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PROJETO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AMBIENTAL - CONHECENDO 
OS PARQUES DE PORTO ALEGRE. Jaqueline Lessa Maciel, Denise Jorge Carvalho, Rafael 
Batista Ribeiro, Michele Barros de Oliveira, Amanda Nascimento da Silva, Juliana Pisol, Benhur Pinos 

da Costa (orient.) (ULBRA). 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM), localiza-se no município de Porto Alegre, juntamente com o 
Centro de Educação e Informação Ambiental (CEIA), tem o objetivo de desenvolver as habilidades e atitudes em 
relação ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios 
biofísicos. Esta sendo desenvolvido projetos: Conhecendo os Parques de Porto Alegre, Conselho Mirim de Praças, 
projeto Extremo Sul-Educação Ambiental para Sustentabilidade Ecológica, projeto Porto Alegre mais Verde. Nossa 
metodologia está baseado na pedagogia da interação entre comunidade e Smam, através da realização de projetos 
sustentáveis na área de educação ambiental, seguindo a linha de Paulo Freire, onde o sujeito não pensa e não age 
sozinho e sim com a interdiciplinaridade das ciências físicas biológicas e humanas (Biologia, Geografia e 
Pedagogia), e através da educação libertadora com palavras chaves como o amor e o cuidado com o meio ambiente. 
A educação ambiental que define ou modifica hábitos e comportamentos, atua como um agente de transformação e 
busca-se o resgate do elo entre a sociedade e a natureza como base para a formação do educador, educando e 
comunidade, pois essa ação educativa busca a consciência da realidade global, do tipo de relações que os homens 
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e causas profundas. Portanto, a 
educação ambiental é um processo educativo para disseminação de conhecimentos, onde esta aprendizagem é 
continua, sobre as questões ambientais locais e globais, pois buscamos juntos a melhoria da qualidade de vida da 
população, e ao mesmo tempo a participação comunitária integrando assim as atividades de educação ambiental 
como base necessária para preservação e a busca da qualidade ambiental da nossa cidade. 
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