PROBLEMAS	  SOCIOAMBIENTAIS. JOANA	  ADRIANA	  NUNES	  MARTINS



Carla	  Juny	  Soares	  Azevedo	  
28 Estruturas	  Municipais	  de	  Educação	  Ambiental Silzeni	  de	  Angelo	  Lopes

29
A	  CONSTRUÇÃO	  COLETIVA	  DE	  UM	  LIVRO	  SOBRE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NA	  ESCOLA	  COMO	  AÇÃO	  DE	  FORMAÇÃO	  
CONTINUADA	  DE	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS Valdir	  Lamim	  Guedes	  Junior

Rafael	  de	  Araujo	  Arosa	  Monteiro

30
DA	  ADMINISTRAÇÃO	  À	  CIÊNCIAS	  BIOLÓGICAS:	  ESTÁGIO	  DE	  
DOCÊNCIA	  EM	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL Larissa	  Chaline	  Lopes	  Lima

Patrícia	  de	  Oliveira	  Rosa	  da	  Silva

31
ALUNOS	  DO	  PROGRAMA	  PROTETOR	  AMBIENTAL	  COMO	  
MULTIPLICADORES	  DE	  SABERES	  AMBIENTAIS	  PARA	  CRIANÇAS	  
DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL Márcia	  Maria	  Constantino	  	  Sálvio

32 UMA	  VISÃO	  AMBIENTAL	  NA	  	  DISCIPLINA	  DE	  SISTEMAS	  	  
ESTRUTURAIS	  PARA	  FUTUROS	  	  ARQUITETOS Yutaka	  Mario	  Kobayashi	  Júnior

Rute	  Grossi	  Milani
Edneia	  Aparecida	  de	  Souza	  Paccola

33 A	  DIMENSÃO	  FORMATIVA	  NA	  ORGANIZAÇÃO	  DO	  ¿ENCONTRO	  E	  
DIÁLOGOS	  COM	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL¿ FILIPI	  VIEIRA	  AMORIM

Alana	  das	  Neves	  Pedruzzi
TAMIRES	  LOPES	  PODEWILS
ELIANE	  LIMA	  PISKE
DARLENE	  SILVEIRA	  CABRERA

34 Educação	  Ambiental	  no	  contexto	  do	  Ensino	  Médio	  inovador Eliana	  Scremin	  Menegaz
Gilsoni	  Mendonça	  lunardi

35 PROJETO	  RECICLE	  IDEIAS	  ¿	  SUBPROJETO	  OFICINAS	  DE	  
RECICLAGEM	  DE	  ÓLEO	  DE	  COZINHA,	  PAPEL	  E	  PET Thais	  Castro	  de	  Souza	  

Fabiani	  Rosa	  da	  Silva
DOUGLAS	  LOPES	  COSTA
sara	  neto	  pelissoli



36 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  -‐	  CAPACITAÇÃO	  DO	  PROJETO	  MT	  PRÓ-‐	  
CATADOR	  NO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO gresiella	  helena	  vitor	  almeida	  castilho

Vânia	  Márcia	  Montalvão	  Guedes	  Cézar
Terezinha	  Rodrigues	  da	  Silva
Josué	  de	  Deus	  Gusmão	  Silva

37 A	  PRÁTICA	  CONTEMPLATIVA	  COMO	  ESTRATÉGIA	  DE	  
SENSIBILIZAÇÃO	  AMBIENTAL:	  RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA Eduardo	  Chierrito	  de	  Arruda

Rute	  Grossi	  Milani

38 A	  LUDICIDADE	  NA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  
COM	  A	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES Maria	  de	  Lurdes	  Furno	  da	  Silva

Jamille	  Almeida	  da	  Silva

39
RESÍDUOS,	  SUSTENTABILIDADE	  E	  COMPORTAMENTO	  PRÓ-‐
AMBIENTAL	  NA	  ARQUITETURA:	  RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA	  
INTERDISCIPLINAR	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR Eduardo	  Chierrito	  de	  Arruda

Laura	  Christofoletti	  da	  Silva	  Gabriel
Rute	  Grossi	  Milani

40 PROJETO	  MENSAGEIROS	  DA	  ÁGUA	  ¿	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NO	  ENFRENTAMENTO	  À	  CRISE	  HÍDRICA Karina	  Bassan	  Rodrigues

Wester	  Rodrigues	  de	  Carvalho
Erika	  Radespiel	  Fernandes	  da	  Silva
Vladimir	  de	  Alcântara	  Puntel	  Ferreira

