Prefeitura Municipal de Assis
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Interlocutor: Fabiano Alex Cavalcante
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA)

EA5 – Centro de Educação Ambiental
O município de Assis possui a Escola Aberta do Meio Ambiente “Álvaro
Batista Gomes”, localizada no Parque Ecológico “João Domingos Coelho”, sito
à Rua Orozimbo Leão de Carvalho, s/no, na Vila Orestes como sendo um
espaço para a realização de atividades de Educação Ambiental, seja esta
formal ou informal. Além da estrutura física do prédio sede da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, é utilizado todo o perímetro do Parque Ecológico,
com a finalidade de proporcionar experiências empíricas aos participantes das
atividades.
Seu horário de funcionamento é das 8h00 às 17h00 de segunda à
sexta-feira e na ocorrência de ações aos fins de semana mantém-se aberta no
período das atividades.
A estrutura física da escola conta com uma sala para as atividades de
Educação Ambiental, uma sala para recepção, atendimento e serviços
administrativos, uma sala de reuniões, uma copa-cozinha e dois banheiros.
Possui um acervo de livros e DVD’s, além de material didáticopedagógico para as atividades tais como cadernos, lápis, lousa, entre outros.
Atividades desenvolvidas: visitas com os alunos de todos os níveis
de ensino (fundamental, médio, técnico e superior), sob supervisão dos
respectivos professores e instrutores, objetivando a proximidade com o meio
natural e orientando a respeito da importância da preservação dos recursos
naturais, no caso específico do Centro de Referência em Educação Ambiental,
a nascente da Água da Fortuna, que está localizada dentro do Parque Buracão.
Público Alvo: alunos das redes municipais e particulares de ensino, do
nível fundamental ao superior, além de atender demandas específicas, como
grupos da terceira idade, projetos sociais, etc.
Freqüência Anual: para o Ciclo PMVA 2016 é estimada a frequência
de cerca de 300 alunos, com visitas: de três turmas de 1º Ano do Centro Paula
Souza; cinco turmas de 5º ano da EMEF Thomas Menk; uma turma do 3º ano
do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIP; além da utilização do espaço da

Escola Aberta, abrangendo todo o Parque Buracão, para realização da
Gincana da Dengue, realizada pela Secretaria Municipal da Saúde.
As redes estadual e particular de ensino desenvolvem atividades de
Educação Ambiental de maneira autônoma dentro do perímetro do Centro de
Referência em Educação Ambiental, não sendo possível estimar a freqüência
exata destes grupos.

1 – Visita das turmas de 5º Ano da EMEF Thomas Menk, totalizando
100 crianças da Rede Municipal de Ensino:

FONTE: SMMA, 2016.

FONTE: SMMA, 2016.

2 – Visita dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Paulista UNIP, com a finalidade de serem apresentados à
dinâmica municipal de proteção de Áreas de Preservação Permanente:
Visita realizada no dia 15/05/2016 às 09:00 horas:

FONTE: SMMA, 2016.

Lei Municipal que dispõe sobre a criação da Escola Aberta de Meio
Ambiente:

