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1 INTRODUÇÃO 
 

A Educação Ambiental, como conceito e prática, começou a ganhar 

visibilidade em 1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia), onde se discutiu com maior 

profundidade a necessidade da inserção da dimensão ambiental na educação. 

Cinco anos depois, na Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, em Tbilisi, Geórgia, foram definidas as estratégias e diretrizes 

adotadas ainda hoje. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída por meio da 

Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe que a Educação Ambiental 

é um componente permanente da educação nacional, devendo estrar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não-formal. 

De acordo com o Decreto n. 13.252, de 22 de agosto de 2017, que aprova 

o regimento interno da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano (PLANURB), compete a esta Autarquia “planejar, elaborar e 

operacionalizar planos, programas, projetos e ações de educação ambiental; e, 

fomentar parcerias com órgãos, entidades ou instituições do setor público e/ ou 

privado, no âmbito da educação ambiental”. 

Assim, ao propor as ações de Educação Ambiental, esta Autarquia acredita 

na construção de diálogos com toda população, em que todos os saberes 

possam se manifestar num processo mútuo de formação, tornando-se essencial 

para a mudança do paradigma que envolve a temática meio ambiente. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade. 
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A educação voltada para o meio ambiente está prevista na Constituição 

Federal, em seu artigo 225, inciso VI, a qual estabelece o dever do Estado e de 

todos a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Visando realmente abordar os princípios e atingir seus objetivos, a 

Educação Ambiental precisa da aplicação de uma ampla gama de métodos e 

do preparo dos envolvidos neste sentido. Neste sentido, a PLANURB, no que lhe 

compete, apresenta as ações de educação ambiental desenvolvidas ao longo de 

2020 no Município de Campo Grande/MS.  

  

3 OBJETIVOS 
 

As ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por 

interveniência da PLANURB, possuem o objetivo de promover uma educação 

que contribua para um projeto de sociedade que integre os saberes nas 

dimensões ambiental, ética, cultural, social, política e econômica, impulsionando 

a dignidade, o cuidado, o bem viver e a valoração de toda forma de vida no 

planeta. 

Os eventos promovidos buscaram atender a sociedade campo- grandense, 

em suas diversas faixas etárias, consolidando a importância da municipalidade 

com os processos educativos articulados, continuados e permanentes. Tais 

processos devem assegurar o enfoque humanístico, histórico e crítico da 

Educação Ambiental. 

 

4 DIAGNÓSTICO 
 

De acordo com o disposto no Perfil Socioeconômico de Campo Grande 

(PLANURB, 2020), o município de Campo Grande, com área total de 8.092,95 

km², está localizado geograficamente na porção central de Mato Grosso do Sul, 

ocupando 2,26% da área total do Estado. A sede do município localiza-se nas 

imediações do divisor de águas das Bacias do Paraná e Paraguai, definida pelas 

coordenadas geográficas 20°28’13,40737” latitude Sul e 54°37’25,87099” 

longitude Oeste, e sua altitude varia entre as cotas 500 e 675 metros. 

O marco zero do município está localizado no gramado em frente ao 
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Monumento dos Imigrantes – Carro de Boi, no cruzamento da Av. Fernando 

Correa da Costa com a Av. Pres. Ernesto Geisel, próximo ao Parque Florestal 

Antônio de Albuquerque, conhecido como Horto Florestal. 

Tem como municípios limítrofes: Jaraguari, Rochedo, Nova Alvorada do 

Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. Dois distritos fazem parte do 

município: Anhanduí e Rochedinho. 

O Município possui instituídas, atualmente, 6 (seis) Unidades de 

Conservação em seu território, sendo 3 (três) delas instituídas pelo Poder Público 

Municipal, à saber: Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Guariroba (APA Guariroba); Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula (APA Ceroula) e a Área de Proteção Ambiental do Manancial do Córrego 

Lajeado (APA Lajeado). 2 (duas) UCs em âmbito estadual: Parque Estadual do 

Prosa e Parque Estadual Matas do Segredo; e 1 (uma) em âmbito federal: 

Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul. 

Referente aos critérios e normas de criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação, o município segue o disposto na Lei Federal n. 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC). Para fins previstos nesta Lei, determinou- 

se que Unidades de Conservação são “espaços territoriais e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de preservação da diversidade do patrimônio 

genético e dos processos ecológicos” (BRASIL, 2000). 

Ainda, ao que se refere ao município de Campo Grande, faz-se importante 

citar que o mesmo se encontra localizado predominantemente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, com exceção de uma pequena porção  Noroeste de 

seu território que se situa na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, na qual se 

encontram os córregos Mateira, Ceroula e Angico. O município possui 33 (trinta 

e três) cursos d’água com nascentes urbanas, e conta com 11 (onze) Bacias 

Hidrográficas em seu território, sendo elas: Bacia Hidrográfica Anhanduí, 

Bandeira, Bálsamo, Coqueiro, Gameleira, Imbirussu,  Lageado, Lagoa, Prosa, 

Ribeirão Botas e Segredo. 
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Tendo em vista que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) proferiu a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), em decorrência da infecção humana       causada 

pelo Coronavírus (COVID-19). Fato este que fez com que a Presidência da 

República, em 18 de março de 2020, reconhecesse o estado de  calamidade 

pública no país. 

E, por sua vez, o Município de Campo Grande, na mesma data, declarou 

situação de emergência, definindo medidas de prevenção e enfrentamento à 

COVID-19, que contemplam a suspensão de todos os cursos, oficinas e eventos 

similares, promovidos pelo Poder Público, bem como das aulas presenciais na 

Rede Municipal de Ensino (REME). 

Deste modo, e visando a continuidade das ações de Educação Ambiental 

no município, a PLANURB adaptou as ações programadas para o ano de 2020, 

com objetivo de continuar a propiciar o conhecimento e sensibilizar a população 

no desenvolvimento da compreensão do meio ambiente, levando os indivíduos 

a reverem suas concepções e seus hábitos, esperando formar pessoas para uma 

relação mais harmoniosa e sustentável com meio ambiente. 