41 	  EDUCAÇÃO	  SOCIOAMBIENTAL	  POR	  MEIO	  DA	  EXTENSÃO	  
UNIVERSITÁRIA Mariana	  Marques	  Wolf

Venice	  Teresinha	  Grings
Gabriela	  Rozek	  Weber
Elisabete	  Dockhorn	  Grünspan
Vanessa	  Lazzaretti	  Picolotto

42
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  PERSPECTIVA	  EXTENSIONISTA:	  
AÇÕES	  E	  EXPERIÊNCIAS	  DO	  PROJETO	  DE	  EXTENSÃO	  ¿DE	  LIXO	  A	  
BICHO¿ Laura	  Pioli	  Kremer

RITA	  INÊS	  PETRYKOWSKI	  PEIXE
Cassio	  Angelo	  K.	  Fabri
Milena	  Cazarin	  de	  Novais



43 FORMAÇÃO	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  -‐	  SOS	  FAUNA:	  
PRESERVAÇÃO	  DA	  ARARA-‐VERMELHA-‐GRANDE MAYARA	  MICOANSKI

Joenice	  Cristina	  Wazilewski	  Chaves
Denise	  Maria	  Gomes	  Torrentes	  
Irene	  Carniatto

44 EDUCAÇÃO	  E	  PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL:	  UM	  NOVO	  OLHAR	  
SOBRE	  A	  COMUNIDADE MAYARA	  MICOANSKI

Cathryne	  Lei
Marcio	  Eduardo	  Hintz
Irene	  Carniatto

45
POLÍTICAS	  DE	  ECOTURISMO	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO:	  
A	  FERRAMENTA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  SERRA	  DE	  
BATURITÉ/CE Hermógenes	  Henrique	  Oliveira	  Nascimento

46
O	  NÚCLEO	  DE	  TRABALHO,	  PESQUISA	  E	  PRÁTICAS	  SOCIAIS	  COMO	  
PROPOSTA	  CURRICULAR	  PARA	  A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  ESPAÇOS	  
EDUCADORES	  SUSTENTÁVEIS Lindalva	  Costa	  da	  Cruz

47 MOVIMENTOS	  DE	  DESCOLONIZAÇÃO	  DA	  UNIVERSIDADE-‐
ESCOLA	  POR	  MEIO	  DE	  INTERVENÇÕES	  AMBIENTAIS Helen	  Moura	  Pessoa

Blenia	  Nonato	  Faria
Rayara	  Brambilla	  Costa
Everton	  Barbosa	  Vaz
MARTHA	  TRISTÃO

48
FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  NA	  BACIA	  
HIDROGRÁFICA	  DO	  RIO	  ITAPOCU	  (SC):	  DIAGNÓSTICO	  
PARTICIPATIVO	  DO	  CICLO	  DE	  CURSOS	  APLICADO Kaethlin	  Katiane	  Zeh

49 SEMENTEIRA,	  AÇÃO	  ATIVA	  E	  COOPERAÇÃO:	  EXPERIÊNCIA	  PIBID	  
VIVÊNCIADA	  SOB	  A	  PERSPECTIVA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	   ALZIRA	  ALMEIDA	  DE	  ARAUJO

Ana	  Rosa	  Calado	  Cyrus
Adriele	  De	  Fatima	  De	  Lima	  Barbosa



50 FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  E	  MOBILIZAÇÃO	  
SOCIAL	  EM	  SANEAMENTO Isabel	  Dahmer

Emanuele	  Ariane	  Kreps
Magda	  Nilce	  Roman	  Jarozeski
Sônia	  Beatris	  Balvedi	  Zakrzevski

51
CONSTRUINDO	  UMA	  PLATAFORMA	  DE	  MONITORAMENTO	  E	  
AVALIAÇÃO	  DE	  PROJETOS	  E	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL MARIA	  HENRIQUETA	  ANDRADE	  RAYMUNDO

52
PROGRAMA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  LICENCIAMENTO	  
AMBIENTAL:	  EXPERIÊNCIA	  DE	  IMPLEMENTAÇÃO	  DA	  IN	  Nº	  
02/2012	  DO	  IBAMA Aline	  Ferrari

FRANCISCO	  JOSE	  MACEDO	  VIEIRA

53 FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS:	  DESAFIOS	  E	  
PERSPECTIVAS	  DA	  INOVAÇÃO	  PEDAGÓGICA Luciana	  Mello	  Ribeiro

Marcela	  Stuker	  Kropf
Ferenc	  Diniz	  Kiss

54 ARTICULAÇÃO	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL MARIA	  HENRIQUETA	  ANDRADE	  RAYMUNDO

55 FÓRUM	  DE	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  DE	  CHAPECÓ:	  UM	  ESPAÇO	  DE	  
PARTICIPAÇÃO	  E	  REPRESENTAÇÃO	  DE	  POLITICAS	  PÚBLICAS Marina	  Petzen	  Vieira	  dos	  Santos

