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I SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este documento apresenta o Plano de Trabalho da Segunda Fase do Projeto de Educação 
Ambiental da Costa Verde – PEA Costa Verde, envolvendo os municípios de São Sebastião, 
Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São Paulo e Paraty, Angra dos Reis e 
Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro. O PEA Costa Verde atende a condicionantes do 
licenciamento ambiental federal de empreendimentos marítimos de Exploração e Produção 
(E&P) de Petróleo e Gás (P&G) da Petrobras na Bacia de Santos, através da implementação de 
processos educativos no âmbito do desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental 
Crítica, conforme documentos técnicos desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). O PEA Costa Verde integra parte de dois 
Programas de Educação Ambiental: o Programa de Educação Ambiental de São Paulo (PEA-
SP) e o Programa de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (PEA-Rio). 

O projeto encontra-se atualmente na Primeira Fase, desenvolvida a partir de março de 
2017, com encerramento previsto para março de 2020, momento em que iniciará a Etapa de 
Transição para a Fase II. 

A Fase II do PEA continuará seguindo a Linha de Ação A, as bases técnicas e demais 
diretrizes estabelecidas pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2010 e pela Instrução 
Normativa do IBAMA nº 02, de 27 de março de 2012. 

A justificativa para a manutenção da Linha de Ação A se dá pela necessidade de 
continuidade do processo educativo iniciado em 2017 (Fase I), desenvolvendo processos 
educativos com vistas ao fortalecimento da organização social das comunidades na região de 
abrangência do PEA, de forma a contribuir para a permanência nos territórios onde vivem e 
trabalham e para a participação qualificada na gestão socioambiental. A proposta da 
manutenção dessa Linha de Ação se deu ao longo do desenvolvimento da Fase I do PEA, na 
qual se pode constatar que os resultados alcançados se mostraram mais próximos da definição 
prevista na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2010, especialmente com a construção 
das complementações metodológicas que possibilitaram maior aproximação com a Linha de 
Ação A. 

A elaboração do presente Plano seguiu uma constante na forma de trabalho conduzida 
pela coordenação e orientação pedagógica durante a Fase I do projeto. As ideias e concepções 
aqui apresentadas são resultado de uma reflexão contínua junto à equipe de campo, num 
processo de síntese das melhores formas de se conduzir o PEA na próxima Fase. 

Dessa maneira, como parte da elaboração coletiva entre a equipe de campo, coordenação 
e orientação pedagógica, junto com Petrobras e IBAMA, foi definido em oficina envolvendo 
todos esses sujeitos, a construção para a Fase II de uma escola de formação como meta-síntese 
a ser alcançada. 

 

 

II RECORTE ESPACIAL 

O PEA Costa Verde em sua Fase I foi realizado junto a 69 comunidades1. Durante todo o 
seu desenvolvimento houve momentos em que outras comunidades foram indicadas a participar 
do projeto por diferentes atores da sua região de atuação. Nas reuniões de retomada (primeira 

 
1 As atividades do PEA nas comunidades Ilha das Cobras e Mangueira, no município de Paraty, foram 
descontinuadas durante a Fase I por oferecerem riscos à equipe de campo. 
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etapa da Fase I), diversas comunidades fora do escopo do PEA foram listadas. Em audiências 
públicas e outras atividades do licenciamento, surgiram outras indicadas para participação na 
Fase II. 

Para se definir quais as comunidades que farão parte da Fase II do PEA Costa Verde, a 
equipe de campo estabeleceu diálogo com organizações no território a partir das questões 
apresentados pelo Parecer Técnico 0413.19, debatendo quais comunidades deveriam 
permanecer na Fase II e quais deveriam ser incluídas. 

O Anexo I traz os critérios adotados e a lista das 109 comunidades, identificando aquelas 
que participaram da Fase I e aquelas a serem inseridas a partir da Fase II. 

O Anexo II traz um mapa com a localização das comunidades e a proposta de divisão das 
equipes de campo. 

 

 

III PÚBLICO DEFINIDO 

O público definido para a Fase II do PEA Costa Verde segue sendo o mesmo previsto 
para a Fase I, qual seja, as/os moradoras/es de comunidades que realizam a pesca artesanal. 

Como decorrência da definição desse público, percebem-se algumas características 
presentes na realidade em que se atuou e se seguirá atuando na Fase II. Uma característica 
importante diz respeito à diferença de quanto as comunidades estão inseridas ou não na 
urbanização dos municípios. Em extremos opostos, existem aquelas que estão completamente 
inseridas num contexto urbano e que resistem em sua cultura tradicional com expressão maior 
na manutenção da atividade da pesca artesanal e as comunidades de difícil acesso, com pouca 
ou nenhuma estrutura urbana, e que mantêm mais definidas as expressões culturais da 
tradicionalidade. 

Do ponto de vista organizativo, questão fundamental do PEA para buscar o seu objetivo, 
foi possível avaliar até o momento que existem na região de atuação dois perfis de organizações 
com proximidades entre si. 

O primeiro perfil contempla um agrupamento ao redor do trabalho na pesca artesanal. São 
as pessoas, pescadores artesanais que vivem, de maneira geral, em comunidades tradicionais 
mais urbanizadas, e que se reúnem a partir da necessidade da reprodução econômica das 
famílias. Em geral, o local de organização dessas pessoas está diretamente relacionado à pesca, 
como a Colônia de Pescadores, associação ou outros locais relacionados à atividade profissional 
(ranchos, entreposto, mercado, etc.). As questões que mobilizam esse perfil do sujeito 
prioritário do PEA Costa Verde estão também mais relacionadas ao trabalho, como a demanda 
por habilitações, regularização de embarcações e petrechos, as consequências da sobreposição 
de Unidades de Conservação nas suas áreas de trabalho, as dificuldades enfrentadas com a 
Polícia Ambiental nas atividades de fiscalização, os conflitos com a pesca industrial, dentre 
outras. No desenvolvimento do trabalho na Fase I, constatou-se que as comunidades que 
possuem esse tipo de característica organizativa são aquelas que se identificaram com o bloco 
temático Regularização (habilitações), legislação e estímulo à pesca e maricultura, que 
compreende hoje aproximadamente um terço das comunidades. Essa situação é a mais 
encontrada numa sequência contínua entre as comunidades de São Sebastião, Caraguatatuba e 
centro-sul de Ubatuba, e entre Angra dos Reis e Mangaratiba na porção continental. 
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No segundo perfil, há um agrupamento ao redor das comunidades que se encontram mais 
distantes do processo de urbanização e que, por isso, guardam melhor suas características 
tradicionais. Nessas localidades, as pessoas se organizam a partir da necessidade de sua 
reprodução social, não exclusivamente a partir do seu conteúdo econômico. O local de 
organização é a própria comunidade, há uma presença maior de mulheres, possuem diversas 
experiências organizativas de caráter associativo ou de movimentos populares. Essas 
organizações reforçam a identidade caiçara que dá unidade ao povo que vive nessas 
comunidades e se concentram em uma organização nacional, que se espelha em experiências 
mais consolidadas, como de indígenas e quilombolas. As questões que mobilizam esse perfil 
estão associadas à permanência no local em que vivem, como a gestão do território, conflitos 
com Unidades de Conservação para a construção de suas casas ou para a produção de alimentos 
(pesca ou agricultura), melhoria de infraestrutura e políticas públicas (acesso às escolas, 
estradas, pontes, energia elétrica, saneamento básico, etc.), conflitos com a pressão que o 
turismo causa nessa região do litoral paulista e fluminense, a necessidade de se avançar no 
associativismo para gestão coletiva de suas comunidades, dentre outras. No desenvolvimento 
da Fase I, as comunidades que possuem esse tipo de característica organizativa são aquelas que 
se identificaram com os blocos temáticos Gestão do território e instrumentos de regularização 
fundiária, Organização institucional, Infraestrutura e políticas públicas e Turismo, perfazendo 
aproximadamente dois terços das comunidades. Essa situação é a mais encontrada no município 
de Paraty, nas ilhas em que o PEA Costa Verde atua (Ilhabela, Ilha Grande, Marambaia) e na 
região norte de Ubatuba. 

Apesar desses dois perfis bastante perceptíveis entre as organizações existentes na região 
de atuação, todas as comunidades expressam potenciais de se articularem em organizações com 
ambos os perfis.  Até o presente momento não existem condições de se apontar dentro da 
atuação do projeto delimitação que considere determinadas comunidades pertencentes apenas 
a um desses dois perfis organizativos apresentados. 

 

 

IV OBJETIVOS 

A construção do objetivo da Fase II do projeto pressupõe materializar qual a situação 
problema que se busca enfrentar. Em diálogo com as expectativas do Órgão Ambiental desde a 
Nota Técnica 01/2010, passando pelos diversos Pareceres Técnicos até as expectativas futuras 
apresentadas no I Seminário de Socioeconomia do Licenciamento Ambiental Federal de 
Petróleo e Gás2, identifica-se que a situação problema presente para o público de atuação do 
PEA Costa Verde que deve ser enfrentada é que as comunidades que exercem a pesca artesanal 

na região da Bacia de Santos são sujeitos vulneráveis afetados por diversos impactos difusos 

ocasionados pelo crescimento desigual da região, motivado, entre outros, por 

empreendimentos marítimos de produção e escoamento de petróleo e gás, que pressionam 

negativamente seu meio de reprodução de vida e provocam a expulsão de seus territórios. O 
Projeto deve então contribuir para:  

Objetivo Geral do PEA Costa Verde: 

 
2 Seminário realizado entre 3 e 5 de setembro de 2019 no Rio de Janeiro. Estiveram presentes representantes do 
IBAMA, de empreendedores e de consultorias que executam projetos da área socioeconômica no âmbito do 
licenciamento de empreendimentos marítimos de petróleo e gás. Na ocasião, foi apresentado pelo IBAMA o Plano 
Macro que aponta diretrizes futuras, ainda não consolidadas em uma Nota Técnica. 
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Desenvolver processos educativos com vistas ao fortalecimento da organização social 

das comunidades na região de abrangência do PEA, de forma a contribuir para a permanência 

nos territórios onde vivem e trabalham e para a participação qualificada na gestão 

socioambiental. 

