
     Com o objetivo de viabilizar a articulação entre as 
ações educativas e ambientais, na promoção da 
melhoria socioambiental, a Secretaria Estadual do 

Transversalização da Educação Ambiental na Bahia’’ 
O evento ocorreu durante todo o dia 27 de outubro 
no Hotel Sol Barra, e contou com a participação de 
representantes de secretarias e órgãos do governo, 
Ongs e sociedade civil.
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    A oficina foi realizada por meio da Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental- CIEA, do 
Grupo de Aplicação Interdisciplinar à Aprendizagem 
– GAIA e a Diretoria de Educação Ambiental- DEA, 
da SEMA, contando com a participação do 
professor-doutor da USP e ex-diretor de EA no 
Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino.
Segundo o professor, é preciso qualificar os debates 
sobre Educação Ambiental junto à população. “E, 
para isso, é necessário mobilizar políticos, artistas e 
esportistas, dentre outros. Ou seja, pessoas que 
sejam referências, em todos os setores da 
sociedade”, disse.
    Ele destacou a importância dos debates sobre o 
assunto e os subsídios gerados para a construção 
da transversalidade do Projeto de Educação 
Ambiental-PEA.
    Sorrentino lembrou que não se pode pensar em 
transversalidade na Educação Ambiental apenas no 
contexto ocorrido entre instituições. “A 
transversalização não se limita a aproximar 
instituições, mas também promover o processo de 
capilarização com os demais setores da sociedade 
para fazer acontecer a EA”, afirmou.
    De acordo com Ângelo Oliva, diretor de Educação 
Ambiental da SEMA, os assuntos foram debatidos e 
internalizados em grupos de trabalho, onde a 
transversalização foi tratada como o mecanismo da 
prática de Educação Ambiental, atendendo as 
expectativas dentro da proposta.
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     Barreiras, Caetité, Juazeiro, Salvador e Valença 
foram alguns dos municípios que participaram da 
videoconferência para apresentação dos resultados 
do Projeto de Lei de Educação Ambiental na Bahia- 
PLEA- BA.
     O evento aconteceu na manhã do dia 28 de 
outubro no Instituto Anísio Teixeira - IAT, na 
Paralela, e foi transmitido simultaneamente, em 
tempo real, para 40 auditórios espalhados por todo 
o estado. Em Salvador, a transmissão aconteceu no 
auditório do IAT e no interior, nas Direc's e Colégios 
Luis Eduardo Magalhães.
     O evento teve como objetivo informar aos 
participantes dos 26 Territórios de Identidade - TIs 
do estado sobre as propostas e sugestões colhidas 
pela CIEA durante os Seminários de Consulta 
Pública do PLEA.

Projeto de Lei de Educação 
Ambiental é debatido na 
videoconferência.

Gabriela,Lilite,Solange e Mattedi

Lilite Cintra fala com os T. de Identidade

Plenária CIEA

Mariana Mascarenhas fala com Jequié

     A videoconferência foi uma iniciativa da 
Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental- CIEA, do Grupo de Aplicação 
Interdisciplinar à Aprendizagem - GAIA  e da 
Diretoria de Educação Ambiental -DEA, da  SEMA, 
contando com a participação do Superintendente 
da SPS, Eduardo Mattedi  e Solange Rocha, 
representante da Secretaria de Educação e 
Cultura.
     O PLEA- Projeto de Lei de Educação Ambiental 
vem sendo construído há mais de três anos e 
contou com a contribuição de mais de cinco mil 
integrantes entre representantes de secretarias e 
órgãos do governo, Ongs e sociedade civil.
      “A CIEA, em conjunto com representantes dos 
26 TIs no estado, se reuniram para discutir o 
documento base do PLEA e buscar contribuições 
visando fazer a conexão das demandas 
socioambientais pelos diversos setores sociais de 
cada território”, afirmou Ângelo Oliva, diretor de 
Educação Ambiental da SEMA.
     O documento base do PLEA-BA seguirá para 
assessoria jurídica da CIEA para adequação de 
linguagem. Posteriormente, para a Casa Civil e daí 
encaminhado à Assembléia Legislativa para 
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