Graciela	  Alves	  de	  Borba	  Novakowski
56 Educação	  Ambienta	  e	  Acessibilidade:	  estreitando	  laços Rosani	  Borba

Iracema	  Cerutti
Roseli	  Barquez	  de	  Assis

57 	  PROJETOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PROCESSO	  DE	  
LICENCIAMENTO	  AMBIENTAL:	  COMUNIDADES	  AMEAÇADAS	  
PERANTE	  O	  RETROCESSO	  DAS	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  AMBIENTAIS Gisely	  de	  Paula	  Mendes	  	  

Stephanie	  Freitas	  
Priscila	  Amaro	  Lopes
Daniel	  luiz	  arrebola



58 CÚPULA	  GEODÉSICA:	  UMA	  PROPOSTA	  TRANSDISCIPLINAR	  EM	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Danielle	  Müller	  de	  Andrade

Elisabeth	  Brandão	  Schmidt

59
A	  EXPERIÊNCIA	  DA	  ARTICULAÇÃO	  ENTRE	  AUNIVERSIDADE	  
REGIONAL	  DE	  BLUMENAU	  E	  A	  DEFESA	  CIVIL	  DE	  BLUMENAU	  POR	  
MEIO	  DO	  PROGRAMA	  DEFESA	  CIVIL	  NA	  ESCOLA Giane	  Carla	  Kopper	  Müller

Rafaela	  Vieira
Jefferson	  Ribeiro
Luciana	  Schramm	  Correia
Juliana	  Mary	  de	  Azevedo	  Oriques

60 PARTICIPAÇÃO	  SOCIAL	  COMO	  ESTRATÉGIA	  PREVENTIVA	  NA	  
FISCALIZAÇÃO	  AMBIENTAL Rodrigo	  Machado

61
GEAMA-‐UEL	  VAI	  À	  ESCOLA:	  UM	  RELATO	  SOBRE	  AÇÕES	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UMA	  ESCOLA	  RURAL	  DE	  LONDRINA	  
¿	  PR Luiz	  Cláudio	  dos	  Santos	  Ferreira

62 A	  EXPERIÊNCIA	  DE	  UM	  JOGO	  COLABORATIVO	  COMO	  
FERRAMENTA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Marcelo	  C	  Gantos

Isabela	  Mariz	  P	  de	  Araujo

63 Uma	  proposta	  de	  gincana	  escolar	  para	  transformações	  
socioambientais Maria	  Rosane	  Marques	  Barros

Eduardo	  Luiz	  Dias	  Cavalcanti
Lenise	  Aparecida	  Martins	  Garcia

64 Os	  latões	  Coloridos Andréa	  Marli	  dos	  Santos	  
Jeferson	  Muller	  

65 ARTE	  COM	  CIÊNCIA:	  O	  USO	  DE	  MATERIAIS	  RECICLÁVEIS	  EM	  
OFICINAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Audrey	  Cristiane	  Alves	  da	  Costa

BERENICE	  KAMINSKY	  AUER
Paulo	  Andrei	  Ribeiro
Vanessa	  Martins	  Pontes	  Maeyama	  
Lia	  Maris	  Orth	  Ritter	  Antiqueira



66 Atuação	  do	  Projeto	  Núcleo	  de	  Educação	  Ambiental	  na	  Bacia	  de	  
Campos Alan	  Victor	  Messery	  Sales

Letícia	  da	  Silva	  Vieira
Genelice	  Ferreira	  Carlos

67 ABC	  DA	  CIÊNCIA:	  PRÁTICAS	  EDUCOMUNICATIVAS	  NO	  
PROGRAMA	  EMBRAPA	  &	  ESCOLA	  EM	  RONDÔNIA Vânia	  Beatriz	  Vasconcelos	  de	  Oliveira

68 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  POR	  MEIO	  DA	  PRÁTICA	  SOCIAL	  
COMO	  COMPONENTE	  CURRICULAR Lia	  Maris	  Orth	  Ritter	  Antiqueira

Danislei	  Bertoni
Natalia	  de	  Lima	  Bueno
Edson	  Jacinski
Katya	  de	  Lima	  Picanço

69
DISSEMINAÇÃO	  DO	  TRATADO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  
CONTRIBUIÇÕES	  AO	  PLANO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DO	  
PARQUE	  NACIONAL	  TERRA	  DO	  FOGO,	  ARGENTINA Simone	  Mamede