Para isso, e diante da reconhecida importância de dar concretude aos processos 
educativos, a Fase II deverá buscar alcançar como meta-síntese, a construção coletiva de uma 
escola de formação. Com essa compreensão, em sintonia com a Linha A prevista na Nota 
Técnica 01/2010 e de acordo com a intencionalidade que já está em curso na Fase I do PEA 
Costa Verde, o objetivo geral da Fase II é: 

Objetivo Geral da Fase II: 

Desenvolver processo educativo envolvendo as comunidades tradicionais de pescadores 

e pescadoras artesanais com vistas ao fortalecimento de processos organizativos que buscam 

a permanência nos territórios em que vivem e trabalham, através da construção de uma escola 

de formação e capacitação para o trabalho. 

 

Os objetivos específicos do projeto são apresentados como forma de resultados 
pretendidos. Abaixo, os resultados que deverão ser materializados na Fase II do PEA Costa 
Verde. 

1. Equipe de campo formada para as atividades iniciais da Fase II; 

2. Coordenação Político Pedagógica (CPP) da escola criada; 

3. Processos organizativos no território estimulados e fortalecidos; 

4. Elaboração teórica sobre os temas que subsidiarão o processo educativo formulada; 

5. Pré-Projeto Político Pedagógico e Projeto de implementação da escola elaborados; 

6. Escola lançada; 

7. Educandos de duas turmas do curso básico formados; 

8. Projeto Político Pedagógico da escola concluído; 

9. Oito cursos com parceiros realizados; 

10. Escola inaugurada; 

11. Dois cursos na escola em funcionamento; 

12. Plano de trabalho da Fase III elaborado; 

13. Ações de comunicação do PEA realizadas. 

 

V METODOLOGIA CONSOLIDADA 

A metodologia consolidada da Fase II do PEA Costa Verde é resultado do 
desenvolvimento da Fase I. Descrevem-se aqui alguns pressupostos largamente verificados na 
práxis do trabalho da equipe de campo. Também se consolida aqui a descrição e motivação dos 
tipos de atividades a serem realizadas na Fase II do projeto. No caso dos tipos de atividades, 
consolidam-se aqueles que foram utilizados e se mostraram como melhores ferramentas 
metodológicas e aqueles que, mesmo ainda não experimentados, indicam ser tipos de atividades 
que contribuirão para o bom andamento da Fase II. 
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A metodologia consolidada permite projetar os próximos passos para a concretização de 
uma meta-síntese a ser realizada por meio de um conjunto de ações pedagógicas estruturantes 
do processo educativo, delimitadas no espaço e tempo de duração da Fase II. O alcance dos 
resultados almejados neste período pressupõe passos contundentes e firmeza metodológica 
rumo ao horizonte pedagógico que permitirá a consolidação de um processo educativo 
materializado na construção de uma escola. Ter a escola construída não é um fim, mas um meio 
que permite alavancar outras iniciativas em fases posteriores. 

 

V.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O PEA Costa Verde lastreia suas concepções metodológicas nas formulações 
sistematizadas pelos autores da Educação Ambiental de orientação crítica e no universo teórico 
e prático organizado por Paulo Freire. As ideias presentes nas elaborações da Pedagogia do 
Oprimido, Participação e Democracia e Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental3 e 
outros inúmeros ensaios de autoras/es de orientação crítica, presentes no pensamento da 
educação brasileira e comprometidos com princípios democráticos, são o solo sobre qual se 
constroem os objetivos, a metodologia e o conjunto de atividades presentes nesse Plano de 
Trabalho. 

Abaixo, seguem construções coletivas elaboradas a partir das ações junto às comunidades 
e organizações. São sínteses formuladas no processo de formação e planejamento do trabalho 
de campo, que buscaram enfrentar pedagogicamente as questões vivenciadas pela equipe 
durante a Fase I. A partir delas, se projetam a continuidade e as alterações nos processos 
metodológicos que deverão concretizar a meta-síntese da Fase II.  

V.1.1 PARTICIPAÇÃO É PARTICIPAÇÃO ORGANIZADA 

O desenvolvimento do processo educativo pressupõe o avanço na participação. O avanço 
da participação é condição para o próprio processo democrático. Contudo, a participação não é 
algo dado. Não é dado no sentido de doado, pois a participação não é efetiva se não alcançada, 
conquistada e construída por aquelas/es que a almejam e nem dada no sentido de pré-existente, 
uma vez que ela é processo em permanente construção. Por ambos os sentidos, a ideia de 
participação se vê imbricada à de organização. Não se concebe participação real como 
expressão de indivíduos, mas como sínteses de debates e construções coletivas. Uma 
organização é sempre resultado da ação de pessoas que fizeram parte de um determinado 
movimento ou coletivo em busca de uma conquista coletiva. 

Além de ser espaço para promoção da participação e do exercício da democracia, a 
organização, nas suas diferentes formas e expressões, é também garantia de permanência do 
trabalho no médio e longo prazo. Ao se basear exclusivamente em indivíduos, um processo 
político e pedagógico correrá sempre muitos riscos, entre eles o de perder a continuidade na 
medida em que a vida de indivíduos pode exigir menor ou nenhuma disponibilidade de 
dedicação ao processo de construção. Ou pode submeter ainda toda a construção a um interesse 

 
3 Segundo Loureiro (2005, p.327), são seis as premissas para caracterizar a “EA que se fundamenta na teoria 
crítica, sinteticamente: a crítica social e a autocrítica pessoal; a ciência relevante como aquela que contribui para 
a superação de situações de alienação e opressão; teoria e prática indissociáveis; a ciência sempre é uma produção 
humana a  partir de determinados valores culturais que precisam ser explicitados objetivamente; a ciência crítica 
busca, a partir de uma análise da sociedade capitalista, a superação da dicotomia entre sujeito-objeto que leva à 
reificação da vida e à alienação do real, em suas relações dialéticas entre parte e todo”. In: LOUREIRO, C. F. B. 
& TORRES, J. R. (Org.). Educação Ambiental: dialogando com Paulo Freire. São Paulo, Cortez: 2014. 



Pág. 
8/37 

Plano de Trabalho 
Fase II 

Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde – 
PEA Costa Verde  

    

 

 

  

 

    
  

PBS09RC57 Revisão 01 
02/2020 Coordenador da Equipe  Orientadora Pedagógica  

 

de determinada pessoa. Outro risco eminente é que o processo construído coletivamente seja 
identificado como obra individual. Isso faz com que a comunidade não se identifique com 
determinada construção ou conquista e que a necessidade de um individuo que interceda pelos 
seus interesses se reforce. Por isso, a organização também cumpre papel de construção de 
autonomia e de pertencimento. Se existe coletivo organizado, as possibilidades de permanência 
do trabalho se alargam sobremaneira. Do mesmo modo a construção de identidade com o 
território, a autonomia da própria comunidade e o sentido de pertencimento coletivo se ampliam 
muito.  

Por fim, o elemento organizativo também cumpre um papel educativo. O gesto de se 
organizar coletivamente para enfrentar determinada questão por si já significa elemento de 
avanço de consciência. É uma ação que tem como pressuposto a ideia de que os problemas 
enfrentados não são individuais e sim coletivos e que suas causas, portanto, também não são 
individuais. À medida em que o coletivo se desenvolve e cria uma dinâmica de participação, 
realiza ações no território que correspondem a demandas reais e com isso, vai construindo 
legitimidade na comunidade, essa ideia de coletividade dos problemas e de seus enfrentamentos 
vai se expandindo para o todo e atingindo até mesmo aqueles e aquelas que não tem 
possibilidades de participar diretamente da organização. Mas não são só as conquistas que 
explicitam essas questões. Ao se empenhar numa causa e não lograr os resultados esperados, a 
ação da organização também pode contribuir para o entendimento de que as estruturas da 
sociedade limitam ou impedem determinada conquista. Ou seja, é necessário a organização 
coletiva, mas existem mudanças que só ocorrerão numa transformação maior da sociedade. 

Dessa forma, no PEA Costa Verde a participação está presente como “meio” e como 
“fim”. Meio, pois se espera que o PEA em si realize o exercício de fortalecer os espaços de 
participação nas decisões e nos rumos do projeto e fim, pois é objetivo do PEA Costa Verde 
estimular a organização coletiva, esfera onde se exercita os aprendizados de princípios 
democráticos. Também se estimula como fim, a participação organizada nas esferas de decisão 
do licenciamento ambiental e em outras que existem na região. Dessa forma, também se evita 
a ideia de que a participação é expressão do espontaneísmo do indivíduo e se afirma a 
concepção de participação como a expressão de relações educativas entre o indivíduo e o 
coletivo, com vistas à tomada de decisões e conquistas coletivas. 

Como meio na Fase II do PEA Costa Verde deve ser estimulada a construção de três 
esferas de participação: 

1. As comunidades não engajadas em um processo organizativo, contingencialmente 
participam mediadas pela equipe de campo e por meio da participação nos cursos da escola; 

2. A equipe de campo na formação, planejamento e execução das ações educativas, 
sistematizando a mediação das comunidades e construindo sínteses analíticas e propositivas 
nas oficinas de formação e planejamento; 

3. As organizações, diretamente através da Coordenação Político Pedagógica da escola. 

O IBAMA como responsável pelo licenciamento ambiental de onde se origina o PEA será 
convidado a estar presente nas esferas 2 e 3 e cumpre um importante papel de ouvidor de 
questões que podem estar sendo desvalorizadas pela equipe de coordenação do projeto ou 
mesmo do empreendedor. 
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V.1.2 AS COMUNIDADES E A PARTICIPAÇÃO NO PEA 

Durante a Fase I do projeto, houve variação no que determinava uma comunidade. Nas 
condições de isolamento, a comunidade era definida por todos os moradores dentro de um limite 
geográfico reconhecido por quem lá habita. Contudo, quando o público prioritário do projeto 
estava contido numa região de adensamento populacional, por vezes urbanizado, a comunidade 
acabava por ser definida pela relação com a atividade da pesca artesanal, muitas vezes 
localizada num ponto onde essa atividade profissional acessa o mar. Casos como este se 
concentravam no entorno do local de guardaria de barcos e petrechos ou de comercialização do 
pescado. 