 

5 LINHAS DE AÇÃO 
 

O Programa Municipal de Educação Ambiental de Campo Grande 2020 

foi dividido em 4 (quatro) Linhas de Ações norteadoras, sendo elas:  

1.1. Linha de Ação 1 – Centros de Educação Ambiental (CEAs); 
 

1.2. Linha de Ação 2 – Educação Ambiental Itinerante; 
 

1.3. Linha de Ação 3 – Espaços coletivos de reflexão; 
 

1.4.   Linha de Ação 4 – Realização de eventos; 

 

6 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 

A área de abrangência das atividades  consiste na sede urbana do Município 

de Campo Grande/MS, bem como os territórios rurais onde estão inseridas as Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs) do Ceroula, do Guariroba e do Lajeado.  
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Figura 1 - Áreas de Proteção Ambiental do Município de Campo Grande. Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo 
Grande, Edição 2020. 

 

7 PÚBLICO ALVO 
 

As ações de educação ambiental visam atingir toda população do município 

de Campo Grande, em suas diversas faixas etárias, com intuito de despertar a 

consciência em relação as questões ambientais. 

 

8 TEMPO DE DURAÇÃO 
 

As atividades foram distribuídas ao longo de todo ano de 2020, de forma 

que o processo de educação ambiental fosse desenvolvido de forma contínua e 

permanente. 

 

9 METODOLOGIA 
 

Para execução das atividades, foram escolhidas metodologias didáticas e 

participativas para sensibilização da população, por meio de palestras para 

alunos e professores de escolas municipais, elaboração e distribuição de 
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material educativo, cursos e eventos. 

Em decorrência do distanciamento social provocado pela pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), e com o objetivo de demonstrar à população que 

o meio ambiente está presente no cotidiano de todos, também foram elaboradas 

e disponibilizadas atividades em formato virtual.  

 

10 RECURSOS GRÁFICOS, AUDIOVISUAIS E/OU VIRTUAIS 
 

Para desenvolvimento de material gráfico e audiovisual educativo foram 

utilizadas plataformas virtuais gratuitas e software de edição de imagens 

disponível na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Além disto, devido ao 

enfrentamento da pandemia de COVID-19, foi utilizada a Plataforma Zoom para 

realização de eventos virtuais. Os resultados obtidos com uso destes recursos 

são apresentados no item 13 deste relatório. 

 

11 MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 
 

Buscando dar maior visibilidade ao Programa Municipal de Educação 

Ambiental retratado neste relatório, as ações foram divulgadas nos meios de 

comunicação, conforme conteúdo apresentado no item 13 deste relatório, além 

de convites encaminhados por meio de endereço eletrônico. 

 

12 FORMAÇÃO DE PARCERIAS 
 

As ações realizadas durante o ano de 2020 só foram possíveis com o apoio 

incondicional dos parceiros: 

 Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

 Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) 

 Secretaria de Assistência Social (SAS) 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) 

 Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 

 Conselho Municipal de Bem-Estar Animal (COMBEA) 

 Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande 
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 Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Guariroba – APA Guariroba 

 Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Lajeado – APA Lajeado 

 Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA Ceroula 

 Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e 

Urbanos (COMIF) 

 Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) - Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) 

 Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) 

 Polícia Militar Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul (PMA/MS) 

 Comissão Estadual de Animais Silvestres do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária (CRMV-MS) 

 Concessionária CG Solurb 

 Instituto Arara Azul 

 Instituto Estre 

 Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) 

 Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB) 

 Projeto Papagaio Verdadeiro 

 World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) 

 Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais de Mato Grosso do 

Sul (AESA/MS) 

 Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) 

 Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) 

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 Artista Plástico Marcellus Nishimoto 

 Artista Plástico Lídia Coimbra 

 Restaurante Recanto das Ervas – Jornalista e produtora urbana Márcia 

Chiad 

 Fotojornalista e Fotografo de vida selvagem André Bittar 
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13 RESULTADOS ATINGIDOS 
 

 

13.1 LINHA DE AÇÃO 1 –  CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Esta linha de ação é baseada na convicção de que a prática da educação 

ambiental neste município poderá ser subsidiária à formulação de políticas públicas 

desse setor, definidas por meio de diálogo participativo e democrático com os 

diferentes sujeitos e atores dessa política, objetivando a discussão de forma 

transversal e interdisciplinar sobre a temática ambiental. As atividades 

apresentadas nesta linha abordam as ações desenvolvidas nos Centros de 

Educação Ambiental (CEAs) Anhanduí, Imbirussu e Polonês.  

 
 

13.1.1 CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ANHANDUÍ 
  

Em decorrência do distanciamento social provocado pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), foram realizadas atividades presenciais neste CEA 

somente nos meses de fevereiro e março de 2020, além disto ocorreu uma atividade 

virtual no mês de setembro. 

Tabela 1 - Atividades realizadas em 2020 – CEA Anhanduí 

DATA  EVENTO PÚBLICO ALVO Quantidade 

22.02.20 Atividades do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros de 7 a 17 
anos 

120 

28.02.20 Reunião Fórum Municipal 
Lixo e Cidadania (FMLC) 

Membros do FMLC 20 

29.02.20 Reunião do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros 20 

29.02.20 Atividades do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros de 7 a 17 
anos 

120 

07.03.20 Reunião do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros 20 

07.03.20 Atividades do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros de 7 a 17 
anos 

120 

14.03.20 Atividades do Grupo de 
Escoteiros Atalaia do 
Pantanal 

Escoteiros de 7 a 17 
anos 

120 

29.09.20 Videoconferência sobre 
queimadas 

Funcionários de 
todas as filiais do 

Brasil 

260 
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13.1.2 CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMBIRUSSU 
 

Assim como mencionado na descrição das atividades desenvolvidas no CEA 

Anhanduí, em decorrência do distanciamento social provocado pela pandemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), não foram realizadas atividades de educação 

ambiental no CEA Imbirussu durante o ano de 2020. Entretanto, com a 

responsabilidade de apoiar iniciativas que promovam a educação ambiental, o CEA 

Imbirussu cedeu seu espaço para atividades desta vertente, bem como para o 

desenvolvimento de algumas outras reuniões.  