Maristela	  Benites

70 ARTE	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  UNIVERSIDADE:	  UMA	  
EXPERIÊNCIA	  NA	  LICENCIATURA Alexandre	  Falcao	  de	  Araújo

71
ROTEIRO	  PARA	  OBSERVAÇÃO	  DE	  ESPAÇOS	  EDUCADORES	  
SUSTENTÁVEIS	  EM	  ESCOLAS:	  PROPOSIÇÕES	  A	  PARTIR	  DE	  UM	  
ESTÁGIO	  DE	  LICENCIATURA Graciele	  Alice	  Carvalho	  Adriano

72 CONSTRUÇÃO	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  POR	  MEIO	  DE	  REDES	   Lilian	  Queli	  Ferreira	  Cardoso

Tânia	  Maria	  Iakovacz	  Lagemann
Vaníria	  Teixeira	  Bianchi

73 A	  CONTRIBUIÇÃO	  DO	  ESTÁGIO	  DE	  DOCÊNCIA	  PARA	  O	  ENSINO-‐
APRENDIZAGEM	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Gabriela	  Rodrigues	  Longo

74 Um	  gambá	  na	  escola...	  Uma	  experiência	  de	  educação	  ambiental	  
em	  um	  clube	  de	  ciências	  com	  o	  PIBID Alaor	  Wruck



Daniela	  Tomio
Ursula	  Stortz	  Harder

75
ELABORAÇÃO	  DO	  PLANO	  DIRETOR	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
DA	  BACIA	  HIDROGRÁFICA	  DO	  TIETÊ-‐JACARÉ	  (SP)	  ¿	  COLETA	  
PARTICIPATIVA	  DE	  DADOS Maria	  Paula	  Pires	  de	  Oliveira

Priscila	  Marconi
Thays	  Santos	  Ferreira
Gabriela	  Rahal	  de	  Rezende
Vivian	  Parreira	  da	  Silva

76
OS	  PRINCÍPIOS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  
EDUCADORES	  DO	  PROJETO	  CONSÓRCIO	  SOCIAL	  DA	  JUVENTUDE	  
RURAL	  ¿	  SEMENTES	  NA	  TERRA IONARA	  CRISTINA	  ALBANI

CLAUDIA	  DA	  SILVA	  COUSIN

77

RELATO	  DA	  EXPERIÊNCIA	  COM	  O	  PROJETO	  TURNO	  INVERSO	  NO	  
PIBID	  DO	  CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  BIOLÓGICAS	  DA	  UNICNEC-‐
OSÓRIO-‐RS,	  NA	  ESCOLA	  MUNICIPAL	  DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  
MADRE	  TERESA Fabiani	  Rosa	  da	  Silva

Thais	  Castro	  de	  Souza	  
Igor	  Velho	  de	  Souza

78
CONTRIBUIÇÕES	  DO	  COLETIVO	  EDUCADOR	  PARA	  O	  
DESENVOLVIMENTO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  ESCOLAS	  
DO	  MUNICÍPIO	  DE	  SAPUCAIA	  DO	  SUL,	  RS Viviane	  Teresinha	  Furtado

Loreni	  Aparecida	  dos	  Santos
Inacira	  Bomfim	  Lopes
Adriane	  da	  Silva	  Oliveira

79
REFLEXÕES	  SOBRE	  AS	  PRÁTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NOS	  COLÉGIOS	  ESTADUAIS	  DOS	  ASSENTAMENTIOS	  DE	  
TRABALHADORES	  DO	  CAMPO Marlene	  Aparecida	  Comin	  de	  Araujo

80

LICENCIAMENTO	  AMBIENTAL:	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COMO	  
UMA	  FERRAMENTA	  DE	  MELHORIA	  NA	  ÁREA	  SOCIECONÔMICA	  
NO	  LICENCIAMENTO	  DOS	  GRANDES	  EMPREENDIMENTOS	  NO	  
ESTADO	  DO	  TOCANTINS Rosilene	  Maria	  de	  Cássia	  Maciel	  dos	  Reis



81
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  PRÉDIOS	  PÚBLICOS	  DO	  GOVERNO	  
DE	  MINAS	  GERAIS:	  UMA	  DÉCADA	  DE	  APRENDIZAGEM	  E	  
DESAFIOS Ana	  Paula	  Aleixo	  Alves

SUELI	  CRISTINA	  ANGELA
Mirian	  Cristina	  Dias	  Baggio

82

¿¿CURSO	  DE	  FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  E	  EDUCADORAS	  
AMBIENTAIS	  POPULARES:	  ÁGUA,	  SOCIEDADE	  E	  NATUREZA,	  	  
OLHARES	  SOBRE	  OS	  RECURSOS	  HÍDRICOS	  DE	  RIBEIRÃO	  PRETO	  E	  
REGIÃO¿. Juliana	  Assumpção	  Hernandez

