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Apresentação
Falar de educação, mais pontualmente de educação ambiental, é desejar uma sociedade mais justa, 

livre e solidária, como, aliás, está timbrado no art. 3º da Constituição Federal enquanto objetivo fundamental 
de nossa República.

Educar é informar, é ensinar, é emancipar o ser humano no sentido de que ele possa exercer com  maior 
plenitude suas capacidades individuais e coletivas, tornando‐se uma pessoa apta a ações e empreendimentos 
sociais e econômicos.

As pessoas em processo emancipatório são capazes de urdir seus projetos de vida, são seres sempre 
atentos à integridade social, física e psíquica de seu grupo e a sua própria e à soma dessa capacidade e 
integridade podemos chamar de Dignidade.

Parece evidente que não é um processo automático, nem simples, nem de curta duração. É 
permanente, reclama valores sociais e familiares, exige um Estado atento e atuante e demanda compromisso 
pessoal.

Norberto Bobbio, falando dos Direitos Humanos, di‐los históricos, eis que se vão aperfeiçoando ao longo 
da experiência humana, diríamos mais, da persistência humana em viver em melhores condições sócio‐
ambientais‐econômicas.

Educar ambientalmente é aprimorar o olhar e o exame do meio envolvente onde as pessoas se 
desenvolvem e onde vicejam ou deveriam germinar seus projetos de vida.

É compreender que nosso desenvolvimento individual e coletivo está inserido no meio ambiente, que 
deve, consequentemente, ser conhecido, reconhecido e preservado.

Bem por isso, a Constituição Federal estipula o meio ambiente como um direito fundamental1, que é, 
por igual, um dever fundamental e, nesse passo, conquanto o protagonismo seja do Poder Público, sua 
preservação constitui missão de cada ser humano, em qualquer tempo e lugar.

A Educação Ambiental deve levar às escolas de todos níveis (básico, médio e superior) a percepção de 
que nossos direitos/deveres para com o Meio Ambiente estão além de uma questão ideológica ambientalista 
(conquanto relevante), são necessidades para que tenhamos espaço territorial, social e ético para a busca da 
Dignidade.

Não se pretende falar em efetividade de direitos, mas de conscientização da importância de preservar 
e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, de 
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, de garantir espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
 

De dotar as pessoas, na educação formal, não‐formal e informal, de informação suficiente para 
elaboração de senso crítico, para escolhas e posicionamentos, para entender, por exemplo, o que é uma obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o que é um estudo prévio 
de impacto ambiental, o que é uma produção, comercialização ou emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

1. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá lo para as presentes e futuras gerações.
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Enfim, a educação ambiental visa a conscientização para a preservação do meio ambiente2.

Nessa ordem de ideias, a educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre 
indivíduos e instituições, com a finalidade de promover uma leitura sobre o modo de vida humana, baseada 
em atender às necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião ou classe.
 

Como sugerido acima, a educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre 
todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à 
exploração dessas formas de vida pelos seres humanos.

Não podemos deixar de referir à Lei 9795/993, acerca da Política Nacional de Educação Ambiental, que 
dispõe em seu art. 1º:

“Entendem‐se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

Na mesma norma, importa referir, que por força de lei (art. 2º) a “educação ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não‐formal”.

Para esta abordagem, em coerência com o que já dito antes, deve‐se atentar (art. 4º) que dentre os 
princípios básicos da educação ambiental, além do (I) enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo, (II) temos como relevantíssima a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio‐econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e 
está nesta capacidade de compreender a articulação das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, a inafastabilidade da educação ambiental.

Determina a lei a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino e dos profissionais de todas as áreas.

Enfim, tornando ao conceito de emancipação do ser humano, considerando os âmbitos social, 
econômico, moral, coletivo e individual, só se imagina o exercício de cidadania na medida exata da sabença de 
todos os processos ambientais nos quais se insere o ser humano e que determinam seu posicionamento ético e 
político em relação à sociedade e suas escolhas. A pertença está jungida à noção de legitimidade das ações.

O resultado de esforços de muitos fez vicejar este Passo a Passo da Educação Ambiental e para que 
não se cometa injustiças, nem esquecimentos, é preciso destacar a interlocução e denodo da servidora 
Wanderleia Aparecida Coelho, que atua neste Centro de Apoio ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, 
coordenando o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA) e que tem sido, do viés do Ministério 
Público do Paraná, indispensável à manutenção da discussão e das iniciativas de nossa instituição em Educação 
Ambiental.