Assim, no  ano de 2020 houve cedência de espaço para: 

 Curso de higiene e manipulação de alimentos promovido pela Fundação 

Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT) em 11 e 12 de março de 

2020 (Figura 2); 

 Ponto de apoio para vacinação contra raiva em animais domésticos da 

região pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) em 8 a 10 de 

setembro (Figura 3); 

 Capacitação para uso de decibelimetro para a Guarda Municipal Ambiental 

provomido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 

(SEMADUR) em 27 de novembro (Figura 4); 

Além do exposto, importante se faz mencionar que o CEA Imbirussu passou 

por uma revitalizaçao durante o ano de 2020, sendo realizado evento de entrega 

das obras de revitalização (Figura 5), em 5 de junho de 2020. Ainda, ocorreu a 

instalação e inauguração da academia ao ar livre no estacionamento do CEA 

Imbirussu (Figura 6), em 17 e 19 de setembro, respectivamente. 

Por fim, a figura 7 demonstra o momento quando foram realizadas as imagens 

do ultrassom feito no jatobá localizado na área do CEA, em 2 de setembro de 2020. 

Essas imagens foram utilizada para divulgação do certificado “Tree Cities of the 

World”, título concedido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura) e pela Fundação Arbor Day, organização sem fins 

lucrativos dedicada ao plantio de árvores. 
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Figura 2 - Curso de higiene e manipulação de 
alimentos – SESAU, em 11 e 12 de março de 2020. 

 

Figura 3 - Vacinação contra raiva – SESAU, em 8 a 
10 de setembro de 2020. 

 

 

Figura 4 - Capacitação decibelimetro para a Guarda 
Municipal – SEMADUR, em 27 de novembro de 2020 

 

Figura 5 - Entrega da revitalização do CEA Imbirussu, 
em 5 de junho de 2020.. 

 

Figura 6 - Inauguração da academia ao ar livre no 
CEA Imbirussu, em 19 de setembro de 2020. 

 

 

Figura 7 - Imagens do ultrassom feito no jatobá 
localizado na área do CEA, em 2 de setembro de 

2020. 
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13.1.3 CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL POLONÊS 
 
As atividades de educação ambiental do CEA Polonês foram realizadas de 

forma presencial no mês de fevereiro e suspensas a partir do dia 15 de março de 

2020, devido a pandemia da COVID-19 (Figura 7). Nos meses de abril e maio de 

2020, em atendimento ao disposto no Decreto n. 14.189, de 15 de março de 2020, 

o parque manteve-se fechado ao público e as cedências do auditório também foram 

suspensas, ocorrendo somente para algumas reuniões, com número reduzido de 

pessoas, para resolverem problemas relacionados à pandemia. 

Em 7 de abril, as atividades no CEA foram restabelecidas de forma presencial, 

mas com jornadas reduzidas. No entanto, ainda devido a pandemia da COVID-19, 

a entrada ao público manteve-se suspensa.  

A Casa Sustentável está cedida temporariamente para o funcionamento do 

núcleo de evidências, subordinado a Gerência de Educação Permanente da 

Secretaria Municipal de Saúde. O núcleo está desempenhando a avaliação e o 

monitoramento das políticas públicas implementadas no município, de maneira 

integrada com demais servidores de outras secretarias. Este grupo de trabalho se 

reúne uma vez por semana no auditório para revisão das atividades executadas e 

programação para a semana seguinte. 

Demonstrativo de cedência do anfiteatro para realização de reuniões: 

 

Tabela 2- Atividades realizadas em 2020 – CEA Polonês 

DATA  INSTITUIÇÃO/EVENTO QUANTIDADE DE 
PESSOAS 

05.02.20 SESAU/Reunião World Mosquito Program  20 

07.02.20 PLANURB/Reunião APA Ceroula 12 

11.02.20 PLANURB/Reunião APA Guariroba 26 

18.02.20 PLANURB/Reunião COMIF 23 

20.02.20 SESAU/Reunião sobre o aumento de salário dos 
agentes 

120 

21.02.20 PLANURB/Reunião APA Lajeado 17 

28.02.20 SEMADUR/Reunião com servidores 34 

11.05.20 SEMADUR/Reunião Secretário matutino 17 

11.05.20 SEMADUR/Reunião Secretário e Condôminos – 
vespertino 

17 

14.05.20 SEMADUR/Reunião sobre retomada econômica 13 

26.05.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

10 
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28.05.20 Reunião entre SEMADUR e SESAU 23 

02.06.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

9 

09.06.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

12 

16.06.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

9 

23.06.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

12 

30.06.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

10 

07.07.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

7 

14.07.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

9 

21.07.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

10 

28.07.20 Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas 
Públicas de Campo Grande 

9 

18.08.20 SEMADUR com AMAS/Rede de Supermercados – 
COVID-19- Uso Obrigatório de Máscaras em 
Estabelecimentos 

10 

21.08.20 Semadur – Apresentação de Software com 
AGETEC e AMAS 

25 

27.11.20 Forúm Municipal do Lixo e Cidadania de Campo 
Grande 

4 

 
 

 
Figura 8 - Reunião - World Mosquito Program em 5 de fevereiro de 2020. 
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Figura 9 - - Reunião presencial APA Guariroba em 11 de fevereiro de 2020. 

 

 
 

Figura 10 - Reunião Grupo de Trabalho para Observatório de Políticas Públicas de Campo Grande em 26 de 

maio de 2020. 

 

13.2 LINHA DE AÇÃO 2  – EDUCAÇÃO AMBIENTAL ITINERANTE 
 

 
Essa linha visa o desenvolvimento de ações de educação ambiental, formal 

e/ou não-formal, no município de Campo Grande, de forma itinerante e transversal, 

em atendimento às comunidade distantes dos CEAs ou outros espaços públicos. 

Foram desenvolvidas as seguintes ações: elaboração e distribuição de materiais 

educativos nas unidades de saúde, elaboração e disponibilização de atividades 

lúdicas; desenvolvimento e divulgação de podcast;  elaboração e divulgação de 

vídeos educativos; e, realização de blitz educativa ambiental. 
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13.2.1 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS 
 

Foram elaborados materiais educativos com a temática “defesa da fauna 

silvestre”, contendo informações referente a caça, captura, posse e 

atropelamento de animais silvestres, e disponibilizados no sítio oficial da 

PLANURB, por meio do link www.campogrande.ms.gov.br/planurb/. 