Simone	  Kandratavicius
Edna	  F	  Costa	  do	  Sim
Carmem	  Lúcia	  Bessa	  de	  Castro
João	  Eduardo	  Tavares	  Ferreira

83 Prática	  de	  Educação	  Ambiental	  no	  Ensino	  Superior:Um	  Novo	  
Olhar ingrid	  fatima

84 APRENDENDO	  A	  APRENDER:	  UMA	  EXPERIENCIA	  EM	  
EDUCAÇÃOAMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  RURAL	  AMAZONICO Adriano	  Alex	  Santos	  e	  Rosário

Flávio	  Quental	  Rodrigues
Fátima	  Ferreira	  da	  Silva

85 Turismo	  sustentável	  e	  cidadania	  na	  orla	  do	  Guaibim	  em	  Valença-‐
BA CASSIO	  E	  BUSCARATTO

86 APA	  DA	  LAGOA	  VERDE	  ¿	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  
PROCESSO	  DE	  GESTÃO	  AMBIENTAL:	  UMA	  NOVA	  REALIDADE Carla	  Valeria	  Leonini	  Crivellaro

Werner	  Hartmann	  Spotorno

87
PROJETO	  ESTAÇÃO	  AMBIENTAL:	  UMA	  ABORDAGEM	  SOBRE	  A	  
PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  DOS	  MUNÍCIPES	  DA	  CIDADE	  DE	  
SANTOS,	  SÃO	  PAULO. Nilva	  Nunes	  Campina

Ednaldo	  Ferreira	  da	  Silva	  Filho
viviane	  amaral	  ferreira

88 Reinventando	  o	  espaço	  escolar Marlene	  Terezinha	  Zimmer	  Malschitzky



Lesani	  Zerwes	  Becker
icIsabel	  Cristina	  Carvalho	  da	  Silva

89 COM	  VIDAS:	  Praticas	  de	  Educação	  ambiental	  em	  uma	  escola	  de	  
Belém	  do	  Pará DILCINÉIA	  DO	  ESPIRÍTO	  SANTO	  BATISTA

90 PROJETOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PROCESSO	  DE	  
LICENCIAMENTO	  AMBIENTAL:	  COMUNIDADES	  AMEAÇADAS	  
PERANTE	  O	  RETROCESSO	  DAS	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  AMBIENTAIS daniel	  luiz	  arrebola

Priscila	  Amaro	  Lopes
Stephanie	  Freitas
Gisely	  de	  Paula	  Mendes	  

91 A	  COMPOSTAGEM	  COMO	  ESTRATÉGIA	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL Manuela	  Bahiense	  Wenceslau	  Proença

Júlia	  Berthault	  Gomes
Rafaele	  Cristina	  de	  Faria
Stephanie	  de	  Sá	  Fernandes	  Freitas
RENATA	  FELIPE	  SILVINO

92 DESCOBRINDO	  O	  RIO	  IRAJÁ:	  UMA	  PORPOSTA	  INTERDISCIPLINAR	  
PARA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Paulo	  Victor	  dos	  Santos	  Pereira

93
PROGRAMA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DO	  CONDOMÍNIO	  
PERINI	  BUSINESS	  PARK	  ¿	  SENSIBILIZANDO	  PARA	  A	  
CONSERVAÇÃO Katiuscia	  Kaline	  Durão

Ana	  Júlia	  Dutra	  Nunes
Leticia	  Panaro	  Lunardi	  Woyakewicz

94
PRÁTICA	  PEDAGÓGICA	  DO	  ENSINO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NO	  CAMPUS	  IBATIBA	  DO	  INSTITUTO	  FEDERAL	  DO	  ESPIRITO	  
SANTO Arnaldo	  Henrique	  de	  Oliveira	  Carvalho

Vânia	  Ágda	  de	  Oliveira	  Carvalho
Geraldo	  José	  Alves	  Dutra
Wallace	  Luís	  de	  Lima
Célio	  Ricardo	  da	  Silva	  Alvarez



95
O	  PROGRAMA	  PROTETOR	  AMBIENTAL	  DA	  POLÍCIA	  MILITAR	  DE	  
SANTA	  CATARINA:	  UMA	  FERRAMENTA	  DE	  MITIGAÇÃO	  DE	  
ILÍCITOS	  AMBIENTAIS Leandro	  Specht

Maíra	  Maciel	  Tomazzoli
Samuel	  de	  Araujo	  Vicente
Luiz	  carlos	  Chaves
Márcia	  Maria	  Constantino	  Sálvio

