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Programa de Educação 
Ambiental no Entorno 
da Reserva do Caju

 

Ações

1) Curso de Formação de Multiplicadores em 
Educação Ambiental ( em 07 módulos para 
Professores(as) da Rede Pública de Ensino);

2) Assessoria aos Projetos dos Educadores(as) 
nas Comunidades - Rede de Projetos;

3) Visitas, Palestras, Oficinas (escolas das redes 
pública e privada de ensino, agricultores 
familiares, público em geral);

4) Concurso de Redação;

5) Intercâmbio entre os Projetos de EA;

6) Pesquisas em Educação Ambiental.

Projeto Gestão Ambiental 
na Reserva do Caju

Campo Experimental 
de Itaporanga – CEI

Aracaju -SEEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Tabuleiros Costeiros

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Av. Beira-Mar, 3250, Caixa Postal 44

CEP 49001-970, Aracaju, SE
Fone (79) 4009 1300  Fax (79) 4009 1369 

E-mail: sac@cpatc.embrapa.br                                                  



A educação ambiental tem 

encontrado destaque como uma das 
estratégias para criação de uma 
consciência crítica e ética em torno dos 
problemas ambientais, assim como, um 
instrumento eficaz na luta pela proteção, 
conservação e utilização sustentável dos 
recursos naturais, incentivando a formação 
de uma consciência coletiva de gestão 
ambiental dos vários ecossistemas.  

A região contemplada por este programa, 
além de importante beleza cênica, reúne 
ecossistemas com rica biodiversidade, 
porém, bastante ameaçados pelo 
ausência de planejamento e gestão 
ambiental.

 

 

Princípios e Diretrizes 
do Programa

* Consonância com o Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global “Estimular, criar e 
desenvo lve r  redes  de educadores  
ambientais”;

*  Consonância com a Política Nacional de 
Educação Ambiental (Lei nº 9.795 – 
27/04/1999) “Promover a articulação das 
ações educativas voltadas às atividades de 
proteção, recuperação e melhor ia 
socioambiental e (...) potencializar a função 
da educação para as mudanças culturais e 
sociais”;

* Aprendizagem permanente (todos somos 
aprendizes e educadores);

* Afirmação de valores e ações que 
contribuam para a transformação humana e 

social e preservação ecológica;

* Empoderamento das populações;

* Valorização e integração das 
diferentes formas de conhecimento;

* Fortalecimento dos Sistemas de 
Ensino;

*  Sus ten tab i l idade re f lexão e  
construção de alternativas.

1) Favorecer a capacitação de 
educadores  do ens ino fo rmal  
(fundamental e médio);

2) Contribuir na conformação de uma 
rede de projetos em Educação 
Ambiental;

3) Assessorar a implementação de 
projetos de Educação Ambiental;

4) Favorecer a troca de experiências 
entre as escolas (comunidades 
escolares) envolvidas no programa.

O que propõe o 
Programa de EA?
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