Além dessas diferenças relatadas, outras questões surgiram quanto ao tratamento dado às 
comunidades durante a Fase I. Quando se relatava o trabalho com “a comunidade”, em verdade, 
se tratava dos trabalhos realizados com uma parte das pessoas que vivem naquela comunidade. 
Mais precisamente, o trabalho realizado com as pessoas das comunidades que compreendiam e 
concordavam com o fortalecimento da organização comunitária com o qual o projeto estava 
buscando contribuir. Ou seja, sempre que se tratava de “a comunidade”, estava se tratando, de 
fato, de algumas pessoas da comunidade. Considera-se importante dar destaque para essa 
questão nesse momento, pois os termos “a vontade da comunidade” ou “a comunidade quer 
isso e não aquilo” pode levar a conclusões equivocadas. 

Com relação ao grau de envolvimento e participação nas atividades do PEA, em todas as 
regiões constataram-se comunidades com maior (em termos de quantidade e qualidade), menor 
ou nenhum envolvimento. Por questões de interesse, de dificuldades de acesso, do número de 
pessoas residentes no local e da existência de conflitos internos, entre outras, identificou-se no 
cotidiano do PEA que os níveis e as formas de participação são sempre diferenciados e 
contextualizados com os tipos de organização existentes. 

Na Fase II, com a meta-síntese de construção da escola, com o papel das/os Agentes 
Sociais mais bem definido (detalhado mais adiante) e com a participação de comunitários nos 
cursos da escola, espera-se o envolvimento de um maior número de pessoas das comunidades 
em atividades do PEA. Por outro lado, espera-se que haja diferenças na disposição de 
comunitários a participar do projeto com esse objetivo. Isso significa que continuará havendo 
diferentes níveis de envolvimentos de comunitários nas diversas realidades das comunidades 
de atuação do PEA. Desde grupos para os quais a escola já é parte de seu objetivo até grupos 
com expectativas diversas, para os quais a escola não se apresenta diretamente como horizonte. 

O PEA deve, portanto, na Fase II, respeitar esses diferentes envolvimentos de 
comunitários, para o objetivo que se propõe e não se apresentar como solucionador de 
demandas diversas das comunidades. Naquelas comunidades em que o processo organizativo 
não existe ou é bastante incipiente, o trabalho do PEA Costa Verde deve estar voltado para o 
incentivo e a formação necessária para a constituição de espaços coletivos e de práticas 
educativas com vistas ao desenvolvimento de processos organizativos e da compreensão do 
papel da formação e do envolvimento na construção da escola. 

 

V.1.3 CONCEPÇÃO DA ESCOLA 

A escola é a meta-síntese que materializa o objetivo do PEA na Fase II. É a consolidação 
de um processo educativo a ser construído tanto em termos de proposta pedagógica, quanto na 
estruturação de espaços para realização de cursos de formação/capacitação com as/os 
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moradoras/es das comunidades que exercem a pesca artesanal e suas organizações que buscam 
a permanência nos territórios onde vivem e trabalham. 

O PEA deve ser o impulsionador, facilitador da construção da escola, mas alcançar esse 
objetivo incorpora a capacidade de envolvimento das organizações e dos sujeitos da ação 
educativa em todo o processo de consolidação desta meta-síntese. Desde o Projeto Político 
Pedagógico (PPP), passando por seu Projeto de Implementação da escola, definição de cursos 
e matriz curricular, até a própria gestão da escola é um longo processo educativo que deverá 
ser feito junto àqueles que se dispuserem a construí-lo. 

Os pressupostos metodológicos já consolidados no processo de realização da Fase I do 
PEA são o ponto de partida que definem a concepção da escola. Entre estes pressupostos, 
destaca-se seu caráter de “abertura” a possíveis ajustes e mudanças decorrentes das 
determinações da realidade e do próprio desenvolvimento de sua construção. 

A escola deve se apresentar como espaço para reflexões e debates das questões da região, 
apresentando propostas para a superação do estado atual. Ganham relevância aqui os temas que 
foram tratados durante a Fase I junto às comunidades, a síntese de blocos temáticos elaborada 
pela equipe do projeto nesse período e a análise dos perfis organizativos realizada. Dessa forma, 
aponta-se que os cursos que a escola virá a oferecer devem compreender a diversidade das 
questões enfrentadas pelos moradores e moradoras de comunidades que realizam a pesca 
artesanal, atentando às características organizativas observadas. Para isso, serão necessários 
desde cursos com perfil mais técnico, buscando melhorias para as questões próprias do trabalho 
na pesca artesanal até cursos que contribuam para o fortalecimento do processo de organização 
para a luta pela permanência no território, que passa pela compreensão dos direitos das 
comunidades.  

A elaboração coletiva do projeto político pedagógico (PPP) deverá ser de 
responsabilidade da Coordenação Político Pedagógica (CPP) da escola. Ele deve contextualizar 
as questões existentes no território sustentadas numa análise da história e da conjuntura, mostrar 
os interesses envolvidos e apontar formas com as quais a escola deve contribuir para a 
superação da condição atual das comunidades. Parte importante do PPP será acolher os feitos 
pelo PEA Costa Verde na Fase I quando, a partir de temas específicos, construiu uma análise 
sobre o agrupamento de temas em blocos temáticos. A incorporação desses temas deverá dar 
sustentação aos cursos que a escola virá a executar. 

O PPP deverá apontar a realização de um curso básico que será a primeira experiência de 
um curso próprio da escola ainda antes da sua constituição física. Prevê-se a realização de duas 
turmas do curso básico que poderão ser regionais e cujas atividades podem ser realizadas em 
estruturas parceiras ou alugadas, que comportem espaços de alojamento e refeitório além de 
sala de aula. O conteúdo desse curso deverá ter por base o próprio conteúdo do PPP. Deverá 
tratar da conjuntura e dos conflitos existentes na região, dos temas tratados pelo PEA na Fase I 
e início da Fase II, das formas organizativas existentes na região, os perfis organizativos 
observados pelo PEA, apontando para a possibilidade de cursos em articulação com parceiros 
na região e outros cursos próprios da escola. 

Além disso, a escola deve viabilizar a participação dos comunitários. Isso significa 
compreender a dinâmica da pesca artesanal e criar formas para lidar com a oscilação de 
disponibilidade de tempo de educandas/os. Para esse público com rotinas que variam ao longo 
da época do ano, as experiências mais bem-sucedidas de escolas são as que adotam a prática da 
alternância, prevendo períodos concentrados dentro da escola e períodos em que os educandos 
realizam atividades educativas nos locais em que vivem. Para isso é necessário prever a 
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existência de infraestrutura com hospedagem, alimentação e transporte para o deslocamento de 
comunitárias/os para as etapas do curso na escola. 

Outra questão importante para viabilizar a participação de comunitários é a garantia de 
bolsas de estudo, principalmente para os educandos dos cursos de maior duração, permitindo 
que possam se ausentar de suas atividades de trabalho durante a realização do curso na escola. 
As bolsas, mesmo durante os períodos em que os educandos estiverem em suas comunidades, 
possibilitam uma vinculação maior deles à escola e às atividades educativas previstas para o 
“tempo comunidade". Como contrapartida à bolsa, os educandos deverão desenvolver trabalhos 
pedagógicos da escola em suas comunidades, orientados e acompanhados pelos técnicos de 
campo e agentes sociais. Esses trabalhos realizados pelos educandos buscarão a consolidação 
desses sujeitos como educadores permanentes nas regiões que vivem além de contribuir para 
que o projeto alcance seu objetivo. 

Numa perspectiva de educação com vistas à formação e capacitação, o trabalho é um 
princípio educativo. Significa que a escola deve prever também o desenvolvimento de projetos 
experimentais, voltados para o aprendizado das relações entre educação e trabalho que 
pressupõe o estudo e a formação técnica para o mundo da produção e das relações econômicas. 
Deverão ser previstas as condições financeiras para a estruturação de projetos realizados nos 
espaços físicos da escola e/ou em comunidades com capacidade para desenvolver experiências, 
comportando ações educativas que promovam aprendizados teóricos e práticos e permitam a 
sua reprodução futura, se estendendo, possivelmente, às outras comunidades. A definição dos 
possíveis projetos experimentais deverá estar previstos no PPP da escola. Conforme descrito 
no Anexo III os projetos experimentais não estão compreendidos dentre os produtos deste Plano 
de Trabalho e deverão ser contratados por processo próprio. 

Como forma de ampliar os espaços pedagógicos da escola, devem ser previstos dias de 
campo em experiências dentro e fora dos limites da área de abrangência do PEA, assim como 
a participação de assessoras/es de instituições, organizações e movimentos sociais que atuam 
com públicos e objetivos semelhantes, com abrangência nacional ou regional, para os cursos, 
durante os “tempos escola”. 

Ao longo desse plano é feita a separação entre “tempos escola” e “tempos comunidades”, 
a fim de diferenciar as atividades realizadas na escola e nas comunidades4. 

 

V.2 METODOLOGIA DAS ATIVIDADES E RESULTADOS 

As atividades que serão realizadas durante a Fase II do PEA Costa Verde com vistas a 
alcançar a meta-síntese de construção da escola conformam ações estruturantes do processo 
pedagógico e são detalhadas a seguir. Cada conjunto de atividades acumuladas deve alcançar 
um resultado. O seu encadeamento e quando elas devem ser realizadas ao longo do 
desenvolvimento da Fase II do projeto estão identificados no cronograma apresentado no 
Anexo IV. Para facilitar a compreensão do encadeamento lógico entre as principais atividades 
e marcos da Fase II, foi produzido o diagrama de fluxo que se encontra no Anexo V. 

 
4 Essa diferenciação materializa a adoção da prática da “Pedagogia da Alternância” como metodologia de 
organização da prática educativa da escola. A “Pedagogia da Alternância” consiste na união de diferentes 
experiências formativas ao longo de tempos e espaços distintos, intercalando períodos de aprendizagem.  O 
ambiente na escola de fato (tempo-escola) e outro onde o educando desenvolve pesquisas, projetos, atividades 
individuais e coletivas sob a orientação de planejamento e acompanhamento pedagógico dos educadores (tempo-
comunidade) (TEIXEIRA et al, 2008; MEC, 2016; PACHECO, 2016). 
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V.2.1 RESULTADO 1: EQUIPE DE CAMPO FORMADA PARA AS ATIVIDADES INICIAIS DA 

FASE II 

A formação inicial da equipe de campo é fundamental para que a fase se desenvolva de 
acordo com a metodologia prevista e que seja alcançado o objetivo planejado. Por isso, serão 
necessárias três oficinas de formação e planejamento dos trabalhos, descritas a seguir. 

V.2.1.1 TRÊS OFICINAS DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO CONTINUADO DA EQUIPE 

EXECUTORA (OFICINAS DA EQUIPE) 

Durante toda a Fase II do PEA Costa Verde acontecerão 15 Oficinas de Formação e 
Planejamento Continuado da Equipe Executora (Oficinas da equipe). Essas atividades deverão 
contar com toda a Equipe Executora, isto é, a equipe de campo, técnicos e agentes sociais do 
projeto, além da equipe de coordenação e orientação pedagógica. 

A formação de educadoras/es ambientais de perfil crítico e popular é um processo a ser 
desenvolvido na relação dialética entre teoria e prática e as oficinas são um espaço fundamental 
para consolidação de uma preparação da equipe para o enfrentamento dos desafios constitutivos 
do objetivo geral do projeto. É, portanto, um espaço de formação, discussão, planejamento e 
tomada de decisões coletivas que cumpre papéis diferenciados e complementares no processo 
de qualificação das/os educadoras/es, conforme especificados abaixo: 

− O estudo e aprofundamento técnico de temas específicos relativos às questões 
socioambientais do território. 

− A formulação de sínteses teóricas e metodológicas para fundamentação de concepções 
analíticas, atividades pedagógicas e estratégias organizativas para o fortalecimento das 
comunidades com as quais o PEA Costa Verde atua. 

− Definição de estratégias gerais de atuação e tomada de decisões coletivas sobre o trabalho 
do PEA; construção de consensos ou identificação e aprofundamento de questões 
divergentes. 

− Aprofundamento sobre a concepção da escola, seu método de construção e sua relação com 
as comunidades e organizações. 

− Reflexão e preparação para o acompanhamento pedagógico de educandos durante os 
“tempos comunidade”, intervalo entre as etapas dos cursos. 

As oficinas devem ter uma duração mínima de três dias. Ocasionalmente, a critério da 
orientação pedagógica, poderá haver oficinas separadas por região (uma contemplando as 
equipes do sul fluminense e outra com as equipes do Litoral Norte de São Paulo). Diante da 
experiência adquirida nas oficinas de equipe realizadas na Fase I, ressalta-se a importância de, 
sempre que possível, inserir nelas espaços específicos de formação para os Agentes Sociais do 
projeto. 

As três primeiras oficinas deverão tratar dos temas necessários ao bom início e 
organização das atividades do projeto. Sempre deverão ser previstas atividades de campo entre 
as oficinas que desdobrem os elementos teóricos para que a práxis seja o motor da construção 
do conhecimento de todos os envolvidos no projeto. 

A primeira oficina deverá ser realizada em quatro dias, considerando que existirão novas 
pessoas na equipe, o primeiro dia buscará apresentar o processo de licenciamento ambiental, 
localizando o PEA dentre os projetos de mitigação, apresentar a conjuntura da região e os feitos 
do PEA Costa Verde na Fase I. A partir do segundo dia, a oficina deverá contribuir com o 
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aprofundamento sobre o método da educação popular. Além de um debate teórico de 
concepção, deverá identificar contradições enfrentadas pelos educadores e educadoras durante 
a Fase I do PEA Costa Verde. Nessa ocasião também deverão ser tratados dos blocos temáticos 
utilizados na Fase I para agrupar as iniciativas do PEA junto a cada comunidade com vistas a 
estabelecer como deverá se desenvolver o método de trabalho quanto à regionalização de 
iniciativas, que contribuam com processos organizativos também regionalizados. 

A segunda oficina deverá tratar da concepção da escola que será construída. A escola 
precisa ser muito mais do que um espaço físico: deverá ser um processo educativo consolidado, 
com um objetivo claro. Também deverá tratar da relação entre as comunidades e seus processos 
organizativos próprios com as organizações existentes ou que venham a ser construídas no 
território ao longo do processo. Deve buscar precisar junto à equipe o papel da formação para 
o fortalecimento das organizações e, por consequência, das próprias comunidades, avançando 
com qualificação técnica, mas também contribuindo com a necessidade de maior clareza dos 
objetivos das organizações de pescadores e comunidades tradicionais na região. Pretende-se 
que nesta oficina sejam esclarecidos quais os diferentes papéis da equipe de campo, da equipe 
de coordenação e também das demais equipes (administrativa e audiovisual) durante as 
atividades da Fase II, esclarecendo-se dúvidas acerca das atribuições e responsabilidades de 
cada uma dessas instâncias do projeto. 

A terceira e última oficina dessa sequência inicial deverá tratar do processo organizativo, 
estudando e refletindo sobre as motivações, objetivos e histórico de atuação das organizações 
conhecidas na região e, a partir daí, trabalhar o papel da formação para as organizações. 
Deverão ser estudados casos concretos da região de atuação do PEA, assim como casos 
históricos de organizações e suas práticas de formação. 

O detalhamento de cada oficina será objeto de Roteiro Prévio produzido pela orientação 
pedagógica para cada uma das atividades. Poderá, a critério da orientação pedagógica, ser 
necessária a participação de especialista. 

V.2.1.2 REUNIÕES DE EQUIPE EM CAMPO E ATIVIDADES ENTRE AS OFICINAS 

Entre cada uma das oficinas deverão ser planejadas atividades de campo para verificar e 
desenvolver na realidade específica de cada equipe os conteúdos debatidos. Cada equipe 
(técnicos e agentes sociais) deverá realizar reuniões de planejamento organizando as ações e 
estratégias de campo que serão implementadas junto às comunidades em que atuam. 

Será também nesses períodos que as comunidades que foram inseridas no PEA apenas na 
Fase II deverão ser visitadas e aproximadas ao projeto. Nessas ocasiões, deverá ser identificado 
um grupo em cada comunidade disposto a dialogar sobre os objetivos e propostas da Fase II do 
PEA, assim como ser feito um relato do ocorrido durante a Fase I na região. 

 

V.2.2 RESULTADO 2: COORDENAÇÃO POLÍTICO PEDAGÓGICA (CPP) DA ESCOLA CRIADA 

A Coordenação Político Pedagógica (CPP) é o coletivo que deverá realizar os debates de 
construção da escola, tanto de cunho pedagógico como do ponto de vista administrativo. Esse 
coletivo deverá se reunir por seis vezes até a metade do segundo ano da Fase II e será 
responsabilidade da orientação pedagógica do PEA sua coordenação, preparação das reuniões 
e divisão de tarefas para a elaboração coletiva. 

O coletivo será formado pela coordenação e orientação pedagógica, representantes da 
equipe de campo do PEA e pessoas indicadas pelas comunidades abrangidas e que possuam 
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entendimento de processos educativos comunitários, que preferencialmente já tenham 
participado da Fase I do PEA e que compreendam o papel político-pedagógico da Escola. Este 
coletivo deverá ser formado por, no máximo, 20 membros, que deverão apresentar um 
regimento interno para o seu funcionamento até o sexto mês do inicio da execução da Fase II, 
conforme Parecer COPROD/CGMAC/IBAMA 25/2020. 

V.2.2.1 DIÁLOGO COM COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DA FASE II DO PEA E CONVITE PARA PARTICIPAR DA CPP DA ESCOLA 

A experiência acumulada ao longo da execução da Fase I do PEA Costa Verde permite 
que a equipe de campo assim como a equipe de coordenação e orientação pedagógica 
identifiquem pessoas no território de abrangência do projeto que podem contribuir mais 
organicamente com a construção da Fase II. Essas pessoas indicadas pela equipe do PEA em 
diálogo com as comunidades deverão ser consultadas sobre o interesse e condições de contribuir 
com a CPP da escola, convidando-as a participar de uma das quatro reuniões presenciais ao 
longo da área de abrangência da Fase II. Essas reuniões serão realizadas agrupando-se 
regionalmente os participantes por proximidade geográfica para facilitar a logística. 

Nas reuniões presenciais deverá ser apresentada a Fase II do PEA Costa Verde e a 
proposta de criação da CPP da escola e regimento com regras de funcionamento, indicando as 
reuniões previstas e os temas a serem tratados em cada uma delas, destacando a importância de 
que os/as participantes indicados/as tenham comprometimento de participar em todas as 
reuniões e contribuir com a construção da escola, garantindo um grupo coeso para o desafio 
colocado. Outra importante questão que deverá ficar clara nas reuniões presenciais é quanto ao 
limite de 20 participantes na CPP e que, caso haja um número maior de pessoas interessadas, a 
coordenação e orientação pedagógica do PEA em diálogo com a equipe de campo que deverá 
definir os participantes finais a partir de critérios técnicos. 

V.2.2.2 ORGANIZAR A PRIMEIRA REUNIÃO DA CPP DA ESCOLA 

A primeira reunião da CPP da escola será o momento em que a orientação pedagógica do 
PEA compartilhará com os participantes o plano de trabalho do coletivo ao longo das próximas 
cinco reuniões do grupo. É nesta primeira reunião que deverá ser apresentada a necessidade de 
que esse coletivo seja o responsável por construir o Projeto Político Pedagógico e o Projeto de 
implementação da escola. 

O comprometimento dos componentes do grupo e a importância da manutenção dos 
mesmos participantes ao longo das cinco reuniões devem ser fortemente ressaltados. 