96

RELATO	  DA	  EXPERIÊNCIA	  NO	  PIBID	  DO	  CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  
BIOLÓGICAS	  DO	  UNICNEC-‐OSÓRIO-‐RS,	  NA	  ESCOLA	  MUNICIPAL	  
DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  OSVALDO	  AMARAL:	  TRABALHANDO	  
O	  REINO	  ANIMAL DOUGLAS	  LOPES	  COSTA

Thais	  Castro	  de	  Souza	  
Igor	  Velho	  de	  Souza

97

RELATO	  DA	  EXPERIÊNCIA	  NO	  PIBID	  DO	  CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  
BIOLÓGICAS	  DO	  UNICNEC-‐OSÓRIO-‐RS,	  NA	  ESCOLA	  MUNICIPAL	  
DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  OSVALDO	  AMARAL:	  TRABALHANDO	  
O	  REINO	  VEGETAL DOUGLAS	  LOPES	  COSTA

Thais	  Castro	  de	  Souza	  
Igor	  Velho	  de	  Souza

98 O	  USO	  DE	  MATERIAIS	  RECICLÁVEIS	  	  NA	  CONFECÇÃO	  DE	  	  
INSTRUMENTOS	  MUSICAIS	  NO	  	  ENSINO	  FUNDAMENTAL KAUANNE	  KAROLLINE	  MORENO	  MARTINS

Marcela	  Giacchini	  Kloth
MARIANA	  AGGIO	  DE	  OLIVEIRA

99 CONFERÊNCIAS	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  COMO	  FORMA	  DE	  
ESPAÇOS	  PARTICIPATIVOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Lidiane	  Deboni

Marcele	  Scapin	  Rogerio
Josiane	  Pillar	  Hinning	  

100
PRÁTICAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  	  AMBIENTAL,	  COM	  CRIANÇAS	  DO	  	  
ENSINO	  FUNDAMENTAL	  NO	  	  ZOOLÓGICO	  DANILO	  GALAFASSI,	  	  
CASCAVEL-‐PR. Andressa	  Morgana	  Prass	  

101 UMA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  DIÁLOGO	  DE	  SABERES	  E	  FAZERES	  ENTRE	  
A	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  E	  UMA	  COMUNIDADE	  TRADICIONAL Jaqueline	  Maria	  Alexandre	  Weiler

Regina	  Célia	  Vieira	  Galdino	  



Francieli	  Carvalho	  Taborda	  de	  Conto

102 CONCEPÇÕES	  SOBRE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  POR	  GESTORES	  
AMBIENTAIS:	  UMA	  ANÁLISE	  CRÍTICA	  DO	  DISCURSO RODRIGO	  DE	  CASSIO	  DA	  SILVA

ELIANE	  DO	  ROCIO	  VIEIRA

103 Ambientalização	  curricular	  na	  formação	  de	  arquitetos	  em	  uma	  
instituição	  de	  ensino	  superior	  da	  cidade	  de	  São	  Paulo Valdir	  Lamim	  Guedes	  Junior

104 MEIO	  AMBIENTE:	  UMA	  PROPOSTA	  CONSCIENTE:	  EDUCAR	  HOJE	  
PARA	  COLHER	  BONS	  FRUTOS	  AMANHÃ Edenilton	  da	  silva	  muniz

Leila	  Maria	  severino

117 ARTE-‐EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  UM	  CONSTRUTO	  
TRANSDISCIPLINAR Rita	  Patta	  Rache

Claudia	  Pato
105 CONHECER	  PARA	  PRESERVAR CRISTIANE	  PINHEIRO

106 Proeva	  -‐	  Programa	  de	  Educação	  e	  Valorização	  da	  Água ALESSANDRA	  STINGHEN

107
AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR:	  CONTRIBUIÇÃO	  DA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  PROGRAMA	  PÓS-‐GRADUAÇÃO	  
NÍVEL	  MESTRADO	  	   Jean	  Carlos	  Berwaldt

Eder	  Cordeiro
Marcelo	  André	  Dill
Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira
Irene	  Carniatto

108 Metodologia	  Interdisciplinar:	  flexibilidade	  no	  processo	  de	  
ambientalização	  curricular	  na	  formação	  docente Claudia	  Kuinta	  Dias	  Hohmann

