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1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, preocupada com a 

degradação dos aspectos naturais do município e com a proteção dos remanescentes de 

vegetação ainda existentes, decidiu pela criação de uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral interna à Área de Proteção Ambiental Estadual Parque e Fazenda do 

Carmo. A partir do decreto n° 43.329, de 12 de junho de 2003, foi criado o Parque 

Natural Municipal Fazenda do Carmo, que teve seu perímetro alterado pelo decreto n° 

20.201, de 07 de novembro de 2008. 

A existência desse parque ameniza os problemas locais iminentes, como 

ocupações irregulares, supressão de vegetação, caça, queimadas, uso indevido das áreas 

de mata, entre outros. A proposta deste Parque Natural difere da maioria dos parques 

municipais urbanos existentes na cidade de São Paulo, pois tem como objetivo principal 

a manutenção e preservação da vegetação ainda existente, composta principalmente por 

remanescentes de Mata Atlântica. 

Configura-se, portanto, como uma Unidade de Conservação de Proteção Integral e 

será implantado nos moldes previstos no Capítulo III, § 4º, do Artigo 11, da Lei Federal 

9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), assim 

definido: 

 

“Um Parque tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
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realização de pesquisas científicas, estudos, monitoramento ambiental e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.” 

 

Partindo deste princípio, deve-se ressaltar a importância primordial da Educação 

Ambiental no processo de entendimento da relevância desta área, tanto para a 

conservação da biodiversidade local quanto para a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores do entorno. Neste sentido, a realização de diagnósticos socioambientais, com 

o propósito de se pensar e implantar Programas de Educação Ambiental nas 

proximidades do Parque, pode contribuir para novas relações entre a comunidade e o 

meio, uma vez que diversos impactos ambientais que ocorrem no PNMFC estão 

relacionadas aos hábitos e atitudes individuais dos moradores do entorno.  

A partir de 1972, quando se realizou em Estocolmo, na Suécia, a Conferência da 

ONU sobre o Ambiente Humano, a Educação Ambiental passou a ser reconhecida como 

uma importante ferramenta para transformar a relação entre o cidadão e o meio, na 

busca por soluções aos problemas ambientais. Até então, a preocupação em solucioná-

los estava desvinculada de um processo educativo e, portanto poucos resultados eram 

obtidos. 

A referência inicial da discussão sobre a educação ambiental ocorreu na 

conferencia de Tibilisi, em 1977, que estabeleceu, entre outras coisas, a importância da 

educação ambiental como instrumento para soluções dos problemas ambientais, na 

abordagem interdisciplinar e participativa e na mudança de hábito e atitude dos 

indivíduos. A Carta Brasileira de Educação Ambiental, assinada na II conferencia da ONU 
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sobre meio ambiente em 1992 no Rio de janeiro, destaca o compromisso real do poder 

público em implementar a política de educação ambiental em todas as esferas do 

governo. 

Vale destacar que o processo de Educação Ambiental se torna eficaz na medida 

em que possibilita ao individuo perceber-se como sujeito social capaz de compreender a 

complexibilidade da relação sociedade e natureza, bem como agir em prol das soluções 

dos danos ambientais. Dessa forma a educação ambiental se apresenta como importante 

instrumento para implementar o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo e garantir 

efetivamente a preservação deste patrimônio natural. 

O entorno do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo compreende os seguintes 

bairros: Jardim Iguatemi, Jardim Roseli, Jardim São Gonçalo, Gleba do Pêssego, Jardim 

Gloria, Jardim Eliam, São Vicente, Vila Flávio, João Calloca, Nove de Julho, Cinco de Julho, 

Dois de Maio, Machado Nunes, Joaquim Meira de Siqueira e Parque do Carmo. 
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2. FINALIDADE 

 

 O presente Termo de Referência tem por finalidade descrever os objetivos e as 

ações pretendidas pelo Diagnóstico Socioambiental e pelo Programa de Educação 

Ambiental para o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, pelo período de dois 

anos. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental no entorno da 

referida UC é de extrema importância pelo fato de possibilitar a integração da área com 

a comunidade do entorno e a efetiva participação da comunidade nos trabalhos, 

especialmente na gestão do Parque, de forma a atuarem como parceiros na gestão. 

Dessa forma a educação ambiental coloca-se como importante ferramenta para a 
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implantação e efetiva preservação do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. O 

diagnóstico sócio ambiental trará os subsídios técnicos necessários ao desenvolvimento 

do Programa de Educação Ambiental, conforme item 6.1 do presente. 

 

DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO 

As diretrizes aqui apresentadas deverão ser consideradas na elaboração de toda e 

qualquer ação e fase do Diagnóstico socioambiental e do Programa de Educação 

Ambiental: 

 

 Reconhecimento Pluralidade e Diversidade Cultural 

O reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural significa o respeito ao 

contexto cultural das comunidades do entorno envolvidas, troca de saberes populares em 

busca da relação dialética entre o conhecimento técnico cientifico e o conhecimento 

produzido por aquelas comunidade. 

 

 Interdisciplinaridade 

A abordagem interdisciplinar é um processo cooperativo entre os diferentes campos 

de conhecimentos e saberes profissionais, permitindo o intercâmbio e enriquecimento na 

abordagem de um determinado tema discutido. Sendo assim a Interdisciplinaridade exige 

a discussão e troca de diálogos e experiências entre os diferentes saberes. 

 

 Participação 
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A efetiva proteção ambiental depende fundamentalmente da participação dos 

diferentes grupos e segmentos envolvidos na região e na apropriação e respeito dos 

espaços públicos. “A educação deve comprometer-se em instrumentalizar os diferentes 

interlocutores para o exercício de seus direitos. Nesse sentido, participação é, sobretudo, 

algo dinâmico, ativo e consciente, e não pode ser dada, decretada ou imposta. Só existe 

se for conquistada em processo interativo de exercício da cidadania para obtenção da 

qualidade de vida. Ela ocorre quando a população contribui, influi e usufrui de forma 

mais efetiva e direta na construção e transformação de sua realidade, através de ações 

organizadas”.  

 

 Descentralização de Poder 

Uma prática de divisão de tarefas entre segmentos institucionais, intersetoriais e 

locais, que viabilize a tomada de decisões conjuntas, bem como a realização do 

compromisso assumido pelas partes. 

 

 Enfoque humanista, holístico e democrático 

 Um dos princípios básicos da Educação Ambiental é o enfoque holístico, 

humanista e democrático, segundo o qual o homem deve ser visto em sua integralidade, 

em interação permanente com seus pares e com o ambiente, e permite desenvolver a 

liberdade de decisão dos envolvidos. É imperativo que os programas e projetos 

pedagógicos de Educação Ambiental levantem sempre as discussões sobre a pobreza e 

suas causas afim de diminuir as desigualdades sociais. 

 Garantir a permanência e replicabilidade dos processos realizados 
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Os processos participativos de educação ambiental tronam-se eficazes à medida que 

as ações são realizadas de maneira a possibilitar a sua replicabilidade e/ou permanecia 

das ações e/ou atividades afins. Contudo, há ações de educação ambiental pontuais que 

em seu principio é um fim em si mesmas, como eventos de mutirão de limpeza. 

Entretanto essas ações devem ser articuladas com atividades que permitam a 

permanência dos processos educativos. 

 

 Abordagem e articulação com as questões locais, regionais, nacionais e 

globais 

Apesar de muitos problemas ambientais extrapolarem os limites físicos e humanos, as 

ações de educação ambiental não devem considerar esses limites, e as conexões com as 

dimensões regionais, nacionais ou globais são imprescindível para uma abordagem 

interdisciplinar, holísticas, humana e, sobretudo, ambientais desses problemas e devem 

ser consideradas nas ações. 

 

 Processo de avaliação permanente das ações realizadas 

A avaliação, dentro do processo educativo, é um elemento essencial na reordenação 

da prática pedagógica e por esse motivo deve ser realizado em todo o processo. É 

importante para o educador ambiental, uma vez que auxilia como diagnóstico da 

situação e indica formas de intervenção no processo, visando à aquisição do 

conhecimento, aprendizagem e reflexão sobre a própria prática. A avaliação deve 

aparecer dentro da prática do dia a dia em cada ação como elemento que promove o 
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conhecimento. Ela só tem sentido quando se articula ao projeto pedagógico, 

metodológico e institucional. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar um diagnóstico sócio ambiental da comunidade do entorno do Parque 

Natural Municipal Fazenda do Carmo e promover um programa integrado de Educação 

Ambiental entre sociedade civil, poder público e entidades privadas. Tal Programa deve 

abranger diferentes faixas etárias (crianças, jovens e adultos), de forma a estimular a 

valorização da área verde como patrimônio público, sensibilizar a população quanto à 

presença da Unidade de Conservação, seus usos e importância para os munícipes e para 

a qualidade de vida da população, além de estimular a gestão participativa da área.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. Elaborar diagnóstico socioambiental da população residente no entorno do Parque 

Natural Municipal Fazenda do Carmo. 

 

5.2. Sensibilizar e capacitar as lideranças comunitárias, órgãos públicos e instituições não 

governamentais. 

 

5.2.1 Estimular a participação da população, através dos agentes multiplicadores e 

dos Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), na solução de problemas sócio-
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ambientais, sensibilizando-a quanto à valorização, criação, ampliação, uso adequado 

de áreas públicas e ou privadas destinadas à preservação e conservação ambiental, 

estimulando a reflexão e combate ao desperdício de recursos naturais e as práticas 

danosas ao meio ambiente; 

 

5.2.2 Articular ações dos órgãos públicos e da Sociedade Organizada na área para a 

conservação e proteção do Parque Natural Municipal da Fazenda do Carmo; 

 

5.2.3 Fomentar a criação de Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), que podem 

abordar os seguintes temas, a depender da necessidade/disposição identificada no 

diagnóstico: Saúde, Cultura, Técnicas agrícolas, construções sustentáveis, meio 

ambiente, economia local, etc.; 

 

5.2.4 Estimular a participação da população local no Conselho Gestor da APA Parque 

e Fazenda do Carmo e na problematização das questões sócio-ambientais locais; 

 

5.2.5 Conscientizar a população acerca dos diversos problemas ambientais e suas 

conseqüências para a saúde pública e o ambiente; 

 

5.2.6 Estimular a reflexão acerca das responsabilidades do poder público e do 

cidadão na produção, destinação e tratamento adequados dos resíduos; 
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5.2.7 Sensibilizar e estimular os professores e lideranças para o desenvolvimento de 

projetos de educação ambiental de forma articulada e interdisciplinar, voltada para 

participação comunitária na reflexão e ação de gestão ambiental local; 

 

5.3 Prever atividades a serem desenvolvidas com as faixas etárias infantil e juvenil, no 

contexto da educação formal (dentro do ambiente escolar) e informal (em espaços 

alternativos à escola).  

 

5.3.1 Implantar atividades de Educomunicação na temática ambiental, com os jovens 

e crianças moradoras do entorno, estimulando o desenvolvimento de senso crítico e 

a relação de pertencimento com o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo.   

 

5.3.2 Apoiar, auxiliar e assessorar projetos de educação ambiental com os diretores e 

professores das escolas do entorno do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 

de maneira a articular a participação dos alunos e comunidade escolar em projetos 

elaborados e executados pelo corpo docente; 

 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

6.1.1 Deverá ser elaborado diagnóstico socioambiental da população residente no 

entorno do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo com base em pesquisa de 

dados quali-quantitativa, identificando os aspectos relevantes à unidade de 

conservação, os aglomerados de organização civil para o trabalho de educação 
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ambiental, tais como: Associações (legalmente constituídas ou não), entidades, escolas 

publicas e privadas, unidades básicas de saúde, grupos religiosos, organizações 

públicas, privadas e ou do 3º setor e outras instituições relevantes. Deve conter as 

impressões da população em relação ao Parque, suas aspirações, preocupações e 

interesses. Identificar os serviços públicos utilizados pela população e as demandas 

por temas ou assuntos a serem trabalhados, junto aos grupos mapeados. 

6.1.2 Levantamento, mapeamento e sistematização das iniciativas locais – projetos, 

programas, ações - atores e instituições (governamentais e não governamentais) 

atuantes nos bairros limítrofes ao Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. 

Relação das lideranças comunitárias, com contatos atualizados e a instituição a que 

pertencem. Caracterização das iniciativas e localização em coordenadas UTM de 

modo que as informações possam ser posteriormente incorporadas ao Sistema de 

Informações Geográficas da SVMA.  