Espera-se a participação de 20 pessoas nessa primeira reunião de 16 horas, que deverá ter 
as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem custeadas pelo projeto. 

 

V.2.3 RESULTADO 3: PROCESSOS ORGANIZATIVOS NO TERRITÓRIO ESTIMULADOS E 

FORTALECIDOS 

As atividades reunidas neste resultado buscarão estimular a organização e deverão ser 
utilizadas para o acompanhamento de educandos nos intervalos de etapas de cursos. São 
iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas durante a Fase I e são atividades que permitem 
o dia a dia das equipes junto às comunidades. 

Essas atividades se darão de maneira transversal durante todo o projeto, uma vez que a 
atuação mais próxima da equipe técnica dentro das comunidades tem por objetivo fomentar os 
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processos organizativos em curso ou que poderão vir a existir e a relação das comunidades com 
a escola. 

V.2.3.1 VISITAS DE CONVIVÊNCIA 

São atividades sem agendamento prévio com a comunidade. Elas podem ocorrer para que 
a equipe participe de atividades das comunidades independentes da agenda do PEA. As equipes 
devem utilizar esse tipo de atividade também nas situações em que as comunidades ainda estão 
num processo incipiente de organização. 

Essa ferramenta é especialmente necessária para a aproximação de comunidades que 
estão sendo inseridas no PEA Costa Verde nessa Fase e, por isso, não possuem relação 
construída com a equipe de campo. Deverão contribuir para aproximar a equipe da comunidade 
e para reconhecimento do território com vistas a estimular iniciativas coletivas. 

V.2.3.2 AÇÕES FORMATIVAS 

Podem ser individuais ou agrupadas entre comunidades. Devem estimular o 
envolvimento coletivo de comunitários em temas que mobilizem as comunidades. Não devem 
perder de vista as relações regionalmente construídas com outras comunidades, sendo papel da 
equipe de campo buscar iniciativas quanto mais regionais possíveis, sem perder a capacidade 
de fortalecimento de processos organizativos junto às comunidades, ou seja, atuar 
regionalmente sem desestimular a organização de base. 

As Ações Formativas devem buscar alcançar os seguintes objetivos: 

i. Contribuir com o processo educativo das comunidades em direção a uma maior noção dos 
seus direitos, a um aprofundamento na compreensão das questões locais e regionais que 
impedem a melhoria das condições de vida e trabalho e, especialmente, ao estímulo a busca 
de soluções coletivas e a construção de espaços de vivência organizativa; 

ii. Contribuir para o fortalecimento dos processos organizativos; 

iii. Formação de novas lideranças, principalmente jovens e mulheres, vinculados ao processo 
educativo da escola; 

iv. Debater junto às comunidades o papel da formação e a importância da participação de 
educandos nos cursos e atividades propostas pela escola. 

V.2.3.3 INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS 

O intuito do intercâmbio é visitar uma experiência bem-sucedida de organização que viabilizou 
iniciativas que possam servir de exemplo para que as comunidades que participam do PEA 
caminhem em direção ao objetivo do projeto. Os intercâmbios foram iniciativas muito bem 
avaliadas na Fase I do PEA, que inseriram uma dinâmica bastante animadora de articulação 
entre as comunidades e com organizações que atuam ao longo da região. 

Para que possam alcançar seus objetivos, os intercâmbios devem reunir até quarenta pessoas e 
deve ser estimulada a participação de duplas das comunidades para que o relato da experiência 
junto aos seus pares possa ocorrer com maior riqueza de detalhes. 

Pode ocorrer tanto se conhecendo experiências em comunidades da área de abrangência do PEA 
Costa Verde como em visita a experiências fora dos limites do PEA. 

Com vistas a priorizar também as atividades junto às comunidades, que cada equipe de campo 
seja responsável pela organização de até três intercâmbios durante toda a Fase II do projeto. 
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Cada intercâmbio deverá contar com roteiro prévio elaborado pela equipe em conjunto com a 
orientação pedagógica e coordenação regional do projeto. 

V.2.3.4 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 

A análise da organização das comunidades será um exercício anual que envolverá a 
equipe de campo, a orientação pedagógica e coordenação do PEA, com vistas a avaliar a 
evolução dos processos organizativos das comunidades em que o projeto atua. Essa análise se 
dará através do resultado dos Questionários de Percepção da Equipe de Campo que deverá ser 
elaborado pela coordenação e orientação pedagógica. O questionário deverá ser aplicado ao 
final de cada ano do projeto e sistematizado pela orientação pedagógica e coordenação em 
relatório de análise da organização das comunidades. 

No Anexo VI encontra-se o questionário utilizado na Fase I que poderá servir de base 
para a nova elaboração.  

 

V.2.4 RESULTADO 4: ELABORAÇÃO TEÓRICA SOBRE OS TEMAS QUE SUBSIDIARÃO O 

PROCESSO EDUCATIVO FORMULADA 

A construção dos temas geradores do processo educativo, trabalhados desde o início da 
Fase I do projeto, desdobrou iniciativas da equipe de campo que foram sendo agrupadas no que 
ficou chamado de blocos temáticos. Os blocos temáticos permitiram ter uma visão mais regional 
das questões que mobilizam as comunidades e apresentam potencial para contribuir na 
construção das iniciativas que a escola deverá buscar desenvolver pedagogicamente, de modo 
a pensar as questões que tocam a realidade das comunidades de maneira mais regionalizada. 

Os temas e sua abordagem metodológica nas atividades da equipe de campo junto às 
comunidades serão discutidos nas Oficinas da equipe iniciais. 

V.2.4.1 IDENTIFICAR PARTICIPANTES DAS REUNIÕES TEMÁTICAS 

Durante as atividades cotidianas junto às comunidades (descritas no item V.2.3), a equipe 
deverá observar pessoas entre os/as comunitários e de organizações nas regiões que poderão vir 
a contribuir com a elaboração de sínteses coletivas de cada um desses temas que foram 
agrupados nos blocos temáticos da Fase I. 

A definição das pessoas que farão parte das reuniões temáticas descritas a seguir, deverá 
ser um exercício de análise de cada equipe, com resultado compartilhado com as demais equipes 
nas Oficinas da equipe. Por isso, as equipes deverão estar preparadas para não criarem 
expectativas de participação antes da definição feita na oficina, uma vez que haverá limitação 
para 20 pessoas por reunião temática para se tornar possível a construção de uma síntese sobre 
cada tema. 

É importante que a equipe identifique pessoas tanto com um perfil mais teórico, que 
possam contribuir com um tema específico, quanto pessoas com vivência em iniciativas práticas 
sobre os temas. A síntese deverá ser uma elaboração teórica com forte vinculação com a 
realidade das comunidades e organizações do território. 

V.2.4.2 REUNIÕES TEMÁTICAS PARA APROFUNDAMENTO DA SÍNTESE DE CADA TEMA 

Para cada um dos cinco temas trabalhados desde a Fase I, deverá ser realizada uma 
reunião temática de dois dias de duração com a participação das pessoas definidas na oficina. 
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O objetivo dessas reuniões será aprofundar os temas em debate coletivo e construir as sínteses 
que deverão ser absorvidas pelo PPP. 

Participarão dessas reuniões 20 pessoas de comunidades e organizações do território, a 
orientação pedagógica e eventualmente, um/a especialista que venha a ser necessário/a para 
contribuir nos debates e na elaboração da síntese. 

A síntese deverá ser um documento objetivo que contenha: (i) uma elaboração que 
contextualize o tema sob diferentes aspectos na conjuntura regional do público prioritário, (ii) 
um detalhamento de como o tema pode contribuir com o estímulo a processos organizativos na 
região, (iii) e apontamentos de como a escola pode dar desdobramentos para os temas com 
vistas a contribuir para melhora da condição atual das comunidades na região. 

V.2.4.3 DUAS OFICINAS DA EQUIPE 

Durante esse período, será necessário realizar duas oficinas com toda a equipe de campo. 

A primeira oficina deverá construir as reuniões temáticas, definindo inclusive seus 
participantes. 

A segunda deve se debruçar sobre o resultado de cada reunião temática, lapidando as 
sínteses construídas. Para tal, é fundamental uma boa preparação da reunião com o envio prévio 
dos documentos elaborados nas reuniões temáticas para que todos os participantes possam levar 
à oficina propostas de ajustes já elaboradas, tornando o debate mais objetivo. 

 

V.2.5 RESULTADO 5: PRÉ-PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E PROJETO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA ELABORADOS 

O PPP é a elaboração teórica que reúne os objetivos, estabelece princípios e valores e 
organiza a estratégia de construção da escola. Nesta altura do desenvolvimento da Fase II, 
deverá ser produzido o documento ainda prévio do que virá a ser o PPP da escola. Ele será ainda 
prévio, pois na execução das turmas do curso básico, ele será testado e aprimorado com os 
conhecimentos produzidos a partir da iniciativa concreta. Já tratado no item V.1.3, a elaboração 
do PPP será de responsabilidade da CPP da escola e deverá ser entregue até o mês 24 do inicio 
da execução da Fase II. 

V.2.5.1 CINCO REUNIÕES DA CPP DA ESCOLA 

Como parte da formação da CPP, as reuniões deverão ir se aprofundando nos conteúdos 
políticos e pedagógicos que orientarão a construção da escola. Para isso, serão realizadas cinco 
reuniões que consigam: (i) debater os temas que vem sendo elaborado pela equipe de campo 
junto às comunidades; (ii) acolher e aprofundar os temas a partir das sínteses elaboradas; (iii) 
construir os pontos gerais do PPP da escola; (iv) debater o desenho do curso básico com os 
conteúdos das aulas e tarefas de campo; e (v) construir o desenho geral do Projeto de 
implementação da escola. 

Ao final dessas cinco reuniões, deverá ser concluído o pré-PPP da escola contendo, além 
da estratégia geral de construção da escola, os detalhes do curso básico e apontamentos para o 
projeto de implementação da escola. 
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V.2.5.2 PRODUÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA 

O Projeto de Implementação detalhará como deverá ser estruturada a escola. Se deverão 
ser construídas estruturas físicas concentradas ou distribuídas ao longo do território, ou se 
deverá ser constituída a partir de parcerias com instituições existentes na região. A decisão do 
melhor formato caberá à CPP para que a instalação de estruturas físicas contribuam para o 
alcance do objetivo geral do projeto. O formato definido será contratado pela Petrobras. 

A responsabilidade por acompanhar a elaboração do Projeto de Implementação da escola 
será da CPP. 

 

V.2.6 RESULTADO 6: ESCOLA LANÇADA 

O lançamento da escola será marcado por um ato público que coincidirá com o início das 
primeiras turmas do curso básico. Deverão ser mobilizados, além dos educandos, representantes 
das organizações que estarão participando da construção da escola assim como, parceiros e 
autoridades públicas que possam contribuir com os objetivos do projeto. 

Este ato dará início ao funcionamento da escola, mesmo sem ainda possuir instalações 
próprias. Esse fato é importante e a ele deve ser dado destaque na ocasião. A escola deve ser 
percebida por todos/as os/as presentes como um processo de mobilização e envolvimento de 
comunidades e organizações, muito além do restrito alcance de uma estrutura. Deve-se dar a 
dimensão de que os espaços pedagógicos devem superar as possíveis estruturas da escola e se 
construir onde os comunitários estão. 

Esse lançamento buscará reunir 100 pessoas e deverá ser coordenado pela orientação 
pedagógica junto com a CPP da escola. 

V.2.6.1 APRESENTAR A PROPOSTA DA ESCOLA E IDENTIFICAR PARTICIPANTES DO CURSO 

BÁSICO 

A proposta da escola já estará consolidada pela CPP no pré-PPP. Desde a retomada dos 
trabalhos de campo, as comunidades já terão tido contato com a proposta até esse momento. A 
equipe de campo deverá então tratar da efetivação da escola, da importância da mobilização de 
comunitários para participar dos cursos e do papel da comunidade durante os períodos que os 
educandos estarão nos “tempos comunidade”, intervalo das etapas. 

Nesta ocasião de debates sobre a escola, a equipe deverá apresentar o curso básico 
definidas pela CPP em suas reuniões, e buscar, junto à comunidade, identificar os/as 
participantes potenciais. Com estes/as deverão ser realizadas conversas individuais a fim de 
confirmar a vontade e disponibilidade, esclarecendo qualquer dúvida que existir. 

V.2.6.2 UMA OFICINA DE EQUIPE 

A oficina que será realizada nessa ocasião deverá contribuir para que a equipe de campo 
tenha plena apropriação dos objetivos e metodologia da escola para que o trabalho em campo 
para sua apresentação e escolha dos/as educandos das primeiras turmas do curso básico ocorra 
de forma adequada. 

Para essa oficina deve-se levar em especial consideração a possibilidade da inserção de 
um espaço de formação específica para os Agentes Sociais do projeto, tendo em vista seu papel 
crucial na apresentação da escola nas comunidades. 
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V.2.7 RESULTADO 7: EDUCANDOS DE DUAS TURMAS DO CURSO BÁSICO FORMADOS 

A formação dos educandos/educadores depende não só dos períodos em que eles estarão 
em curso na escola, mas também de um bom acompanhamento do “tempo comunidade”, 
período em que a equipe de campo do projeto tem papel fundamental. Uma atuação junto a 
esses educandos nesses intervalos das etapas do curso tem potencial de ampliar o alcance do 
PEA em direção ao seu objetivo, uma vez que se contará com a participação dos educandos, 
para além da equipe técnica e agentes sociais, para contribuir nos processos organizativos do 
território. 

V.2.7.1 REALIZAR AS TURMAS DO CURSO BÁSICO 

O curso básico deverá ser um curso da escola que ajudará a aprofundar a compreensão da 
região, experimentando a elaboração teórica do pré-PPP da escola num curso real. Deverá tratar 
de temas comuns às comunidades e organizações na região. Nessa primeira edição terá uma 
programação bastante aprofundada dividida em dois cursos iguais com quatro etapas de uma 
semana cada. Os cursos serão simultâneos e terão suas etapas intercaladas, isto é, enquanto um 
estará realizando uma etapa o outro estará em “tempo comunidade”. Os dois cursos deverão ser 
realizados em locais temporários com possibilidade de alojamento e refeitório no mesmo 
ambiente ou próximo, contratados especificamente para isso. 

A programação das etapas deverá ser detalhada no pré-PPP da escola, mas seguirá a 
orientação inicial de conter: história da organização popular no Brasil, análise de conjuntura da 
região, estudo sobre a identidade caiçara, quilombola e outras identidades presentes no litoral 
paulista e fluminense, as características da pesca na região além de metodologias da educação 
popular. 

A efetivação desse curso fará com que as premissas contidas no pré-PPP da escola possam 
eventualmente ser ajustadas, elaborando uma versão final do documento. 

Os agentes sociais do PEA são também considerados público previsto para esse curso.  

V.2.7.2 TRÊS OFICINAS DA EQUIPE  

As três oficinas que serão realizadas nesse período do projeto devem contribuir para que 
a equipe de campo realize um bom acompanhamento dos educandos nos “tempos comunidade”. 
O objetivo desse acompanhamento será de estimular a realização das tarefas previstas de serem 
realizadas nas comunidades e buscar um envolvimento dos educandos junto às iniciativas 
organizativas das comunidades em que vivem e das organizações da região, além de incentivar 
o início de processos organizativos onde não existam. 

A participação dos educandos em processos organizativos é fator fundamental para que 
o objetivo do projeto seja alcançado nessa Fase. Para isso, a equipe deverá identificar no 
trabalho de campo, por meio de diálogo com as lideranças das organizações nas regiões, 
conversas com comunitárias/os, entre outros meios, tarefas que potencializem a participação 
dos educandos no dia a dia da organização popular, seja realizando o trabalho de base cotidiano, 
ou exercendo funções específicas que possam ir dando mais condições para os educandos se 
formarem enquanto referência nos movimentos da região. 

As oficinas serão intercaladas com as etapas do curso básico para que possam ser 
realizadas formações e planejamentos específicos para cada “tempo comunidade”. 

Por isso, a primeira oficina deverá tratar de identificar como as tarefas dadas aos 
educandos nas etapas do curso básico se encaixam de forma adequada no contexto específico 
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de cada região e organização. Cada equipe de campo terá a responsabilidade de conhecer muito 
bem cada educando da região que atua para que esse acompanhamento se dê de forma 
individualizada, reconhecendo as características próprias de cada indivíduo e como ele pode 
contribuir com os processos organizativos em curso. 

A segunda oficina deverá dar continuidade ao tema tratado na primeira oficina e também 
se aprofundar no método de formação de educadores/as, estudando o papel das atividades 
práticas no processo pedagógico construído pelo curso. 

A terceira oficina também deverá dar continuidade aos temas das duas primeiras oficinas, 
além de estudar as possibilidades de iniciativas regionais potencializadas pela atuação dos 
educandos no terceiro “tempo comunidade”. 

V.2.7.3 TRÊS REUNIÕES DA CPP DA ESCOLA 

Essas reuniões deverão ser realizadas para garantir um bom funcionamento dos duas 
turmas do curso básico. A CPP deverá zelar pelo bom andamento do curso como um todo, tanto 
das etapas presenciais como do acompanhamento dos educandos em campo. 

Essas reuniões terão também o importante papel de debater os ajustes necessários à 
consolidação da versão final do PPP da escola. 

 

V.2.8 RESULTADO 8: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA CONCLUÍDO 

A partir do exercício coletivo de elaboração do Pré-Projeto Político Pedagógico da escola 
e a verificação prática de sua aplicabilidade e efetividade, sobretudo através do 
acompanhamento e execução das duas turmas do Curso básico, a CPP deverá retomar o Pré-
Projeto e concluir sua elaboração. Esse método teoria-prática-teoria possibilita a construção de 
um PPP ajustado à realidade da escola, seja no sentido de corresponder às necessidades 
educativas mais imediatas, quanto no seu ajuste com relação aos objetivos do PEA. Para isso 
deverá ocorrer uma reunião especifica da CPP da escola. 

V.2.8.1 UMA REUNIÃO DA CPP DA ESCOLA 

Essa reunião deverá avaliar os cursos executados até então e consolidar o debate sobre os 
ajustes no Pré-Projeto, tendo como produto o Projeto Político Pedagógico final. Esse 
documento deverá servir como marco, contendo princípios e objetivos que deverão basilar o 
funcionamento da escola durante todo seu funcionamento. 

 

V.2.9 RESULTADO 9: OITO CURSOS COM PARCEIROS REALIZADOS 

V.2.9.1 REALIZAR OITO CURSOS COM PARCEIROS NA ESCOLA 

Esses cursos deverão ser construídos pela CPP da escola e estarem previstas no PPP. 
Deverão ser priorizados cursos com maior conteúdo prático e profissionalizante. 

Em todas as atividades, mesmo aquelas voltadas para questões relacionadas à prática do 
trabalho, os conhecimentos acerca da realidade regional deverão estar presentes. 

Quatro desses cursos deverão ser realizados em duas etapas de até uma semana cada. 
Outros quatro em até uma semana de duração em uma única etapa. Na formulação do PPP da 
escola, poderá ser proposta mudanças na dinâmica de funcionamento dos cursos. 
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As parcerias para a realização dos cursos deverão priorizar as entidades e organizações 
com as quais o PEA já vem atuando e suas articulações. Por isso, os cursos poderão ser 
realizados de maneira regionalizada, não precisando envolver sempre toda a área de atuação do 
projeto. 

As organizações, as equipes de campo e os parceiros poderão indicar participantes. 
Havendo número de indicados maior que o número de vagas disponíveis para o curso será 
realizada avaliação junto à equipe de campo quanto ao papel dessas pessoas nas comunidades 
em que o PEA atua. Caso haja alguma contradição entre indicações, caberá à CPP dialogar com 
a organização/parceiro/equipe de campo que fez a indicação para que seja sanada qualquer 
dúvida. A CPP deverá junto com os/as parceiros/as que contribuirão com cada curso estabelecer 
o número de vagas. 