 

 
 

 
 

Figura 12 -  Material educativo - Arara-Canindé. 

Figura 11 - Sítio oficial da PLANURB com banner para o download do material educativo. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/
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Figura 13 - Material educativo - Capivara 

 
 
 

 
 

Figura 14 - Material educativo - Papagaio-Verdadeiro 
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Figura 15 - Material educativo – Quati 

 

Em 24 de junho de 2020 foram entregues os materiais educativos à Gerente 

da UBSF Dra. Marli Anna Tatton Berg Gonçalvez, Sra. Auxiliadora, para que 

fossem distribuídos às equipes de Agentes Comunitários de Saúde, para 

conscientização individual durante as visitas das equipes as residências. 

 

 
 

 
Figura 16 - Entregas dos materiais educativos para utilização durante as visitas das equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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Na sequência, no dia 17 de julho de 2020 os materiais educativos foram 

distribuídos à Gerente da UBSF Benedito Martins Benedito Gonçalves, Sra. 

Patrícia, para posterior distribuição às equipes de Agentes Comunitários de 

Saúde da região. 

 

 
Figura 17 - Entregas dos materiais educativos para utilização durante as visitas das equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 
Já no dia 23 de setembro de 2020 foi realizada uma palestra com as 

equipes que compõe a USF Dr. Hirose Adania, onde também foram entregues 

os  materiais educativos para a sensibilização individual. 

 

 
 

Figura 18 - Palestra e entrega de material educativo. 
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Figura 19 -Palestra e entrega de material educativo. 
 

Ainda, no dia 27 de novembro de 2020 os materiais educativos foram 

distribuídos à Gerente da USF Dr. Elias Nasser Neto, para que também fossem 

distribuídos às equipes de Agentes Comunitários de Saúde. 

 

 

Figura 20 - Entregas dos materiais educativos para utilização durante as visitas das equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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Ademais, devido a pandemia da COVID-19, a PLANURB apoiou e divulgou 

diversas informações relacionadas ao meio ambiente de forma virtual, por meio de 

redes sociais, bem como em aplicativos de mensagens instantâneas. 

 

 
 

Figura 21 - Divulgação sobre os perigos do cerol as aves urbanas. 

 

 
 

Figura 22 - Divulgação sobre o Dia de Proteção às Florestas. 
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Figura 23 - Divulgação sobre o Dia Nacional da Educação Ambiental. 

 

13.2.2 ATIVIDADES LÚDICAS 
 

Tendo em vista o período de distanciamento social provocado pela COVID-

19, e em atendimento as legislações que dispõem sobre as medidas necessárias 

ao enfrentamento da nova doença, a PLANURB elaborou e disponibilizou 

atividades lúdicas com a temática meio ambiente. 

Estão disponíveis 27 (vinte e sete) atividades, por meio do link 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao- 

ambiental/, em formato PDF, abordando os conceitos de arborização urbana, 

cuidados com o meio ambiente, reciclagem, fauna silvestre, queimadas e  outros. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental/
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental/
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Figura 24 - Sítio oficial da PLANURB com banner para o download das atividades lúdicas. 

 

 

 

 
Figura 25 - Divulgação das atividades lúdicas. 
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Figura 26 - Atividades lúdicas disponíveis. 

 

 

 
 

Figura 27 - Atividade "Hora da Pintura - Fauna Silvestre". 
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Figura 28 - Atividade "Ligue os animais aos seus nomes - Fauna Silvestre”. 

 
 

 
 

Figura 29 - Atividade "Labirinto - Fauna Silvestre". 
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Figura 30 - Atividades lúdicas sobre resíduos sólidos e arborização. 

 

 

 

 
Figura 31 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 
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Figura 32 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

 

Ainda, com o apoio dos artistas plásticos Marcellus Nishimoto e Lídia 

Coimbra, foram disponibilizadas ilustrações, para atividade de colorir, na 

temática fauna silvestre. Os artistas cederam suas obras com o intuito de 

despertar na população a importância da conservação da natureza. Os 

desenhos podem ser acessados          no sítio oficial da PLANURB, no

 link www.campogrande.ms.gov.br/planurb/materiais-dos-artistas-lidia-

coimbra-e- marcellus-nishimoto/.  

 

 
 

Figura 33 - Atividades disponibilizadas pelos artistas plásticos com a temática fauna silvestre. 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/materiais-dos-artistas-lidia-coimbra-e-
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/materiais-dos-artistas-lidia-coimbra-e-
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Figura 34 - Cartilha "Colorindo aves de Mato Grosso do Sul" da artista Lídia Coimbra. 

 
 

 
 
 

Figura 35 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 
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13.2.3 PODCAST “E O QUE EU TENHO A VER COM ISSO?”  
 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da PLANURB, 

lançou no dia 30 de junho de 2020 o Podcast “E o que eu tenho a ver com isso?”, 

que aborda os conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, políticas e 

diretrizes ambientais, com o objetivo de demonstrar a população que o meio 

ambiente está presente no cotidiano de todos. Ao todo foram realizadas 9 (nove) 

gravações, que podem ser acessadas pelo endereço eletrônico (anchor.fm/e- 

ambiental-planurb) e nas plataformas de streaming como Google Podcasts, 

Overcast, RadioPublic e Spotify.  
 

 

 

 

 
 

Figura 36 - 1º episódio do Podcast – “Fauna Silvestre”. 

 

 
Figura 37 - 2º episódio do Podcast – “Cuidado com a água”. 
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Figura 38 - 3º episódio do Podcast – “Agrotóxicos”. 

 

 
 

Figura 39 - 4º episódio do Podcast – “PANC’s”. 
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Figura 40 - 5º episódio do Podcast - "Conservação Ambiental" 

 

 
 

Figura 41 - 6º episódio do Podcast - "Fotografia da Vida Selvagem". 
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Figura 42 - 7º episódio do Podcast - "Atropelamento de Fauna". 

