
DECRETO Nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010 

  

  

CAPÍTULO IV 
DA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 

  

A produção e a divulgação de material possuem um direcionamento 

educativo de abrangência ampla, que não se restringe ao ensino formal, com o fim de 

assegurar o atendimento aos diversos grupos sociais na sua pluralidade cultural e 

ambiental. 

  
Seção I 

Dos Meios de Trabalho 

  

Art. 10. A Educação Ambiental, contemplando as diferentes linguagens no 

âmbito da sociedade catarinense, precisa ser trabalhada na sua totalidade por meio escrito, 

falado e cantado. 

  

Seção II 

Das Diretrizes 

  

Art. 11. A produção e divulgação de material didático e educativo devem 

seguir as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA e da Política 

Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina - PEEA/SC, podendo receber a 

recomendação dos órgãos estaduais e municipais de educação e do meio ambiente. 

  

Seção III 

Do Material 
  

Art. 12. O material didático e educativo será cadastrado na Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina - CIEA/SC. 

  

Art. 13. O material produzido ou veiculado a partir de autuações, medidas 

compensatórias ou termo de ajuste de conduta deverá conter referência sobre sua origem. 

  

Seção IV 

Dos Objetivos 

  
Art. 14. Para implementar a produção e divulgação de material educativo, 

o Programa Estadual de Educação de Santa Catarina - ProEEA/SC tem como objetivo 

criar as condições necessárias para desenvolver, avaliar e disseminar materiais didático-

pedagógicos para Educação Ambiental por meio das seguintes ações:  

  

I - promover a integração das Instituições de Ensino Superior - IES e de 

Educação Básica e Profissional (públicas e privadas), órgãos públicos e movimentos 

sociais na produção e avaliação  de materiais educativos e informativos; 

II - trabalhar na produção, socialização e distribuição de materiais 

educativos (impressos, audiovisuais e digitais - sites e bases de dados) que abordem as 

diferentes dimensões da problemática ambiental local, regional, estadual e global, tanto 



no espaço urbano como no espaço rural, numa linguagem adequada aos diferentes 

públicos e aos princípios e objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental; 

III - proceder ao levantamento e à avaliação de materiais impressos, 

audiovisuais e digitais de Educação Ambiental, disponíveis nas instituições do Estado 

que atuam na área ambiental, bem como a revisão e atualização dos materiais já 

existentes; 

IV - fomentar o estabelecimento de parceria entre as esferas 

governamentais (municipal, estadual e federal), organizações da sociedade civil, 

entidades de classe e iniciativa privada para a aquisição e publicação de material didático 

referente à temática socioambiental; 

V - disponibilizar os materiais educativos sobre a temática socioambiental, 

no serviço militar, em programas de governo, empresas, Instituições de Ensino Superior 

- IES e setor produtivo dirigidos a funcionários, jovens, portadores de necessidades 

especiais, terceira idade, escolas, assentados rurais, populações do campo, indígenas, 

tradicionais e urbanas que residem em áreas de entorno de unidades de conservação e 

outros grupos sociais; 

VI - produzir materiais didático-pedagógicos que caracterizem os 

ecossistemas estaduais, as comunidades tradicionais e os demais grupos sociais inseridos 

em suas respectivas regiões, e que estes identifiquem as transformações ocorridas em seus 

territórios; e 

VII - inserir na publicação de materiais educativos analisados e aprovados 

pelos órgãos estaduais e municipais de educação e meio ambiente e/ou da Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina - CIEA/SC a identificação 

da recomendação. 