     Alberto Vellozo Machado   
 Procurador de justiça e Coordenador do

 CAOPMAHU e GAEMA - MPPR   

2. Art.225 VI.
3. Nessa exata direção o estado do Paraná editou a Lei 17505  11 de Janeiro de 2013.
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O Ministério Público do Paraná (MPPR) – por intermédio do Centro de Apoio 
ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo – coordena o Grupo de Trabalho de 
Educação Ambiental (GTEA) com o objetivo de monitorar a implementação das 
Políticas Públicas de Educação Ambiental (PPEA) nos municípios. O Grupo de 
Trabalho é composto pelas Secretarias de Meio Ambiente e Educação dos municípios 
que integram a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), pela Secretaria do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), Secretaria da Educação do Paraná (SEED
PR), Secretaria da Saúde do Paraná (SESAPR), Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Paraná (SEABPR), Secretaria da Ciência, Rede de Educação 
Ambiental,   Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 
Universidades Estaduais, Federais e Particulares.  

A Educação Ambiental (EA) tem um papel fundamental no despertar de 
consciências para construção de um projeto de sociedade sustentável que promova a 
vida em suas múltiplas dimensões, que nutra o sentimento de pertencimento, que 
respeite a diversidade e que compreenda a complexidade das relações para o sustento 
de todas as formas de vida. 

Portanto, ao fortalecer as políticas municipais de EA e estimular a criação de 
Leis Municipais, se faz necessário analisar as políticas públicas ambientais, 
trabalhandoas de maneira articulada com os documentos: Carta da Terra, Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, 
Política Nacional de EA, Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA, Resolução 
CNE/CP nº 02/2012, Lei nº 17.505/13, Decreto n° 9.958/14 e deliberação CEEPR 
nº 04/13 emitida pelo Conselho Estadual da Educação. Esta compreensão propicia 
maior reflexão e ações integradas na perspectiva de transformação da realidade 
socioambiental dos municípios.

Nesse sentido, este passo a passo tem como objetivo contribuir para o 
planejamento de cada etapa da elaboração do Projeto de Lei Municipal da Educação 
Ambiental, de modo que sua realização aconteça de maneira consciente e que 
contribua na resolução dos assuntos predominantemente de interesse local. E 
principalmente, faça sentido para a sociedade como um todo!

Introdução
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Fluxograma



                                     
• Orientar as prefeituras municipais no processo de elaboração de projetos de lei 
de Educação Ambiental, incentivando que sejam feitos de maneira democrática 
e participativa;

• Subsidiar as Promotorias de Justiça no monitoramento dos processos de 
elaboração do Projeto de Lei Municipal de Educação Ambiental;

• Contribuir com o Grupo de Trabalho Municipal na condução de cada etapa de 
elaboração de projetos de leis de Educação Ambiental.
   

1. Reconhecer a Educação Ambiental como caminho para a construção de 
valores que promovem a vida;

2. Compreender a natureza sistêmica das questões socioambientais que afetam 
a qualidade de todas as formas de vida;

3. Compreender a inter-relação das dimensões global, regional e local nas 
proposições;

4. Incentivar práticas participativas democráticas;

5. Estar em consonância (nas esferas federal e estadual) com as demais políticas 
públicas, como a de recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos, solos, 
saúde, agricultura, dentre outras;

6. Conhecer a realidade do município para que a Política Pública de Educação 
Ambiental possa contribuir para o enfrentamento das questões socioambientais 
locais;

7. Reconhecer a bacia hidrográfica como escala de planejamento, gestão e 
monitoramneto da dimensão socioambiental;

8. Articulação com as demais políticas públicas em uma perspectiva sistêmica.
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Princípios Integradores 

Objetivos



Iniciando o processo de elaboração 
da Política Municipal de Educação 
Ambiental - PMEA

O processo de elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental é 
composto pelas seguintes etapas:

1. Formação do Grupo de Trabalho

 Esta etapa consiste na municipalidade criar um Grupo de Trabalho (GT) 
para a elaboração da PMEA do muncípio, que resultará no Projeto de Lei 
Municipal de Educação Ambiental. Este processo ocorrerá por meio da 
Secretaria de Educação e Meio Ambiente junto com representantes dos 
conselhos correlatos (meio ambiente, educação, saúde), outras secretarias 
municipais e segmentos sociais.
 O grupo de trabalho também poderá ser constituído como Câmara 
Técnica no Conselho de Meio Ambiente e/ou Educação.

