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PARABÉNS A TODAS AS 

INSTITUIÇÕES/ORGANIZAÇÕES E 

PESSOAS ENVOLVIDAS NA CONCEPÇÃO, 

IMPLEMENTAÇÃO E PROMOÇÃO DOS 

PROJETOS SUBMETIDOS AO PRÊMIO 

NANA MININNI MEDINA



Foram 104 projetos submetidos, 59 foram 

analisados por uma comissão de avaliadores, 

formada por profissionais atuantes nas áreas 

que o edital compreende. Destes, 28 projetos 

foram pré-selecionados: 13 na categoria 

Educação Ambiental Formal e 15 na categoria 

Educação Ambiental Não-Formal



Os 28 projetos pré-selecionados tiveram suas 

classificações como “Excelente Projeto”. Estes 

passaram por uma nova avaliação e foram 

escolhidos os 10 melhores avaliados, com base 

no público impactado – muito significativo, 

significativo ou pouco significativo



Educação 
Ambiental 
Formal

■ [99] Edu 4.0
■ [61] Monitorando os Rios pela 

Educação Ambiental na Bacia 
Hidrográfica do Rio Cachoeira

■ [58] Olimpíada do meio ambiente: 
uma ação educativo-ambiental do 
CAVN em escolas públicas da Paraíba

■ [68] Práticas em Educação 
Ambiental

■ [55] SSN-Candiota Sustentável: 
educação para sustentabilidade: a 
estruturação de um projeto que 
mobilizou a totalidade de uma 
comunidade no interior do RGS

MODALIDADE



Educação 
Ambiental 
Não Formal

■ [60] Casa Verde – Projeto Ambiental 
e Cultural

■ [107] Comitê Infanto Juvenil do Rio 
Jeniparana / Juventude e 
Engajamento na Gestão das Águas do 
Rio Jeniparana

■ [62] Monitoramento Mirim Costeiro 
Garopaba

■ [71] Programa Atitude ambiental -
Áreas protegidas Vale

■ [117] Terra à Vista

MODALIDADE



Os 10 projetos selecionados foram submetidos a 

votação em uma Comissão formada por 

Professores e Especialistas que estiveram 

presentes no primeiro dia da CIEducA. Na 

modalidade Educação Ambiental Formal houve 

um empate, cabendo a Dra. Elizabeth Conceição 

Santos a dificílima tarefa do desempate. 



OS VENCEDORES SÃO...
Educação Ambiental Formal: Olimpíada do meio 

ambiente: uma ação educativo-ambiental do CAVN em 
escolas públicas da Paraíba 

Educação Ambiental Não Formal: Monitoramento Mirim 
Costeiro Garopaba
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