
GOIÂNIA	

AGÊNCIA	MUNICIPAL	DO	MEIO	AMBIENTE	
PREFEITURA	DE	GOIÂNIA	



GOIÂNIA	
Goiás	(246	Municípios)	

	
População	IBGE	2010						1.302.001	
Extensão	territorial	total				732,801	
Extensão	da	área	urbana					444,173	
Extensão	da	área	rural						288,63		
	
Áreas	Protegidas:	223	
Parques	Implantados:	36	
Área	Verde	por	habitante:	93,66m2/hab	
Parque	Urbano	Linear	(PUAMA)	
Jardim	Botânico	



	
	
	
	

EDUCAÇÃO	AMBIENTAL	
	
		



ECO-MÓVEL	
	
PÚBLICO	ALVO:	crianças	e	adolescentes;	
ATENDIMENTOS:	Atendeu	mais	de	50	mil	pessoas;	
ATIVIDADES	 DESENVOLVIDAS:	 palestras	 e	 abvidades	 de	
educação	ambiental.	

	



PLANTE	A	VIDA	
	
PÚBLICO	 ALVO:	 toda	 a	 população	
residente;	
ATENDIMENTOS:	mais	de	1,2	milhões	
de	mudas	distribuídas;	
AT IV IDADES	 DESENVOLV IDAS :	
Distribuição	 de	 mudas	 de	 espécies	
nabvas	 do	 Cerrado,	 orientações	 de	
planbo	 (onde,	 como	 plantar	 e	
manter).	
	



VILA	AMBIENTAL	
	

LOCAL:	Parque	Areião	(240.000	m2)	
PÚBLICO	ALVO:	Todas	as	idades;	
VISITANTES:	25.000	por	ano	em	média;	
ATIVIDADES	 DESENVOLVIDAS:	 orientações	 sobre	 a	 visita,	
trilha,	oficinas	pedagógicas,	de	leituras,	exposição	de	vídeos	e	
dinâmicas;	
ESTRUTURA:	

	



PARQUE	AREIÃO	

tripadvisor.com.br	



		



A	importância	da	Auditoria	Fiscal	Ambiental	na	
promoção	da	Educação	Ambiental		

	
Compreender	 a	 importância	 das	 abvidades	 de	 fiscalização	
ambiental	como	ferramenta	de	proteção	ao	meio	ambiente	e	
recursos	naturais	da	cidade	de	Goiânia.	
	
-	diferenciar	os	bpos	de	poluições/degradações	que	ocorrem	
no	município	de	Goiânia;	
-	 idenbficar	 as	 soluções	 para	 os	 problemas	 ambientais	
vivenciados	pelas	crianças	no	seu	cobdiano;	
-	 reconhecer	 a	 importância	 do	 trabalho	 da	 Fiscalização	 para	
solucionar	os	problemas	ambientais;	
-	 conhecer	 os	 equipamentos	 ublizados	 pela	 Fiscalização	 de	
Meio	Ambiente.	
	



DETALHAMENTO	DA	ATIVIDADE	

-  Realizado	em	07/06/2017-	em	comemoração	ao	Dia	Mundial	
do	Meio	Ambiente;	

-  Local:	Vila	Ambiental	do	Parque	Areião;	
-  Escola	Municipal	Bernardo	Élis,	R.	Sc	33	-	São	Carlos,	Goiânia	–	

GO.	
-  Público:	alunos	do	ensino	público	municipal,	9	anos	de	idade;	
-  Material	 ublizado:	 carblha,	banner,	 lápis	 e	equipamentos	de	

trabalho;	
-  Profissionais	 envolvidos:	 Servidores	 da	 Vila,	 da	 SME,	 3	

Auditoras	 Fiscais	 (Ana	 Paula,	 Lydia	 e	 Patrícia),	 Mestrandas	
(Ana	 Paula	 e	 Eva),	 Musicoterapeutas	 (Fernanda	 e	 Carile),	 1	
fotógrafo	 e	 Auditor	 de	 Edificações	 (Alex),	 1	 profissional	 da	
área	de	comunicação	(Willian,	fotos	e	entrevista)	

	
	



“	ABSTRACT”		



Na	imagem	à	esquerda:	o	anfiteatro	à	céu	aberto,	pronto	para	receber-nos;	
Na	 imagem	 à	 direita:	 os	 alunos	 sendo	 orientados	 pela	 Coordenadora	 da	 Vila	 Ambiental,	 Sra.		
Lescia	



Na	imagem	à	esquerda,	Ana	Paula	
explicando	a	respeito	da	função	e	
atribuições	 de	 um	 fiscal	 do	meio	
a m b i e n t e , 	 à s 	 c r i a n ç a s ,	
professores,	convidados	e	afins.	

Na	 imagem	à	direita,	 servidor	da	SME	
e	 Alex	 preparando	 tudo	 para	 a	
apresentação	musical.	



Instrumentos	ublizados	pelas	fiscais	da	Agência	Municipal	do	Meio	Ambiente	(AMMA	–	Gyn).	
Colete,	carimbo,	trena,	peças	fiscais,	disbnbvos	e	decibelímetro.	







Alguns	 momentos	 especiais.	 À	
e s q u e r d a ,	 c om	 o	 v i o l ã o	
“Ariovaldo”;	 nas	 demais	 imagens,	
momentos	 de	 execução	 da	
dinâmica	 com	 os	 alunos	 do	
Colégio	Municipal	Bernardo	Élis	



Preparabvos	 para	 receber	 as	 crianças	
na	oficina:	carblhas,	lápis	de	cor,	gizes	
de	cera	e	cartolina.	



Instrumentos	 musicais	 e	 móveis	 produzidos	 com	 materiais	 recicláveis	 –	 Projeto	 de	
Musicoterapia	





AVALIAÇÃO	

	
Foi	realizada	ao	longo	da	abvidade,	na	idenbficação	dos	
bpos	de	Poluições/degradações	e	na	diferenciação	dos	
bpos	de	equipamentos.	



RESULTADOS/REPERCUSSÕES	

	
•  aprendizado	 sobre	 as	 normas	 de	 proteção	 e	
conservação	da	qualidade	ambiental;	

•  aprendizado	sobre	as	ações	da	fiscalização;	
•  Interação	e	parbcipação	das	crianças;	
•  entrevistas	em	meios	de	comunicação;	
•  publicação	 de	 extrato	 das	 abvidades	 no	 site	
oficial.	

	



RESULTADOS/REPERCUSSÕES	



hwp://www4.goiania.go.gov.br/portal/
pagina/?
pagina=nobcias&s=1&w=not&cd=12584&f
n=true	

RESULTADOS/REPERCUSSÕES	



Obrigada!	
Patrícia	Alencar	de	Mendonça	
Auditora	Fiscal	Ambiental	
AMMA	–	Goiânia,	Go	

patriciaalencarm@yahoo.com.br	
	