2. Organização de Grupo de Trabalho Municipal e 
Mobilização

Em seguida, deve-se formalizar o GT e instituir a Secretaria Executiva por 
meio de resolução, decreto/portaria ou deliberação com as seguintes 
atribuições recomendatórias:

• Elaborar agenda de trabalho e cronograma executivo;
• Elaborar e executar o Plano de Mobilização para debater, sensibilizar e 
chamar a participação de diversos segmentos afins para constituírem a Política 
Municipal de Educação Ambiental;
• Enviar ao MPPR o(a) Decreto/Portaria da Agenda de Trabalho e Plano de 
Mobilização;
• Documentar todas as fases do processo (atas, registro fotográfico dos 
encontros);
• Assegurar a integração, articulação e fortalecimento das ações, projetos e 
programas;
• Assegurar que as contribuições sejam efetivas e que a integridade das 
proposições seja respeitada (justificar caso não seja possível o acatamento).
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3. Realização do Diagnóstico Técnico-Participativo e 
sistematização do documento-base durante o processo 
de elaboração da PMEA 

O grupo de trabalho constituído deve garantir a integração e a 
articulação entre as secretarias municipais, num primeiro momento e, 
posteriormente, na articulação do poder municipal com os diversos segmentos 
e parcerias. Este processo contribuirá para: a compreensão da realidade em 
que programas, projetos e ações de Educação Ambiental serão realizadas (no 
âmbito da municipalidade); apontar como programas, projetos e ações se 
complementam, e identificar a efetividade dos mesmos.  

Portanto o diagnóstico deverá:

• Levantar programas, projetos e ações de Educação Ambiental executados pelas secretarias, 

movimentos sociais, Organizações Não-Governamentais e demais instituições;

• Levantar os sujeitos envolvidos, tanto os realizadores quanto os beneficiários dos programas, 

projetos e ações;

• Estabelecer as correlações existentes entre as ações realizadas, os temas trabalhados, os 

sujeitos beneficiados, os territórios de intervenção e os problemas socioambientais 

identificados;

• Estabelecer relações entre as situações trabalhadas e as demandas da realidade municipal 

bem como aferir os resultados encontrados;

• Identificar parcerias locais que já realizam programas, projetos e ações de Educação 

Ambiental e prospectar potenciais parcerias;

• Elencar os aspectos que contribuirão para a definição de diretrizes, prioridades e metas no 

momento de elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental;

O resultado do diagnóstico deverá constituir-se pelo histórico da 
Educação Ambiental do município, pela linha do tempo dos programas, projetos 
e ações de Educação Ambiental e deverá subsidiar a criação da minuta do 
Projeto de Lei da Política Municipal com a definição de diretrizes, prioridades e 
metas.

Sendo assim, cada etapa do dignóstico de ação de mobilização deverá 
ser registrada para garantir a efetividade da lei, a qualidade do programa e a 
corresponsabilidade dos participantes.

MMoobbiilliizzaaççaaõõ  SSoocciiaall trata-se de cidadania que propcia a criação de um espaço de representatividades, debate e construção de 
agendas coletivas voltadas à Educação Ambiental e que contribuirão para a articulação entre a comunidade, entidades e 
poder público.
Para tanto, algumas fases são necessárias como: identificação de segmentos, lideranças e entidades locais; criação de redes 
e estratégias de comunicação para divulgação das atividades - rádio comunitária, cartazes, entidades, divulgação porta a 
porta, carro de som e etc.; elaboração da agenda de trabalho contendo a realização de reuniões, conferências municipais, 
consultas públicas, fóruns, eventos, etc., e adoção de instrumentos de sistematização e avaliação de todo o processo.



4. Elaboração da minuta do documento de lei 

A Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação 
Ambiental foram criados pela Lei nº 17.505/2013 e regulamentadas pelo 
Decreto nº 9.958/2014. Elaborada à luz da Política Nacional de Educação 
Ambiental, ambas pautam diretrizes e objetivos que contribuem como 
referência e reflexão sobre a Educação Ambiental no município.

Portanto, a elaboração da minuta do Projeto de Lei da Política Municipal 
deve atender as atribuições e especificidades locais em consonância com esses 
entes federados.