O acompanhamento dos educandos nos intervalos entre etapas ou após a realização de 
etapa única deverá ser realizado da mesma forma que no item V.2.7 que trata do 
acompanhamento dos educandos nos “tempos-comunidade” durante o curso básico. 

V.2.9.2 CINCO REUNIÕES DA CPP DA ESCOLA 

Assim como na ocasião da realização do curso básico, as reuniões da CPP da escola são 
necessárias para o acompanhamento pedagógico dos cursos, para articulação com os parceiros 
e para resolver questões administrativas. As reuniões deverão ser realizadas sob demanda, mas 
considerando sua distribuição ao longo do período da realização dos cursos com parceiros. 

V.2.9.3 QUATRO OFICINAS DA EQUIPE 

As oficinas são necessárias nessa etapa do projeto para garantir a seleção de participantes 
dos cursos assim como o bom acompanhamento dos educandos após cada etapa ou curso, 
sempre com vista à aproximação dos educandos aos processos organizativos das comunidades 
e regiões em que vivem. Nas oficinas, devem ser compartilhadas as dificuldades e dúvidas 
enfrentadas pela equipe de campo nesse papel que devem desempenhar junto aos educandos, 
buscando soluções coletivas. 

Ressalta-se a inserção, quando possível, de espaços específicos de formação para os 
Agentes Sociais. Com isso, poderão ser geradas reflexões e sínteses a partir desse olhar 
específico para o campo que podem contribuir sobremaneira para tais soluções coletivas. 

 

V.2.10 RESULTADO 10: ESCOLA INAUGURADA 

V.2.10.1 INAUGURAÇÃO DA ESCOLA 

O ato de inauguração da escola deverá mobilizar as comunidades em que o PEA atua, os 
educandos que participaram dos cursos até então e os parceiros que existem na região e que 
apoiam a construção da escola. A inauguração deverá ser um momento simbólico de 
comemoração em que a conquista da escola se materializa e de coletivizar o PPP da escola. 

Todo o apoio necessário (transporte, alimentação, hospedagem, etc.) para a participação 
dos comunitários e parceiros nessa atividade deverá ser fornecido pelo projeto. As atividades 
de inauguração deverão ser planejadas de acordo com a estrutura definida para a escola nas 
etapas anteriores, podendo ser estruturas distribuídas pelo território ou utilização de estruturas 
já existentes de parceiros. 
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A mobilização pela equipe de campo junto às comunidades deverá ser resultado do 
trabalho realizado durante todo o projeto. 

 

V.2.11 RESULTADO 11: DOIS CURSOS NA ESCOLA EM FUNCIONAMENTO 

Com a escola inaugurada, deverão ocorrer os cursos desenvolvidos em sua própria 
estrutura. Passa a ser papel dos cursos ainda mais do que antes o de consolidar a ideia da escola, 
mesmo que as suas instalações não sejam o único local de desenvolvimento das iniciativas 
pedagógicas. A presença desse espaço no território amplia a possibilidade de visibilidade da 
escola na região, criando condições para ampliar sua identidade regional e o sentimento de 
pertença. 

V.2.11.1 IDENTIFICAR OS PARTICIPANTES DOS DOIS CURSOS 

A definição dos educandos para os dois cursos deverá ser feita a partir de indicação das 
organizações, de parceiros e da atuação da equipe de campo junto às comunidades. 
Eventualmente a CPP poderá demandar a equipe de campo a busca de participantes de locais 
sem indicações a fim de compor turmas com participantes de origens diversas ao longo de todo 
o território de atuação do PEA. 

V.2.11.2 ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS 

O acompanhamento dos educandos durante os “tempos-comunidade” deverá ser 
realizado pela equipe de campo da mesma forma que descrito em itens semelhantes anteriores 
e deverá buscar a inserção ou fortalecimento dos educandos nos processos organizativos das 
comunidades e regiões. 

V.2.11.3 DUAS OFICINAS DA EQUIPE 

Assim como descritas em itens anteriores, as oficinas deverão contribuir com o 
acompanhamento dos educandos nos “tempos-comunidade” dos cursos. Também deverá ser o 
momento de as equipes apresentarem as dificuldades, dúvidas e compartilharem as iniciativas 
positivas em cada região. Mais uma vez ressalta-se que um espaço específico dedicado para 
exposição, reflexão e debates dos Agentes Sociais nessas oficinas poderá trazer para a 
construção coletiva novas sínteses a partir de um olhar aprofundado específico desses 
educadores populares de base. 

V.2.11.4 QUATRO REUNIÕES DA CPP DA ESCOLA 

Serão reuniões regulares da CPP para a realização dos cursos. Deverão ser tratadas 
questões administrativas próprias da escola, entre outros assuntos pertinentes. 

 

V.2.12 RESULTADO 12: PLANO DE TRABALHO DA FASE III ELABORADO 

A coordenação do PEA, junto com a CPP da escola deverá elaborar o Plano de Trabalho 
da Fase III. Essa elaboração é resultado da experiência acumulada e sistematizada desde a Fase 
I e deverá buscar desdobramentos mais avançados do que os alcançados ao longo da Fase II, 
sejam eles de caráter organizativo ou das próprias experiências desenvolvidas a partir da escola 
junto às comunidades. 
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V.2.12.1 DUAS REUNIÕES DA CPP DA ESCOLA 

Essas reuniões deverão ser feitas para debate e definição das linhas gerais do Plano de 
Trabalho da Fase III do PEA. A primeira reunião deverá tratar de uma avaliação da Fase II, 
extraindo pontos importantes para a continuidade na próxima fase. Na segunda, a coordenação 
do PEA deverá apresentar uma proposta mais elaborada a partir do debate anterior, para 
contribuições do coletivo. Em seguida à reunião, a coordenação do PEA deverá finalizar a 
versão do Plano de Trabalho da Fase III, que deverá ser apresentada à Petrobras e ao IBAMA. 

 

V.2.13 RESULTADO 13: AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PEA REALIZADAS 

Com vistas a atender à expectativa do Órgão Ambiental para o desenvolvimento dos 
Projetos de Educação Ambiental nos próximos períodos, deverão ser produzidos anualmente 
dois produtos que sistematizem as realizações em um pequeno documentário e um boletim.  

As atividades do PEA devem cumprir papel auxiliar junto aos sujeitos da ação educativa 
de informar sobre os diversos dados produzidos pelos projetos de monitoramento da Bacia de 
Santos para que seus resultados possam ser utilizados para qualificar a participação do público 
do PEA nas arenas locais e regionais. Além disso, as atividades devem apoiar na divulgação de 
informações qualificadas sobre os impactos da indústria de petróleo e gás e outros existentes 
na região junto ao público do PEA e publicizar as formas de resistência das comunidades e 
organizações da região. 

Ainda como ação de comunicação do PEA, no âmbito das Ações Formativas, deverão 
estar previstas atividades de divulgação dos resultados dos outros projetos condicionantes, a 
exemplo do PMAP, PMTE, PMP, Povos, etc. 

Da mesma maneira, deverão estar previstas ações de mobilização nas comunidades para 
atividades da Petrobras e de outros projetos condicionantes, como Audiências Públicas, 
atividades presenciais do PCSR, apresentação de resultados de outros projetos condicionantes, 
etc. 

V.2.13.1 ELABORAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL E BOLETIM ANUAL 

Deverá ser contratada uma equipe especializada para a produção dos materiais 
audiovisuais e dos boletins impressos, que deverá atuar durante todo o tempo de realização do 
projeto, mesmo que não seja com dedicação exclusiva. O conteúdo dos materiais e o 
acompanhamento da equipe especializada serão feitos pela coordenação e orientação 
pedagógica do PEA. A equipe de campo deverá também apontar conteúdos que sejam 
relevantes para o desenvolvimento do trabalho junto às comunidades. O órgão ambiental 
também poderá participar da definição dos conteúdos para que seus objetivos e expectativas 
sejam alcançados. 

 

 

VI ATIVIDADES PREVISTAS PARA ATUALIZAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Os materiais audiovisuais e boletim anual contribuem com o objetivo do órgão ambiental 
de qualificar a compreensão de como os impactos da cadeia de petróleo e gás ocorrem na região. 
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Portanto, alcançando-se o Resultado 13, compreende-se que estarão sendo realizadas ações que 
contribuem para a atualização do diagnostico participativo da região de atuação do projeto. 

 

 

VII METAS E INDICADORES 

As metas estão associadas a cada um dos resultados pretendidos pelo PEA Costa Verde 
em sua Fase II e estão demonstradas no Marco Lógico constante no Anexo VII. O mesmo 
Marco Lógico estabelece os indicadores que serão utilizados para a mensuração de cada meta. 

Durante esta fase do projeto, é possível que a aplicação do PEA Avaliação (projeto 
desenvolvido para avaliar os resultados dos PEAs conduzidos pelo IBAMA nos processos de 
Licenciamento Ambiental) seja exigida para monitorar e avaliar o PEA Costa Verde, o que 
deverá ser acolhido pela equipe executora. 

 

 

VIII PREVISÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS PRÓXIMAS 
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

A avaliação permanente dos trabalhos realizados pelo PEA na Fase II, assim como os 
ajustes necessários para as próximas ações planejadas, devem ser dialogados com as 
organizações e comunidades que se envolverem com a construção dessa Fase II. 

Dessa forma, considera-se que o espaço adequado para que isso ocorra permanentemente 
são as oficinas com a equipe de campo, que devem ser capazes de trazer a avaliação e 
expectativas das comunidades, e as próprias reuniões da CPP. Nessas atividades, deverão ser 
reservados momentos específicos para avaliação e monitoramento do projeto, sendo que 
anualmente deverá ser realizada a consolidação dos resultados e indicadores do projeto, bem 
como do resultado do preenchimento do questionário de percepção pela equipe de campo. Tal 
consolidação será atribuição da coordenação para apresentação e debate pelos presentes nas 
oficinas da equipe e reuniões da CPP. Os resultados serão registrados em relatórios anuais. 