 

6.2 Programa de Sensibilização da Comunidade. O programa deve prever pelo menos 

duas ações coletivas em cada um dos bairros, com o intuito de preparar a 

comunidade do entorno para as ações do Programa de Educação Ambiental. Pode 

ser desenvolvido em escolas, associações, espaços públicos ou outros espaços 

utilizados pela comunidade local. A definição do local e tipo de atividade, deverão ser 

definidos conjuntamente entre a contratada e a SVMA. Entende-se por ação coletiva: 

mutirão, cursos de capacitação, oficina ou outras atividades; 
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6.3 Apresentação de palestra informativa sobre a Unidade de Conservação, histórico 

de criação, uso e especificidade relacionadas ao PNMFC de forma a contemplar a 

maior parte das instituições existentes e levantadas no diagnóstico elaborado; 

 

6.4.1 Programa de Capacitação das Lideranças Comunitárias, identificadas na fase de 

Diagnóstico: sensibilizar e capacitar as lideranças comunitárias com objetivo de formar 

agentes multiplicadores para o desenvolvimento de ações ambientais, educativas e de 

inclusão social, visando a preservação e conservação do Parque Natural Municipal 

Fazenda do Carmo. As capacitações deverão estimular a organização comunitária e a 

participação no Conselho Gestor, através de temas como associativismo, 

cooperativismo, captação de recursos financeiros, economia solidaria, entre outros. 

 

6.4.2 Realização de pelo menos 6 (seis) cursos de capacitação em diferentes bairros, 

priorizados conforme suscetibilidade ao PNMFC. A contratada deverá viabilizar 

divulgação, local, alimentação e transporte, se necessário, para cada atividade 

realizada, de forma a atender pelo menos 20 pessoas em cada capacitação. A SVMA 

deverá concordar com a priorização acima mencionada. 

 

6.4.3 Elaborar 2 (1 por ano) Seminários junto aos agentes multiplicadores capacitados 

na etapa 6.4.2 para aprofundar a relação entre a UC e os moradores do entorno, 

discutir questões relativas à área e apresentar os trabalhos realizados pelo GTT´s. 
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6.5.1 Criação de Grupos de Trabalho Temáticos (GTT), a serem desenvolvidos em 

conjunto com os órgãos públicos e privados e com a sociedade civil. Os temas destes 

GTTs podem enquadrar-se nas seguintes categorias, caso sejam identificadas estas 

demandas durante a fase de diagnóstico: 

 Saúde 

 Cultura 

 Meio Ambiente 

 Agricultura 

 Economia local para sustentabilidade 

 Práticas sustentáveis  

 Entre outros. 

6.5.2 Espera-se que os GTTs sejam formados a partir do interesse de cada indivíduo, 

independentemente da localidade em que residem. Desta forma, entende-se que os 

problemas/potencialidades serão discutidos para a área como um todo e não por 

bairros, fomentando desta forma um maior diálogo entre a comunidade local.  

6.5.3 As discussões dos GTTs devem estar focadas nas questões ambientais 

pertinentes à região. Desta forma, espera-se que sejam abordadas, de forma 

interdisciplinar, questões como a presença da Unidade de Conservação e intervenções 

de grande relevância no entorno (ex.: Lixo, qualidade de Água, construção recente da 

Avenida Jacú-Pêssego e outras intervenções, dinâmica urbana, entre outros). Deverão 

debater: potencialidades da área para cada tema, problemas enfrentados, 

expectativas, como solucionar as dificuldades, parceiros e onde buscar recursos. 
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Ainda, promover, de maneira integrada com as cooperativas de Coleta Seletiva, a 

discussão sobre a destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos.  

6.5.4 Para as discussões dos GTTs, deverão ser realizados encontros mensais, 

alcançando ao menos 5 encontros de 3 horas para cada GTT. As atividades em cada 

um dos GTT deverão ser realizadas de maneira lógica a fim de discutir, identificar, 

mapear e programar ações para a resolução dos problemas apontados pelo grupo. As 

atividades poderão ser desenvolvidas em associações locais ou estabelecimentos 

disponibilizados pela Contratada, mediante concordância da SVMA. A contratada 

deverá viabilizar divulgação, alimentação, transporte para os participantes, caso seja 

necessário, e material de apoio necessário para o andamento do GTT´s. 

6.5.5 A Contratada deve prever pelo menos uma ação coletiva para cada um dos 

GTTs criados em cada ano do programa, ou seja, dois por GTT. A contratada deve se 

responsabilizar integralmente pelo custo e execução desta ação. Entende-se por ação 

coletiva: mutirão, cursos de capacitação, oficina ou outra atividade definida pelo GTT. 