 
 

 
 

Figura 43 - 8º episódio do Podcast - "Incêndios Florestais". 
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13.2.4 VÍDEOS EDUCATIVOS 
 

Com intuito de promover educação ambiental voltada a temática dos 

resíduos sólidos e queimadas urbanas, a Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento urbano (PLANURB) gravou dois vídeos informativos sobre os 

respectivos temas, que foram divulgados à toda a população do município, por 

meio de aplicativo de mensagens, no sítio oficial da Prefeitura Municipal e no 

canal da Educação Ambiental da PLANURB, no youtube. 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44 -  9º episódio do Podcast - " Educação Ambiental". 
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Figura 45 - Divulgação do vídeo sobre queimadas urbanas. 

 
 

Figura 46 - Divulgação do vídeo sobre resíduos sólidos. 

 

 

Figura 47 - Divulgação do vídeo sobre compostagem 

 
 

1.4.1. BLITZ EDUCATIVA AMBIENTAL 
 

Com o intuito de sensibilizar a população na prevenção aos atropelamentos 

de animais silvestres, no dia 28 de fevereiro de 2020 foi realizada Blitz Educativa 

Ambiental, tendo sido distribuído material informativo à todos que passavam no 

local. A abordagem ocorreu na rotatória da Avenida Senador Antônio Mendes 
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Canale com a Avenida Gury Marques (Monumento ao Maçom), e contou com o 

apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN). 

 

 

 
Figura 48 - Entrega de material informativo durante blitz educativa no dia 28 de fevereiro de 2020. 

 

 
 

Figura 49 - Entrega de material informativo durante blitz educativa no dia 28 de fevereiro de 2020. 
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Figura 50 - Divulgação das ações voltadas à defesa da fauna silvestre no portal de notícias da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande. 

 

13.3 LINHA DE AÇÃO 3  – ESPAÇOS COLETIVOS DE REFLEXÃO 
 

A linha de ação 3 demonstra as ações realizadas que visavam a 

sensibilização da comunidade referente aos temas de meio ambiente, em espaços 

coletivos de reflexão, apresentando os enfrentamentos e as soluções para as 

problemáticas atuais, como descarte de resíduos sólidos, conservação dos 

recursos naturais, e consequentemente, do bem estar da população local.  

Durante o ano de 2020, nesta linha de ação foram desenvolvidas ações, 

como palestras e oficinas, realizadas nos Conselhos Gestores das Unidades de 

Conservação Municipais e Conselhos Regionais das sete Regiões Urbanas de 

Campo Grande/MS, bem como para a Rede Municipal de Ensino, entre outros, 

conforme segue. 
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13.3.1 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 
 

 
 REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 
O ciclo de oficinas de Educação Ambiental foi inserido ao Programa 

Formativo “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre a teoria e a prática”, marcado 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para ser realizado em março 

de 2020, com as seguintes capacitações: “Oficina de Educação Ambiental no 

Projeto Aves Urbanas-Araras na Cidade”, desenvolvida pelo Instituto Arara Azul; 

“A biodiversidade regional em sala de aula: os Kits educativos do tatu canastra 

e o tamanduá bandeira”, ministrada pelo Instituto de Conservação de Animais 

Silvestres (ICAS); “Formação em Recursos Pedagógicos da Série ”Nosso 

Planeta Educação”, com o apoio da World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil); 

e o “Projeto Papagaio-Verdadeiro: roda de conversa ‘Vamos falar sobre o 

Louro?”, realizada pelo Projeto Papagaio Verdadeiro, conforme divulgação que 

segue. 

Tendo em vista as medidas impostas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 

(COVID-19), e em atendimento ao disposto no art. 1º, do Decreto n. 14.189, de 

15 de março de 2020, republicado no DIOGRANDE n. 5.859, de 18 de março de 

2020, o ciclo de oficinas de Educação Ambiental com a temática defesa da fauna 

silvestre, que seria realizado presencialmente, foi cancelado. 

No entanto, em atendimento a Resolução SEMED n. 203, de 6 de abril de 

2020, que dispõe sobre o estabelecimento do regime emergencial de aulas não    

presenciais na Rede Municipal de Ensino, foi possível realizar o ciclo de oficinas 

virtualmente, durante o mês de abril, conforme segue: 

 Oficina online “Nosso Planeta”: realizada em 28 de abril de 2020, com apoio 

da World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil); 

 Oficina “Os materiais online do tatu canastra e o tamanduá bandeira como 

ferramenta para trabalhar a biodiversidade regional em sala de aula”: 

realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2020, e desenvolvida pelo Instituto de 

Conservação de Animais Silvestres (ICAS). 

Dessa ação, participaram os professores da Rede Municipal de Ensino, que 

estavam inscritos no Programa Formativo “Reflexões Pedagógicas: Diálogos 
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entre a teoria e a prática”, além de professores da rede privada de ensino e a 

sociedade em geral. 

 

 

Figura 52 - Material de divulgação das oficinas on-line de Educação Ambiental. 

Figura 51 - Divulgação do Ciclo de Oficinas de Educação Ambiental com a temática 
Defesa da Fauna Silvestre, cancelada em decorrência da pandemia causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19). 
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Figura 53 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

 
 

 

 

Figura 54 - Registro dos professores da Rede Municipal de Ensino participantes das oficinas. 
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Figura 55 - Material apresentado na oficina "Oficina On-line Nosso Planeta". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 56 - Registro de participação durante a Oficina On-line Nosso Planeta, ocorrida em 28 de abril de 2020, via 
plataforma Zoom. 
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Figura 57 - Oficina promovida pelo ICAS nos dias 29 e 30 de abril de 2020. 

 

 
 
 

Figura 58 - Oficina promovida pelo ICAS nos dias 29 e 30 de abril de 2020 
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Figura 59 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

 
 

 UNIDADES DE SAÚDE 

 
Ainda sobre o tema fauna silvestre, o planejamento das ações apontou a 

necessidade de realização de ações em 5 (cinco) unidades de saúde, por essas 

estarem inseridas na área de abrangência do estudo. Deste modo, à Secretaria 

Municipal de Saúde (SESAU) foi encaminhado o Ofício n. 1.409/DMA/PLANURB, 

em 18 de dezembro de 2019, solicitando o agendamento de ações a serem 

desenvolvidas nas seguintes unidades de saúde: 

 UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo; 

 UBSF Dra. Marly Anna Tatton Berg Gonçalves; 

 UBSF Benedito Martins Gonçalves; 

 UBS Dr. Hirose Adania; 

 UBSF Dr. Elias Nasser Neto. 