Esta etapa compreende o agir de modo integrado por parte do Grupo de 
Trabalho e a implementação do Plano de Mobilização, considerando:

• A realização de conferências, encontros e reuniões públicas (conforme as necessidades e 

epecificidades do município);

• A participação efetiva dos segmentos implicados na elaboração da Política Municipal de 

Educação Ambiental; 

• O estímulo ao diálogo, enfatizando a importância da ação coletiva para o enfrentamento dos 

desafios socioambientais;

• A disponibilização de informações e documentos gerados, seja para consulta ou produção de 

texto, respeitando o direito à informação dos que participam do processo;

• A sistematização das informações, destacando (a) as que pautaram o Projeto de Lei, (b) as 

que servirão de referencial para o Programa Municipal de Educação Municipal, (c) as com 

potencial contribuitivo para a definição de diretrizes;

Esta fase requer também a articulação das políticas públicas ambientais, 
sociais, de desenvolvimento econômico, urbano e rural - buscando compreen-

        8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9      

 Para esta finalidade, considera-se documento base o conjunto de informações sistematizadas, analisadas e 
com destaque às questões essenciais que subsidiarão a minuta do Projeto de Lei. Estas questões são:

• As que apresentam a realidade do município no que diz respeito aos programas, projetos e ações de 
Educação Ambiental;
• As dimensões de intersetorialidade das secretarias municipais;
• As correlações existentes entre as ações realizadas, os temas trabalhados, os sujeitos beneficiados, os 
territórios de intervenção e os problemas socioambientais identificados;
• Os aspectos que contribuirão para a definição de diretrizes, prioridades e metas propostas no momento de 
elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental.
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der e expressar a complexidade que há nesta articulação propiciando um 
processo educativo que resultará no planejamento conjunto, ações 
intersetoriais e planos integrados. A Articulação Nacional de Políticas Públicas 
de Educação Ambiental (ANPPEA), em seu estudo sobre indicadores 
ambientais, sugere alguns tipos de política públicas a serem consideradas, 
como indicam os quadros abaixo:

Políticas Públicas Ambientais

Recursos Hídricos Resíduos Sólidos Clima
Prevensão de riscos 

de desastres 
ambientais

Biodiversidade/ 
Florestas/

Áreas Protegidas

Saneamento 
Ambiental

Fiscalização 
Ambiental

Zoneamento 
Ecológico‐ 
Econômico

Licenciamento 
Ambiental

Pagamento por 
Serviços 

Ambientais

Políticas Públicas Sociais

Educação Saúde Esportes Cultura
Desenvolvimento 

Social

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional

Comunicação
Combate ao 

Trabalho Escravo ou 
Análogo

Migração Juventudes

Terceira Idade Iguadade Racial Povos indígenas Comunidades 
Tradicionais

Gênero

Mulheres Inclusão

Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico

Geração de Trabalho e Renda Arranjos / Sistemas 
Produtivos Locais

Turismo

Políticas Públicas de desenvolvimento Urbano

Cidades
Planejamento e 

Gestão Territorial 
Urbana

Mobilidade e 

Acessibilidade

Habitação e Acesso 
à Moradia

Regularização 
Fundiária

Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural

Agropecuária
Agroecologia / Sistemas 

Agroflorestais
Reforma Agrária



É necessário, por conseguinte, a integração com o sistema formal de 
ensino no alinhamento às políticas educacionais, aos planos municipais de 
educação e da existência de diretrizes curriculares municipais.

A articulação da educação formal e não formal propicia trabalhar com o 
cultivo de uma geração futura que encontra-se em processo de formação na 
escola, em profunda interação com a realidade socioambiental de seu 
município. Portanto, sob o aspecto pedagógico, é o momento de inserir e 
fortalecer a Educação Ambiental como um princípio de vida, um modo de ser e 
estar no mundo!

Ainda, cabenessa fase a inserção das demandas da Política Pública 
Municipal de Educação Ambiental na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por fim, sugere-se que a elaboração da minuta seja feita num prazo de 
médio de 18 meses após a constituição do GT.
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• PPoollííttiiccaa:: conjunto de diretrizes para atuação pública.
Ex: Política Nacional de Recursos Sólidos.
• PPllaannoo:: documento mais abrangente (contém cenários, 
análises, diagnósticos) que identifica pontos essenciais 
a serem tratados nos programas e projetos. 
Estabelece as linhas de atuação e as diretrizes.
Ex: Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 
• PPrrooggrraammaa:: aprofunda o Plano, detalha diretrizes, 
metas e indicadores. É o documento que indica um 
conjunto de projetos.
Ex: Programa de Apoio e Acompanhamento da Gestão 
Municipal de Resíduos Sólidos.
• PPrroojjeettoo:: compreende o conjunto de ações que visão a 
operacionalização, deine os prazos e responsabilidades. 
Deve estar ainhado aos programas e ao cumprimento 
das diretrizes estabelecidas no Plano.
Ex: Projeto de Implementação de Cota de ICMS 
Ecológico Referente à Gestão de Resíduos.
• AAççããoo:: atividade realizada no plano operacional, que 
pode ou não estar articulada e integrada a uma das 
dimensões do Planjamento (Política/Plano/Programa/
Projeto). O ideal é que esteja alinhada às demais 
etapas e que contribuia para os resultados 
estabelecidos nos Planos e Programas.
Ex: Estudo de Viabilidade, Definição de Critérios e 
Parâmetros, etc.



