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Entrega do PEA-BA ao Secretário 
Estadual da Educação

Foi entregue ao Exmo. Secretário da Educação 
Osvaldo Barreto Filho o Programa de Educação 
Ambiental do Estado da Bahia – PEA-BA, 
resultado de um processo de construção 
coletiva ao longo de oito meses.

O evento aconteceu no dia 18 de março de 
2010, no gabinete do Secretário, e estiveram 
presentes: os integrantes da Coordenação da 
CIEA-BA Ângelo Oliva, Lilite Cintra, Solange 
Rocha; da Secretaria Executiva Soraya Midlej e 
Ricardo Duarte; a representante do ensino 
básico na CIEA-BA, Angélica Moura e o Chefe de 
Gabinete da Secretaria da Educação – SEC, 
Paulo Pontes. 

Na oportunidade, o Secretário expressou a 
importância de tranversalizar a educação 
ambiental e reconheceu a legitimidade e 
representatividade da CIEA–BA no processo de 
construção do PEA-BA.  

Solange Rocha, Angelo Oliva, Paulo Pontes, Sr. Osvaldo 
Barreto, Lilite Cintra, Angelica Moura, Soraya Midlej e Ricardo 
Azevedo.

Angelo Oliva, Sr. Osvaldo Barreto, Angelica Moura, Lilite 
Cintra e Soraya Midlej

Solange Rocha, Paulo Pontes, Angelo Oliva, Sr. Osvaldo 
Barreto, , Angelica Moura, Lilite Cintra, Ricardo Azevedo e 
Soraya Midlej.

Lançamento do Programa de 
Educação Ambiental do Sistema 
Educacional – ProEASE-BA 

O ProEASE-BA foi lançado no dia 23 de março 
último, em um evento que foi realizado no 
Parque de Pituaçu, Salvador. Contou com a 
presença de estudantes, professores, gestores 
da rede estadual de ensino, gestores de órgãos 
do Estado, de secretarias municipais da 
educação e representação da CIEA-BA.

O Secretário da Educação, Osvaldo Barreto, na 
oportunidade elogiou a atuação de educadores 
que estão empenhados em melhorar o 
ambiente escolar e 

ambiental nas 
escolas. 

 

reiterou a importância de 
transversalizar a educação 

Solange Rocha, Coordenadora de Educação 
Ambiental e Saúde da Secretaria da Educação 
e representante da SEC na Coordenação da 
CIEA-BA, apresentou o ProEASE enfatizando 
suas principais finalidades: servir como 
subsídio teórico ampliando a bagagem de 
conhecimentos dos educadores, despertar a 
reflexão acerca das questões ambientais e 
apontar para a formulação de ações 
p e r m a n e n t e s  q u e  a s s e g u r e m  a  
biodiversidade.

Show de Maviael Melo
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A CIEA-BA foi representada pela Professora 
Angélica Moura que integrou a Câmara Técnica de 
Educação Formal na análise e contribuição ao 
texto final do ProEASE, elaborado pelo consultor, 
Professor Frederico Loureiro. Teve ainda a 
presença de Idalécio Santos, membro da CIEA, 
representando o segmento educador da rede 
Estadual de ensino, e de Maria do Rosário, 
também integrante da CIEA, mas que estava 
representando a escola que teve o cartaz 
ilustrando o ProEASE.

Profa. Solange Rocha 

O evento teve abertura ao som de Maviael Mello e 
banda, com seus cantos regionais e cordéis 
ambientalistas, usados como recurso pedagógico 
na promoção de reflexões, sensibilizações e 
transmissão de conhecimentos de forma lúdica, 
como ressaltou Solange Rocha.

Juliano Matos, Secretário do Meio Ambiente 
presente, reconheceu o significativo passo na 
construção de uma política de estado e de sermos 
o diferencial na “formulação dos nossos próprios 
passos em nome do nosso rico patrimônio 
natural”.

Os educadores celebram este momento singular 
como uma conquista na perspectiva de uma 
pedagogia crítica comprometida com a 
sustentabilidade.
Parabéns e “mãos a obra”!!!

Confiram alguns momentos desses 
eventos!!!

Prof. Idalécio Santos

Secretario da Educação Sr. Osvaldo Barreto.

Secretario do Meio Ambiente Dr. Juliano MatosProfa. Angélica Moura

 Sr. Osvaldo Barreto, Nildon Pitombo, Angélica Moura, 
Idalécio Santos e Frederico Loureiro
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