A SVMA e a contratada definirão local e tipo de atividade conjuntamente. 

6.5.6 No final do trabalho a contratada deverá sistematizar as informações relevante 

discutidas e as ações realizadas pelos GTTs no período do programa. A sistematização 

será apresentada na forma de:  

a) relatório em formato impresso e digital das discussões e resultados de cada 

GTT; 

b) 1 cartilha educativa para cada GTT. Tais cartilhas deverão ser apresentadas 

em papel A4, em 4 cores, frente e verso e impressas em papel reciclado pós-

consumo. Serão utilizadas na distribuição às entidades locais e população residente 
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do entrono. As quantidades para cada GTT e os temas abordados deverão ser 

acordadas entre a contratada, a unidade gestora da Unidade de Conservação e o 

fiscal do contrato. 

 

6.6.1 Trabalhar as questões ambientais e a presença do Parque Natural com crianças 

(a partir de 9 anos) e jovens do entorno, através de Programa de Educomunicação. 

Para esta atividade, a contratada deverá propor ao menos duas regiões de 

abrangência para o programa (por exemplo, dois bairros ou duas comunidades mais 

relevantes), identificadas a partir do diagnóstico e validadas com a SVMA. As 

atividades nas duas regiões poderão ser realizadas paralelamente ou de forma 

intercalada, a depender do Plano de Trabalho elaborado pela contratante e aprovado 

pela SVMA.  

6.6.2 Promover encontros semanais com jovens e crianças interessados no tema. 

Durante estes encontros deverá ser abordada a temática ambiental e a apresentação 

das possíveis ferramentas utilizadas na Educomunicação. Poderão ser elaboradas 

peças de teatro e dança, música, produção de fanzines e jornal mural, vídeos e rádios, 

fotografias, ou outras atividades que tenham maior adesão do grupo, sempre como 

tema norteador o meio ambiente, sua relação com o homem, e a relevância da 

Unidade de Conservação. Como finalização do Programa, deverá ser elaborado um 

vídeo de 20 a 30 minutos para apresentação dos resultados e divulgação dos 

trabalhos com este público. 

6.6.3 Articular com as instituições escolares, públicas e privadas, identificadas no 

diagnóstico, ações de Educação Ambiental a serem executadas nas escolas ou 
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entorno. Deverá ser elaborado relatório das atividades que vêm sendo executadas nas 

escolas públicas e privadas dos bairros limítrofes. 

 

6.7  Execução de evento de finalização do Programa de Educação Ambiental do 

PNMFC, buscando unir todos os envolvidos ao longo do Programa, onde deverão ser 

apresentados os produtos realizados e possível continuidade dos projetos. A 

contratada deverá viabilizar divulgação, local, alimentação e transporte, se necessário, 

de forma a atender pelo menos 200 pessoas.  

 

7. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

 Como resultado da contratação deste serviço, espera-se que sejam apresentados os 

produtos descritos a seguir. Para cada produto, deverá ser apresentada à SVMA/DEPAVE-

8 primeiramente uma versão inicial para análise. A mesma terá 15 dias para avaliação e 

sugestão de alterações. A contratada terá 15 dias para adequações e, então, estará apta a 

elaborar o produto final. Todos os produtos impressos deverão ser apresentados em 

folhas recicladas, impressão frente e verso, quatro cores. 

 

I. Apresentar Plano de Trabalho Inicial, contendo a metodologia de ação a ser utilizada 

pela Contratada ao longo dos dois anos do Programa.  

II. Diagnóstico das organizações sociais do entorno, contendo: dados censitários de 

estimativa da população do entorno definido neste termo; relação dos aglomerados 

de organização civil por bairro e classificado por tipo de atuação da instituição e 
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relevâncias no uso do Parque; relação das lideranças comunitárias, com contatos 

atualizados (endereço, telefone e e-mail) e as instituições a que pertencem; 

mapeamento dos problemas ambientais levantados pela comunidade do entorno e 

apontamento das responsabilidades para soluções; entre outras informações 

relevantes. A apresentação deste diagnóstico deverá ser de forma impressa e em 

formato digital.  