Em resposta, a SESAU encaminhou o Ofício n. 167/SRAS/SESAU, datado 
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de 8 de janeiro de 2020, autorizando o desenvolvimento das ações, conforme 

data que segue. 

 

Tabela 3 - Cronograma apresentado pela SESAU. 

DATA E HORÁRIO LOCAL 

11.03.2020 - 8h UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo 

24.06.2020 - 8h UBSF Dra. Marly Anna Tatton Berg Gonçalves 

17.07.2020 - 8h UBSF Benedito Martins Gonçalves 

09.09.2020 - 8h UBS Dr. Hirose Adania 

06.11.2020 - 14h UBSF Dr. Elias Nasser Neto 

 

 
Deste modo, iniciando as ações, no dia 11 de março de 2020 foi realizada 

a palestra “Reconhecimento de animais silvestres nos centros urbanos” na UBS 

Dr. Celso Lacerda de Azevedo, localizada na Rua Ana Luiza de Souza, n. 685 

– Bairro Pioneiros. 

A oficina foi voltada aos agentes comunitários de saúde e de combate as 

endemias, sendo conduzida pelo médico veterinário do Centro de Reabilitação 

de Animais Silvestres (CRAS), Dr. Lucas Cazati, que abordou a definição de 

animais silvestres, os benefícios e os desafios da fauna silvestre em centros 

urbanos, e as técnicas de identificação desses animais. 

A capacitação ocorreu em parceira com o Conselho Municipal de Bem-

Estar Animal (COMBEA) e com a Comissão Estadual de Animais Silvestres do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MS), integrante do COMBEA. 

Os presentes tiveram a oportunidade de observar peças de animais 

taxidermizados e artefatos produzidos com pele e couro de animais silvestres. 
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Figura 61 - Capacitação na UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo. 

 
 
 

 
Figura 60 - Capacitação na UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo. 
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Figura 62 - Materiais utilizados durante a capacitação. 

 
 

 
 

Figura 63 - Divulgação no portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 
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Em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

não foi possível realizar a capacitação com os profissionais de saúde lotados  

na UBSF Dra. Marli Anna Tatton Berg Gonçalves Pereira, UBSF Benedito Martins 

Gonçalves e UBSF Dr. Elias Nasser Neto. No entanto, conforme apresentado no 

item 13.2.1, foram entregues materiais educativos para que sejam distribuídos 

às equipes de Agentes Comunitários de Saúde, para conscientização individual 

durante as visitas das equipes as residências. À exceção, no dia 23 de setembro 

de 2020 houve palestra e entrega de materiais para as equipes da USF Dr. 

Hirose Adania. 

 

 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NELLY BAÍS MARTINS 
 

 

Objetivando o desenvolvimento das ações planejadas voltadas a temática 

fauna silvestre, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SAS) o Ofício n. 1.410/DMA/PLANURB, de 18 de dezembro de 2019, solicitando 

o agendamento para a realização de ação de Educação Ambiental no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social Nelly Baís Martins (CREAS 

SUL), localizado na Rua Arquiteto Vila Nova Artiga, s/n – Bairro Aero Rancho. 

Em resposta, a SAS encaminhou o Ofício n. 119/SPSB/SAS, de 21 de janeiro de 

2020, informando o contato da responsável pela unidade, para efetivação do 

supracitado agendamento. 

Deste modo, após contato com a responsável, a ação foi programada para 

ser realizada no dia 15 de abril de 2020. No entanto, a ação foi cancelada, tendo 

em vista o disposto no inciso XV, do art. 13, do Decreto n. 14.195, de 18 de março 

de 2020, que declara situação de emergência no Município de Campo Grande 

e define medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19. 
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13.3.2 PALESTRAS 
 
 

 REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

As ações de Educação Ambiental voltadas a fauna silvestre foram 

planejadas para serem executadas, preferencialmente, nos equipamentos 

públicos instalados nas regiões com maiores índices de atropelamento de 

animais silvestres, de acordo com estudos desenvolvidos pela Agência 

Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) e pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul. As áreas demonstradas no estudo são: Avenida 

Vereador Thyrson de Almeida, Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, 

Avenida Senador Antônio Mendes Canale, Avenida Prefeito Lúdio Martins 

Coelho, Avenida Nely Martins e Avenida Dom Antônio Barbosa. 

Deste, foram elencadas 9 (nove) escolas da Rede Municipal de Ensino para  

receberem as ações educativas, sendo elas: Escola Municipal Domingos 

Gonçalves Gomes; Escola Municipal Abel Freire de Aragão; Escola Municipal 

Professor Wilson Taveira Rosalino; Escola Municipal Rafaela Abrão; Escola 

Municipal Professora Danda Nunes; Escola Municipal Doutor Tertuliano 

Meirelles; Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida; Escola 

Municipal Professor José de Souza; e, Escola Municipal Desembargador Carlos 

Garcia de Queiroz. 

Para tanto, foi encaminhado o Ofício n. 1.412/DMA/PLANURB, de 18 de 

dezembro de 2019, à SEMED, solicitando a disponibilidade de agendamento 

para a realização das ações supracitadas, bem como o contato do responsável 

por cada unidade escolar. A Secretaria encaminhou resposta ao solicitado, por 

meio do Ofício n. 5.780/SUPED/SEMED, de 23 de dezembro de 2019, conforme 

segue. 

Tabela 4- Cronograma apresentado pela SEMED. 