Finalizando o processo
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5. Aprovação da Lei / Decretos

Os projetos de lei normalmente são propostos por um vereador ou 
vereadora, mas também podem partir da iniciativa popular (conforme prevê a 
Constituição Federal em seu artigo nº 14, que trata da soberania popular) ou 
ainda por iniciativa do Executivo.

Cada casa legislativa - sendo que no âmbito das prefeituras trata-se da 
Câmara de Vereadores - segue um rito processual de tramitação até sua 
aprovação. Neste caso, cabe ao Grupo de Trabalho constituído acompanhar o 
processo de Aprovação ou Regulamentação da Lei.

Com a aprovação da Lei inicia um novo ciclo que consiste na 
implementação da Política Municipal de Educação Ambiental (com a elaboração 
do programa, dos projetos e ações municipais de Educação Ambiental) 
conforme os princípios integradores, as diretrizes, as prioridades (programas e 
ações), as metas e os recursos necessários para sua execução!

Ação

Projeto

Programa

Plano

Política



Etapas, atividades e 
resultados esperados

Quadro resumo

Fase de elaboração do 
PMEA

Atividade Resultados esperados

Formação do Grupo de 
Trabalho (GT) 

Composição do GT, 
elaboração do regimento 
interno e da agenda de 

atividades

I - Decreto/portaria 
II - Agenda de trabalho e 

Plano de Mobilização

Organização do Grupo de 
Trabalho Municipal e 

Mobilização

Realizar as etapas de 
encontros, seminários e 

comunicações

I - Plano de Mobilização;
II - Documentar esta fase 

do processo (atas, registro 
fotográfico, etc.)

Realização do Diagnóstico
Técnico-Participativo e 

sistematização do 
documento-base 

Elaborar um diagnóstico 
participativo das ações, 
projetos e programas de 

EA desenvolvidos por 
secretarias e demais 

segmentos estabelecendo 
correlações.

Pontuar aspectos que 
contribuam para a 

definição de diretrizes, 
prioridades e metas

I - Relatórios integrados 
das ações realizadas no 
município destacando as 

contribuições para a 
definição de diretrizes, 
prioridades e metas;
II - Sistematização e 

elaboração do documento 
base.

Elaboração da minuta do 
documento de lei ou 

adequação aos programas 
de diretrizes 

(no caso de leis já 
instituídas)

Sistematização das 
informações e correlação 
com demais políticas de 

EA

I - Minuta do projeto de Lei

Aprovação da Lei / Decretos
Acompanhar mecanismos 

de aprovação
I - Aprovação da Lei



Documentos para consulta

• Carta da Terra

• Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

•Política Nacional de Educação Ambiental

 (Lei 9.795/1999)

• Programa de Fomento às Ações em Saúde 

Ambiental (Portaria nº 560/2012)

• Política Nacional de Saneamento Básico

(Lei 11.445/2007)

• Política Nacional de Educação para o 

Consumo Sustentável

(Lei 13.186/2015)

• Política Nacional de Resíduos Sólidos

(Lei 12.305/2010)

• Política Nacional de Recursos Hídricos

(Lei 9.433/1997)

•Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº 

02/2012)

• Política Estadual de Educação Ambiental 

(Lei 17.595/2013)

•Comissão Institucional de Educação 

Ambiental (Decreto 9.958/2014)

•Normas Estaduais para a EA no Sistema 

Estadual de Ensino

(Deliberação CEE-PR nº 04/2013)
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http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra.html
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/item/8068-tratado-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental-para-sociedades-sustent%C3%A1veis-e-responsabilidade-global.html
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/funasa/2012/prt0560_04_07_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13186.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/conteudo/iv-cnijma/diretrizes.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=85172&codTipoAto=&tipoVisualizacao=alterado
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=113098&indice=1&totalRegistros=1
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2013/deliberacao_04_13.pdf


Pessoas que tornaram a 
construção deste passo a passo 

possível



O MP-PR agradece a contribuição 
de cada um de vocês!