III. Mapas dos limites dos bairros trabalhados e com a localização das instituições através 

de coordenadas UTM coletadas por receptor GPS ou sobre mapeamento digital. Os 

arquivos gerados deverão estar em formato shape (.shp), com os devidos atributos 

(informações nos campos da tabela), de modo que as informações possam ser 

posteriormente incorporadas ao Sistema de Informações Geográficas da SVMA.  

Os produtos cartográficos resultantes dos diferentes tipos de estudo deverão seguir 

os seguintes parâmetros da cartografia brasileira: 

 Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM 

 DATUM: South American DATUM 1969 – SAD69 

 Zona 23 Hemisfério Sul 

 Meridiano Central – 45 WGR 

 As informações cartográficas digitais produzidas deverão seguir as características 

constantes na tabela 01, abaixo: 

Tipo 

de 

Formato 

de 

Descrição Id 

(identificador) 

Escala Fonte dos dados 
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dado arquivo 

Raster .geotiff; 

.MrSID 

- - resolução 

espacial 

(metros) 

recobrimento 

aerofotogramétrico; 

imageamento orbital 

– satélite (empresa, 

órgão executor) 

Vetorial .shp 

(shape) 

todos os 

arquivos 

vetoriais 

gerados 

deverão 

conter os 

atributos 

(tabela) de 

identificação 

associados 

identificador 

alfanumérico 

para cada 

feição 

mapeada 

escala de 

restituição 

das 

informações 

restituição digital; 

levantamento 

topográfico 

(empresa 

responsável) 

Tabela 01: Características dos dados cartográficos digitais. 

 Os estudos executados no Programa de Educação Ambiental deverão ser 

realizados em escala cartográfica 1:10000, em âmbito regional e nos mapeamentos de 

detalhe em escala 1:5000. Nas escalas 1:10000, a base cartográfica utilizada deverá ser o 

SCM (Sistema Cartográfico Metropolitano) executado pela EMPLASA – Empresa 
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Metropolitana de Planejamento S.A.. Os estudos locais em escala 1:5000 poderão utilizar-

se de imagens (ortofotos, imagens de satélite de alta resolução) como base referencial. 

 A apresentação dos produtos finais de mapeamento deverá ser em formato digital 

e analógico (impresso), obedecendo aos parâmetros definidos nesse item e as normas 

técnicas da cartografia brasileira. 

IV. Produzir 2000 folders de apresentação da UC.  

V. Produção de 500 cópias de Calendário de Atividades Anuais do Programa de 

Educação Ambiental, para serem distribuídos no início de cada ano do projeto para 

as associações ou entidades relevantes; 

VI. Produção de 1500 cartazes, A3 reciclado, 4 cores, sem dobras, e 10.000 panfletos, A6 

reciclado, para a promoção e divulgação dos trabalhos de educação ambiental a 

serem desenvolvidos ao longo do projeto. O layout deverá ser aprovado pelo fiscal 

do contrato. 

VII. Apresentar Relatório Bimestral de Acompanhamento e Desenvolvimento dos 

trabalhos, possibilitando uma avaliação dos serviços realizados, de forma a 

redimensionar e ajustar a metodologia, nas ações e nas estratégias aplicadas, para 

melhor adequação às necessidades locais, objetivos e recursos do Projeto, bem como 

a aprovação dos serviços realizados. 

VIII. Apresentar Relatório Anual de Atividades conforme cronograma estabelecido pela 

Contratante.  

IX. Apresentar Relatório Final do Programa de Educação Ambiental, contendo diretrizes 

gerais e ações prioritárias para a Educação Ambiental, bem como possíveis formas de 

viabilizar a continuidade do Programa.  
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X. Relatório em formato impresso e digital das discussões sistematizadas e dos 

resultados alcançados em cada GTT; 

XI. Relatório em formato impresso e digital das atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas nas escolas do entorno; 

XII. Produção de 5000 cartilhas educativas, A4, sobre o Parque Natural Municipal Fazenda 

do Carmo e os GTTs criados, para divulgação dos trabalhos de educação ambiental. O 

layout deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato e pela SVMA; 

XIII. Produção mensal de 300 cópias de fanzine, elaborados a partir das atividades de 

educomunicação;  

XIV. Produção de vídeo de 20 a 30 minutos, abordando as atividades desenvolvidas com 

jovens e crianças ao longo do programa. Deverão ser produzidas ao menos 2.000 

cópias em DVD, com capa colorida e armação em acrílico, para divulgação dos 

trabalhos. O vídeo deverá ser aprovado pelo fiscal do contrato, antes de sua 

finalização. 