 

 

IX PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Ao longo do desenvolvimento da Fase I do PEA Costa Verde os perfis da equipe de 
trabalho em campo e de coordenação e orientação pedagógica foram experimentados. 
Considera-se até o momento que os profissionais envolvidos nessa primeira fase do projeto 
atuaram de acordo com o esperado, validando os perfis previstos. Neste momento de 
planejamento futuro vale considerar uma maior precisão das atribuições de cada perfil diante 
do seu papel pedagógico no projeto. Reconhecer que toda a equipe de campo, técnicos/as e 
agentes sociais, é formada por educadores/as que devem estimular processos organizativos, foi 
até este momento de desenvolvimento da Fase I, aprendizado que deve ser consolidado nestes 
perfis. 

Diante do aumento do número total de comunidades na Fase II, se faz necessário um 
aumento na equipe de campo. Esse aumento deve privilegiar a inserção de mais Agentes 
Sociais, com maior tempo de dedicação para o projeto, ampliando as atribuições de 
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educadores/as que contribuem com os processos organizativos. Além disso, faz-se necessária a 
ampliação de mais quatro duplas de Técnicos de Campo, duas para cada estado em que o projeto 
atua. Dessa maneira, define-se que uma equipe de campo é composta por dois Técnicos de 
Campo e, em média, três Agentes Sociais. 

A partir da Fase II do PEA Costa Verde sugere-se consolidar a nomenclatura dos cargos 
de campo como já vem informalmente sendo adotada. A equipe de campo deve ser tratada por 
Educadores/as e não por técnicos ou agentes sociais. 

É importante destacar que a descrição dos perfis a seguir não prescinde do necessário 
diálogo através de entrevista com a equipe de coordenação e orientação pedagógica que, este 
sim, permite verificar experiências dos possíveis profissionais que não são conferidas apenas 
através da análise curricular. 

IX.1 AGENTES SOCIAIS 

A atuação das/os Agentes Sociais na Fase I do PEA revelou um enorme potencial desse 
sujeito no desenvolvimento dos processos educativos junto às comunidades e na formação da 
equipe executora. Por serem o vínculo direto entre comunidades e o PEA, a/o Agente Social 
potencializa a relação educador/a-educando/a e se afirma como sujeito do processo educativo 
com maior perspectiva de se desenvolver enquanto educadores/as por meio das atividades do 
PEA. 

O perfil dos Agentes Sociais para o desenvolvimento da Fase II do PEA Costa Verde 
deve buscar a identificação de comunitários/as com representatividade e potencial para 
desenvolvimento de lideranças nas comunidades, assim como para seu envolvimento com as 
atividades da escola. Além disso, é importante que esse profissional apresente características 
que facilitem atuar como mobilizador/a e mediador/a dentro das comunidades. Contudo, devem 
ser buscadas pessoas que não se restrinjam apenas à condição de mobilizadoras/es, mas que 
tenham disposição de ser partes integrantes da equipe no papel de educadoras/es de base em 
suas comunidades e organizações, contribuindo efetivamente com o planejamento e a execução 
das atividades do PEA nas comunidades. 

Na Fase II deverá ser ampliada a carga horária de dedicação desses profissionais para 20h 
semanais, dando maior condição para participarem do dia a dia da equipe sem exigir dedicação 
exclusiva que os retiraria de tarefas próprias de organização comunitária que participam. 

Para uma aproximação maior dos trabalhos dos agentes sociais aos técnicos de campo, 
sugere-se que os/as agentes sociais devem ser tratados como Educadores/as populares de base 
a partir da Fase II do projeto. Além disso, esse sujeito deve gozar de atenção pedagógica 
prioritária por parte da coordenação, orientação pedagógica e da equipe de educadoras/es de 
campo, com vistas a consolidação desse grupo como educadoras/es permanentes de suas 
comunidades. 

Serão necessárias 36 pessoas desse perfil na Fase II do PEA Costa Verde, conforme perfil 
e atribuições descritas no Anexo VIII. 

IX.2 TÉCNICOS DE CAMPO 

O perfil dos técnicos de campo no desenvolvimento da Fase II do PEA Costa Verde deve 
compreender educadores/as com formação/experiência ligada à educação ambiental, popular e 
crítica e que possuam nível superior. Ao longo do desenvolvimento da Fase I deste projeto, 
identificou-se ser imprescindível que estas/es educadoras/es possuam disposição para o estudo, 
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elaboração de analises, estratégias pedagógicas para o trabalho de campo, além de experiência 
na construção de organizações populares. 

Com um maior envolvimento dos agentes sociais nas tarefas que até a Fase I eram 
realizadas apenas pelos técnicos, espera-se que seja ampliada a capacidade de trabalho das 
equipes, podendo ser construído arranjos de trabalho que permitam a realização de atividades 
eventualmente sem a presença dos dois integrantes da dupla de técnicos. Dessa forma, cada 
equipe de campo passará a ter condições reais de duplicar a sua capacidade de atuação, podendo 
realizar tarefas simultâneas. Essa forma de organização do trabalho deverá ser planejada junto 
à orientação pedagógica com vistas a contribuir com a formação dos agentes em, de fato, 
educadores/as populares de base, o que demandará das/os educadores/as de nível superior o 
comprometimento com o desenvolvimento do papel pedagógico das/os educadoras/es das 
comunidades. 

Para uma aproximação maior dos trabalhos de técnicos/as de campo com os agentes 
sociais, sugere-se que os/as técnicos devem ser tratados como “Educadores/as de campo”. 

Serão necessárias 24 pessoas com esse perfil na Fase II do projeto. 

IX.3 EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

A equipe de coordenação e orientação pedagógica do PEA na Fase II deverá ser composta 
por profissionais que possuam nível superior em diferentes áreas do conhecimento, com 
experiência em desenvolvimento de projetos sociais, educação ambiental, popular e crítica, 
gestão ambiental, processo de licenciamento ambiental e construção de processos 
organizativos. Pessoas com experiência de construção de espaços de formação não formais são 
também desejadas para a Fase II. Essa equipe deverá ser composta também por duas pessoas 
para a orientação pedagógica regional dos trabalhos de campo, uma para cada estado de atuação 
do projeto. 

Serão necessárias oito pessoas para a equipe de coordenação: uma pessoa para 
coordenação geral, uma pessoa para orientação pedagógica, duas pessoas para orientação 
pedagógica regional dos trabalhos de campo (uma para cada estado), duas pessoas para 
contribuir na elaboração de relatórios, duas pessoas para assessoria da coordenação. 

IX.3.1 EQUIPE DE COMUNICAÇÃO 

A equipe de comunicação deverá atuar orientada pela equipe de coordenação. Será 
responsável pela elaboração de roteiro junto à coordenação e orientação pedagógica, que 
estabelecerá momentos ao longo do ano para filmagens e edição de pequenos vídeos-
documentários que retratem os feitos do PEA Costa Verde ao longo do ano. Essa equipe deverá 
também elaborar e diagramar os boletins anuais previstos para entregas anuais. Essa equipe 
também deverá produzir notícias e colaborar com envio de conteúdo para os veículos do 
Programa de Comunicação Social Regional da Bacia de Santos (PCSR-BS). 

Também deverá elaborar e produzir todos os materiais necessários para as atividades de 
campo como convites e cartazes. Portanto, devem ter capacidade de produzir materiais para a 
mídia escrita, captação de imagens - edição - motion graphics - sonorização - edição e 
finalização. 

Serão necessárias duas pessoas com dedicação de 10h semanais cada. 
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IX.4 INFRAESTRUTURA PARA O TRABALHO DE CAMPO 

Além dos perfis profissionais aqui identificados, cabe destacar a importância da 
existência de cinco bases de apoio distribuídas ao longo do território e que comportem a 
realização de reuniões com até 20 pessoas. Essas bases deverão ser utilizadas para trabalhos de 
escritório e para a realização de todas as reuniões que forem necessárias para o bom andamento 
do projeto. 

 

Além das equipes descritas, deverá existir equipe de apoio responsável pela logística e 
questões administrativas do projeto. 

Após a implementação da escola, a depender do modelo de estrutura definido, deverá ser 
contratada equipe específica para a gestão e manutenção dos espaços. A definição dessa equipe 
será realizada juntamente com as demais definições para implementação da escola, e terá 
contratação específica. 

 

X CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico da Fase II do PEA Costa Verde está apresentado no Anexo IV. 

O cronograma financeiro da Fase II do PEA Costa Verde será apresentado após a 
conclusão da contratação da equipe responsável por sua implementação. 

 

XI RESPONSÁVEL TÉCNICO 

O Quadro XI-1 apresenta os autores do Plano de Trabalho do PEA Costa Verde, com os 
respectivos cargos, itens elaborados e Cadastros Técnicos Federais. 

Quadro XI-1 – Relação dos autores e respectivos itens elaborados para o Plano de Trabalho da Fase II do 
PEA Costa Verde 

Responsável Técnico Cargo Itens Elaborados 
Cadastro 
Técnico 
Federal 

Gabriel Cesar Sollero Coordenador Geral Todos 7182184 

Sávia Cassia Ribeiro Orientadora Pedagógica Todos Não se aplica 

Stella Nivis Vivona Coordenadora Estratégica Revisão Não se aplica 

Maria Jucielma Lima Assessoria da coordenação Revisão Não se aplica 

Julia Affonso Cavalcante Assessoria da coordenação Revisão Não se aplica 

Pedro Táboas Assessoria da coordenação Revisão Não se aplica 
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ANEXO I – COMUNIDADES INDICADAS PARA A FASE II
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ANEXO II – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DA FASE II 
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ANEXO III – CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS NÃO INTEGRANTES DO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PLANO DE TRABALHO 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO 
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ANEXO V – DIAGRAMA DE FLUXO DE PRINCIPAIS ATIVIDADES E MARCOS 
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ANEXO VI – QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE CAMPO 

  



Pág. 
36/37 

Anexos 
Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde – 

PEA Costa Verde  

    

 

 

  

 

    
  

PBS09RC57 
Revisão 01 

02/2020 Coordenador da Equipe  Orientadora Pedagógica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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ANEXO VIII – PERFIL E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE 

 