DATA E HORÁRIO LOCAL 

04.03.2020 – manhã 
Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes 

04.03.2020 – tarde 

31.03.2020 – manhã 
Escola Municipal Abel Freire de Aragão 

31.03.2020 – tarde 

15.04.2020 – manhã Escola Municipal Professor Wilson Taveira Rosalino 
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28.05.2020 – manhã Escola Municipal Rafaela Abrão 

09.06.2020 – manhã Escola Municipal Doutor Tertuliano Meirelles 

19.06.2020 – manhã Escola Municipal Professora Danda Nunes 

12.08.2020 
Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de 

Almeida 

25.08.2020 – manhã Escola Municipal Professor José de Souza 

09.10.2020 – manhã 
Escola Municipal Desembargador Carlos Garcia de 

Queiroz 

 

Deste modo, conforme planejamento, no dia 4 de março de 2020 foi 

realizada a ação na Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes, localizada 

na Rua Barão de Limeira, 599 – Bairro Pioneiros. A ação foi desenvolvida pelo 

Projeto Florestinha – PMA/MS, e consistiu de palestra, teatro de fantoches e 

exposição de animais taxidermizados, bem como de armadilhas utilizadas 

durante a caça ilegal. 

 

 
 
 

Figura 64 - Ação realizada na Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes. 
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Figura 65 - Ação realizada na Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes. 

 
 
 

 
 

Figura 66 - Divulgação da ação na Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes no portal de notícias da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

 

As ações nas demais unidades escolares da Rede Municipal de Ensino foram 

canceladas seguindo as orientações das autoridades sanitárias e as legislações 
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que versam sobre a pandemia, sem previsão ainda para sua realização. 

 
 CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

DE ÂMBITO MUNICIPAL 
 

 

Conforme já informado neste relatório, o Município de Campo Grande 

possui instituídas 3 (três) Áreas de Proteção Ambiental (APA) geridas pelo 

município, sendo elas: Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Guariroba (APA Guariroba), Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do 

Córrego Lajeado (APA Lajeado) e Área de Proteção Ambiental da Bacia do 

Córrego Ceroula (APA Ceroula).  

Tendo em vista que as referidas UCs possuem Conselhos Gestores 

ativos  e a ampla participação das entidades nesses colegiados, foram 

propostas e realizadas palestras nas sessões ordinárias desses colegiados 

com o objetivo de difundir a “Operação Mosquito Zero”, bem como a temática 

“Fauna Silvestre”. 

 

o OPERAÇÃO MOSQUITO ZERO 
 

Desta forma, durante o mês de fevereiro, entre os dias 3 e 21, a Agência 

Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU), com intuito de 

promover, por meio da “Operação Mosquito Zero”, a conscientização da 

população sobre a dengue no município de Campo Grande,  realizou 

presencialmente, um ciclo de palestras e distribuição de material informativo 

acerca do tema nas sessões ordinárias das Unidades de Conservação 

Municipais. 
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Figura 67 - Ação durante reunião do Conselho Gestor da APA Ceroula, realizada em 7 de fevereiro de 2020. 

 

 
 
Figura 68 - Ação durante reunião do Conselho Gestor da APA Lajeado, realizada em 21 de fevereiro de 2020. 

 

o FAUNA SILVESTRE 
 

Já quanto a temática “Fauna Silvestre”, foram realizadas palestras 
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conduzidas pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) e 

Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB) nas sessões 

ordinárias dos conselhos das Unidades de Conservação Municipais no segundo 

semestre de 2020, entretanto foram realizadas virtualmente devido ao 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

 

 
Figura 69 - Palestra durante a Sessão Ordinária do Conselho Gestor da APA Guariroba, no dia 8 de setembro de  

2020. 

 
 

 

 
Figura 70 - Palestra durante a Sessão Ordinária do Conselho Gestor da APA Lajeado, no dia 18 de setembro de 

2020. 
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Figura 71- Palestra durante a Sessão Ordinária do Conselho Gestor da APA Ceroula, no dia 2 de outubro de 

2020. 

 

 

 

 
Figura 72 - Palestra durante a Sessão Ordinária do Conselho Gestor da APA Lajeado no dia 20 de novembro de 

2020 
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Figura 73 - Ação durante reunião do CRRU do Segredo, realizada em 3 de fevereiro de 2020. 

 CONSELHOS REGIONAIS 
 

o OPERAÇÃO MOSQUITO ZERO 
 
Além das palestras da “Operação Mosquito Zero” realizadas nas sessões 

ordinárias dos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Municipais, 

durante o mês de fevereiro, conforme demonstrado anteriormente, esta ação 

também ocorreu durante as reuniões dos Conselhos Regionais das sete Regiões 

Urbanas de Campo Grande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 74 - Figura 48 – Ação durante reunião do CRRU do Centro, realizada em 4 de fevereiro de 2020. 
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Figura 75 - Ação durante reunião do CRRU do Anhanduizinho, realizada em 6 de fevereiro de 2020 

 
 
 

 
 

Figura 76 - Ação durante reunião do CRRU do Bandeira, realizada em 11 de fevereiro de 2020.  
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Figura 77 - Ação durante reunião do CRRU do Lagoa, realizada em 17 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

FLORESTAIS E URBANOS (COMIF) 

 
o OPERAÇÃO MOSQUITO ZERO 

 
Ainda sobre a “Operação Mosquito Zero”, foi realizada palestra em sessão 

 

Figura 78 - Ação durante reunião do CRRU do Prosa, realizada em 18 de fevereiro de 2020. 
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ordinária do Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e 

Urbanos (COMIF) realizada presencialmente em 18 de fevereiro de 2020. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 LINHA DE AÇÃO 4 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
 
Nesta linha foram desenvolvidas ações e eventos em alusão as datas 

comemorativas de meio ambiente (Dia Mundial da Água, Hora do Planeta, Dia 

Internacional da Biodiversidade, entre outros), por meio da elaboração e 

distribuição de materiais virtuais (devido a pandemia da COVID-19). 

 

13.4.1 DIA MUNDIAL DA ÁGUA 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estipulou a data 22 de março 

como sendo o Dia Mundial da Água. A data é um esforço da comunidade para 

colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. 

Figura 79 - Ação durante reunião do COMIF, realizada em 18 de fevereiro de 2020 
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Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), e 

em atendimento ao estabelecido pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 

2020, as atividades de educação ambiental previstas para esta data não 

puderam ser realizadas presencialmente, sendo então adaptadas ao momento, 

tendo as ações desenvolvidas por meio do sitio eletrônico oficial da PLANURB 

e por aplicativo de mensagem instantânea, com a divulgação de materiais 

educativos. 