Yara	  Christina	  Cesario	  Pereira

109 Formação	  Continuada	  em	  Educação	  Ambiental:	  Contribuições	  e	  
Desafios Viviane	  Santos	  Ordones

110 Mestre Lucia	  Jaber
Felipe	  Albino
Pablo	  Araújo



Bruno	  Maia
Felippe	  Mousouvich	  Neto

111
Educação	  ambiental,	  pesquisa	  e	  extensão	  universitária:	  um	  
relato	  sobre	  as	  oficinas	  de	  educação	  ambiental	  na	  Universidade	  
Aberta	  à	  Terceira	  Idade	  da	  UniEVANGÉLICA	  de	  Anápolis-‐GO Maria	  Fernandes	  Gomide	  Dutra	  e	  Silva

Giovana	  Galvão	  Tavares
Josana	  de	  Castro	  Peixoto	  
Vívian	  da	  Silva	  Braz
Viviane	  Lemos	  Silva	  Fernandes	  

112 SOS	  FAUNA:	  CURSO	  DE	  FORMAÇÃO	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
PARA	  PROFESSORES	  DA	  REDE	  PÚBLICA	  DE	  ENSINO Willian	  Bogler	  da	  Silva

Katlin	  Camila	  Fernandes
Kamila	  Raquel	  Duarte
BEATRIZ	  FELICETTI
Leize	  Aparecida	  Chaiben

113 Formação	  Continuada	  em	  Educação	  Ambiental:	  Contribuições	  e	  
Desafios Mara	  Zuleica	  Becker	  Lins

Viviane	  Santos	  Ordones

114 A	  ¿COMPOSTEIRA	  CASEIRA¿	  COMO	  ¿ESPAÇO	  E	  ESTRUTURA	  
EDUCADORA¿. MARIA	  PAULA	  PERUCCI

Natalia	  Fontes	  Canellas
JOSE	  MATAREZI

115 PROGRAMA	  UNIDOS	  PELO	  MEIO	  AMBIENTE Francis	  Pierre	  Ferlin
SIMÃO	  INNOCENTE
LUCIANO	  BERGONZI

116 RECICLE	  IDEIAS	  ¿	  LIMPEZAS	  DE	  PRAIAS	  E	  LAGOAS Thais	  Castro	  de	  Souza	  
Igor	  Velho	  de	  Souza

117
CONSTRUINDO	  UM	  DIAGNÓSTICO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NO	  LITORAL	  NORTE	  GAÚCHO:	  UMA	  AÇÃO	  DA	  REA	  LITORAL	  
NORTE	  -‐	  RS. Igor	  Velho	  de	  Souza

Charlott	  Barrufi
Josieli	  Silva
Luciana	  Dalsasso



scheila	  almeida	  de	  borba
118 Museu	  do	  Lixo	  da	  Comcap Gloria	  Clarice	  Martins

119 Programa	  Unidos	  Pelo	  Meio	  Ambiente LUCIANO	  BERGONZI
SIMÃO	  INNOCENTE
Francis	  Pierre	  Ferlin

120
Pegando	  a	  onda	  da	  Olimpíada	  da	  Língua	  Portuguesa:	  o	  
(re)encantamento	  por	  Porto	  Belo,	  seus	  bens	  naturais	  e	  
socioculturais ISIS	  ALVES	  PINTO	  DE	  ALMEIDA

121 RELATO	  DAS	  AÇÕES	  DO	  PROJETO	  RECICLE	  IDEIAS	  -‐	  VIDA	  DE	  
BICHO Thais	  Castro	  de	  Souza	  

Dijany	  Macedo	  da	  Silva
Larissa	  Artmann	  Nunes

122 O	  PROJETO	  PROFESSOR	  DO	  LAGO:	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  
MANUTENÇÃO	  DE	  UM	  AMBIENTE	  RECUPERADO Karina	  Bassan	  Rodrigues

Erika	  Radespiel	  Fernandes	  da	  Silva
Wester	  Rodrigues	  de	  Carvalho
Vladimir	  de	  Alcântara	  Puntel	  Ferreira

123 AÇÕES	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DO	  COMITÊ	  ITAPOCU¿	  
SENSIBILIZANDO	  A	  POPULAÇÃO	  DA	  BACIA	  DO	  RIO	  ITAPOCU Felipe	  Augusto	  Hoeflich	  Damaso	  de	  Oliveira

Karine	  Rosilene	  Holler

124
PRÁTICAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ENTRE	  PROFESSORES	  E	  
ALUNOS	  DE	  ASSENTAMENTOS	  DO	  ENTORNO	  DA	  REBIO	  
TAPIRAPÉ ALESSANDRA	  DE	  REZENDE	  RAMOS

Cristiane	  Vieira	  da	  Cunha
MARIA	  ANTONIA	  GOMES	  DE	  ARAUJO
OZIELINA	  VIEIRA	  LEITE
WALCICLÉA	  PURIFICAÇÃO	  DA	  SILVA	  CRUZ	  

125
A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  UMA	  REDE	  NACIONAL	  DE	  
MULTIPLICADORES	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  
AGRICULTURA	  FAMILIAR Jéssica	  Nogueira	  Marques

Silvana	  Gomes



126 JUNHO	  VERDE/UNIVILLE:	  MOVIMENTO	  PARA	  AVANÇAR	  NA	  
DISCUSSÃO	  DA	  AMBIENTALIZAÇÃO	  NA	  UNIVERSIDADE Denise	  Lemke	  Carletto

Claudio	  Rudolfo	  Tureck
Nelma	  Baldin
Karin	  Esemann-‐Quadros
Alexandre	  Cidral

127 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COM	  A	  FOTOGRAFIA:As	  cores	  e	  as	  
formas	  da	  flora	  na	  Mata	  Atlântica	  reveladas	  na	  fotografia. RODNALDO	  JUVÊNCIO	  MATEUS

128 O	  ADOLESCENTE	  COMO	  UM	  POSSÍVEL	  AGENTE	  SENSÍVEL	  E	  
PROLIFERADOR	  DAS	  QUESTÕES	  AMBIENTAIS MAYARA	  MICOANSKI

Maria	  Nunes	  Rangel
Marcio	  Eduardo	  Hintz
Irene	  Carniatto

129
PERSPECTIVA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  MUSEU	  
PARAENSE	  EMÍLIO	  GOELDI:	  PRODUÇÃO	  DO	  MATERIAL	  DE	  KITS	  E	  
JOGOS	  EDUCATIVOS	  (2009-‐2014) Adriele	  De	  Fatima	  De	  Lima	  Barbosa

Maria	  das	  Graças	  da	  Silva
LUCIA	  SANTANA	  
ALZIRA	  ALMEIDA	  DE	  ARAUJO

130

¿MEIO	  AMBIENTE	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ¿	  UM	  DIÁLOGO	  
INICIAL¿:	  FORMAÇÃO	  DE	  MULTIPLICADORES	  DE	  MATO	  GROSSO	  
EM	  CONSTANTE	  REFORMULAÇÃO	  COMO	  ESPAÇOS	  
PARTICIPATIVOS	   LUCIA	  SHIGUEMI	  IZAWA	  KAWAHARA

ALDENIZA	  ROCHA	  VENANCIO
CAMILA	  NASCIMENTO
FRANCISCO	  TADEU	  PAROLI
JANE	  APARECIDA	  DA	  SILVA	  

131
PROGRAMA	  PROTETOR	  AMBIENTAL	  RELATOS	  E	  EXPERIÊNCIAS	  
EM	  10	  ANOS	  DE	  ATUAÇÃO	  PELO	  2º	  BATALHÃO	  DE	  POLÍCIA	  
MILITAR	  AMBIENTAL	  CHAPECÓ	  SC SIMÃO	  INNOCENTE

LUCIANO	  BERGONZI
Francis	  Pierre	  Ferlin



Sadiomar	  Antonio	  Dezordi

132 FORMAÇÃO	  DE	  MULTIPLICADORES	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
DE	  MATO	  GROSSO:	  CAMINHOS	  DESEJADOS	  E	  TRILHADOS	   LUCIA	  SHIGUEMI	  IZAWA	  KAWAHARA

ALDENIZA	  ROCHA	  VENANCIO
FRANCISCO	  TADEU	  PAROLI
JANE	  APARECIDA	  DA	  SILVA	  
Willian	  Rocha	  Campolim

133 RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA	  DO	  PROGRAMA	  PARQUE	  ESCOLA:	  
APRENDENDO	  COM	  A	  NATUREZA	   Lindalva	  Costa	  da	  Cruz

134 SINTONIA	  COM	  A	  NATUREZA	  E	  SABERES	  DO	  CUIDAR:	  PRÁTICAS	  
EDUCACIONAIS	  COM	  BEBÊS	  DA	  EMEI	  COTIJUBA/PA ALZIRA	  ALMEIDA	  DE	  ARAUJO

Sônia	  Maria	  do	  Rosario	  Aleixo
Adriele	  De	  Fatima	  De	  Lima	  Barbosa

135 MOSTRA	  DE	  TRABALHOS	  CIENTÍFICOS	  SUSTENTÁVEIS Gabriela	  Lúcio	  Pozza

136 Educação	  Ambiental	  crítica	  e	  a	  participação	  nas	  políticas	  de	  
mobilidade:	  um	  estudo	  de	  caso	  da	  cidade	  de	  Quissamã	  -‐	  RJ Wagner	  Firmino

Carolayne	  Santos
Wellington	  Gomes
Janaina	  Pessanha
Gabriel	  Ricardo