 

8. QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO 

A contratada deverá demonstrar experiência em projetos ou serviços similares ao objeto 

deste Termo de Referência, assim: 

 A Proponente deverá apresentar atestado comprobatório de desempenho anterior 

em nome da empresa, organização ou entidade que comprove a execução de 

serviços compatíveis com o objeto deste edital, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, ou ainda relatórios, documentos e projetos publicados 

que comprove a experiência requerida para a execução dos serviços, 
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acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico – CAT, expedidos pela 

entidade profissional competente; 

o Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser emitidos em papel 

timbrado do contratante, com nome, função e telefone de contato de 

quem os assina. 

Qualificação técnica da equipe com o seguinte escopo mínimo, durante todas as 

etapas do presente objeto, contendo no mínimo 6 profissionais na equipe. Deverá ser 

fornecida à SVMA uma cópia de toda a documentação comprobatória de formação e 

experiência da equipe técnica do Programa de Educação Ambiental. 

 Um coordenador, com qualificação e experiência na coordenação de equipes 

técnicas multidisciplinares, responsáveis pela execução de projetos de Educação 

Ambiental, com conhecimento em Áreas Protegidas. 

o Formação acadêmica, comprovada através de diploma; 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 

 Um profissional da área de educação, com qualificação e experiência em 

programas de Educação Ambiental e Educomunicação, devidamente habilitado e 

com experiência mínima de três anos; 

o Formação acadêmica, comprovada através de diploma; 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 

 Um profissional da área de cartografia, devidamente habilitado e com experiência 

mínima de dois anos em trabalhos de Educação Ambiental e cartografia. Tal 
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profissional deverá coordenar a parte cartográfica do Programa, bem como atuar 

nas outras frentes de trabalho 

o Formação acadêmica, comprovada através de diploma; 

o Experiência comprovada, através de Anotação de Responsabilidade Técnica 

ou Certificado de Acervo Técnico, de no mínimo dois anos. 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 

 Um profissional da área de comunicação, com experiência em trabalhos 

comunitários, de Educação Ambiental e Educomunicação, devidamente habilitado 

e com experiência mínima de dois anos. Tal profissional deverá atuar junto aos 

projetos de Educomunicação, bem como auxiliar na produção de cartazes, 

fanzines, vídeos ou outras formas de comunicação com a população que se 

fizerem necessárias; 

o Formação acadêmica, comprovada através de diploma; 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 

 Um profissional com qualificação e experiência em áreas do conhecimento 

relativas à sociologia, antropologia, geografia humana, planejamento 

socioambiental ou áreas afins, além de experiência em diagnósticos 

socioambientais, devidamente habilitado e com experiência mínima de dois anos: 

o Formação acadêmica, comprovada através de diploma; 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 



 
 

25 
 

 Um especialista em planejamento participativo, condução de grupos e moderação 

de reuniões de planejamento que envolvam aspectos de desenvolvimento de 

projetos em Unidade de Conservação ou áreas especialmente protegidas, com 

experiência mínima de dois anos: 

o Experiência comprovada, de no mínimo dois anos. 

o Curriculum vitae e documentação comprobatória. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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Programa de Educação Ambiental - PNMFC 

Cronograma de execução 

  Ano 1 Ano 2 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plano de Trabalho                                                 

Relatório Bimestral                                                 

Relatório Anual                                                 

Relatório Final                                                 

Calendário de Atividades anuais                                                 

Diagnóstico                                                  

Relatório do Diagnóstico                                                 

Apresentação dos Mapas                                                 

Programa de Sensibilização da Comunidade                                                 

Capacitação dos agentes multiplicadores                                                 

Seminários com agentes multiplicadores                                           

 

    

GTTs                                                 

Programa de Educomunicação                                                 

Acompanhamento com escolas                                                 

Relatório do Acompanhamento com Escolas                                                 

Elaboração de folder da UC                                                 
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Divulgação da UC                                                 

Produção de cartazes e panfletos de divulgação                                                 

Produção de cartilhas educativas                                                 

Produção de vídeo                                                 

Produção de fanzine                                                 

Evento de finalização do Programa                                                 
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