 

13.4.2 HORA DO PLANETA 
 

No dia 28 de março de 2020, foi realizada pela PLANURB, em apoio a 

WWF-Brasil, o evento digital Hora do Planeta. A ação, que é desenvolvida no 

Brasil desde 2009 e faz parte da programação oficial da Hora do Planeta, 

campanha global em prol do meio ambiente, tem a finalidade de promover a 

reflexão quanto as questões de mudanças climáticas e o seu impacto na 

biodiversidade e na vida das pessoas. 

 

Em atendimento às orientações de cuidado frente à propagação do 

coronavírus, no ano de 2020 a participação no evento se deu de forma digital. 

O município de Campo Grande, como ato simbólico ao evento, apagou as 

Figura 80 - Material educativo virtual. 
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luzes do monumento em alusão ao relógio da rua 14 de Julho. 

 

 

Figura 81 - Material de divulgação do evento digital. 
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Figura 82 - Monumento alusivo ao Relógio da 14 de Julho. 

 

 

Figura 83 - Monumento apagado. 

 

 
 

13.4.3 DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE 
 
Celebrado no dia 22 de maio, o dia Internacional da Biodiversidade foi 

instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, com intuído de 

conscientizar a população a respeito da importância da diversidade biológica e 

da preservação da biodiversidade em todos os ecossistemas. Em comemoração 

à data, foi elaborado material informativo e disponibilizado no sitio eletrônico da 

Prefeitura de Campo Grande. 
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Figura 84 - Material informativo. 
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13.4.4 JUNHO VERDE 
 

Incluído no calendário oficial de eventos do município de Campo 

Grande, o “Junho Verde”, mês de conscientização para ações sustentáveis em 

prol do meio ambiente no calendário, foi instituído pela Lei Municipal n. 5.812, 

de 20 de junho de 2017 e publicado no Diário Oficial de Campo Grande n. 4.921, 

em 28 de junho de 2017. 

 

No ano de 2020, a Prefeitura de Campo Grande comemorou o mês com 

a realização de oficinas on-line, que objetivaram a conscientização ambiental a 

partir de atividades voltadas à formação e ao desenvolvimento sustentável 

contundentes à promoção do Meio Ambiente. As oficinas foram abertas ao 

público e contou também com a participação dos técnicos da PLANURB. 

 
 
 

 

 

Figura 85 - Divulgação do evento. 
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Figura 86 - Programação das oficinas.
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Figura 87 - Oficina SOLURB, realizada em 1ª de junho de 2020. 

 
 

 
 

Figura 88 - Oficina WWF, realizada em 4 de junho de 2020. 
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Figura 89 - Oficina Instituto Estre, realizada em 10 de junho de 2020. 

 
 
 

 
 
 

Figura 90 - Oficina ABRHidro, realizada em 16 de junho de 2020. 
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13.4.5 OUTROS EVENTOS 
 

 

 2º SIMPÓSIO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TRANSIÇÃO PARA 
SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 

 
Os técnicos da PLANURB participaram do 2º Simpósio Educação 

Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, no qual submeteram o 

trabalho “Projeto EAD Educação Ambiental Digital: As Ações Desenvolvidas no 

Município de Campo Grande/MS durante a Pandemia da COVID-19”. 

 

O evento foi realizado virtualmente entre os dias 17 e 27 de setembro de 

2020 e foi organizado pelo Laboratório de Educação e Política Ambiental (Oca) 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade 

de São Paulo (USP). 
 
 

 
 

Figura 91 - Apresentação em Simpósio. 

 

 ARBORIZAÇÃO 
 

No dia 31 de janeiro de 2020, foi realizada pela PLANURB, em parceria 

com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), 

a distribuição e plantio de mudas frutíferas na Comunidade Bom Jesus da 

Conquista, localizada na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego 

Ceroula – APA Ceroula. A ação teve como objetivo promover a educação 

ambiental referente a preservação e conservação de espécies arbóreas, bem 

como conscientizar quanto a importância da arborização na manutenção do 

clima. 
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Figura 93 - Plantio de mudas. 

 

 
Figura 92 - Panfleto de divulgação da ação. 
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Figura 94 - Plantio de mudas. 
 

 

14 INTEGRAÇÃO ENTRE ATIVIDADES EXECUTADAS 
 

Conforme explanado neste relatório, é possível observar que as atividades 

executadas são complementares para atingir os objetivos propostos. A integração 

foi fundamental para que uma diversidade maior de cidadãos fosse atingida, 

principalmente pelo momento de Pandemia que foi enfrentado quando do 

desenvolvimento da Campanha. 

 

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em 2020, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), 

realizou e apoiou diversas ações de educação ambiental. 

 

Essas ações de educação ambiental envolveram diversos públicos, tais 

como gestores públicos, comunidade escolar, comunidade acadêmica, 

sociedade civil organizada, trabalhadores dos setores econômicos, enfim, uma 

grande parcela dos munícipes de Campo Grande. 
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O Município de Campo Grande baseou essas ações na Política Nacional 

de Educação Ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999), e nos documentos 

pactuados pela sociedade civil, como o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e a Carta da Terra, 

ocorridos em 1992. 

 

Ao final desse ciclo de ações, é possível concluir que a realização de 

parcerias entre as instituições púbicas e empresas privadas de Campo Grande 

tem contribuído para a difusão da educação ambiental para todos os setores de 

Campo Grande. 

 

Notou-se ainda, que o Município de Campo Grande voltou à construção 

da sustentabilidade socioambiental por meio da educação, materializando 

medidas que viabilizassem a formação de seus munícipes para atuarem 

cotidianamente na construção de meios, espaços e processos que avancem na 

direção da sustentabilidade. 

 

Sendo assim, o munícipio de Campo Grande, ao trabalhar com atividades 

de educação ambiental que envolvam todas as esferas, dá ao cidadão a 

possibilidade de intervir e participar das decisões que afetam o seu meio físico- 

natural e socioambiental. 


