
DECRETO Nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010 

  

CAPÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUADA 

  

O acompanhamento e a avaliação  continuada preveem a apreciação de políticas, programas e 

projetos que deverão seguir as orientações previstas neste Decreto. 

  

Parágrafo único. A apreciação prevista neste capítulo buscará imprimir qualidade na gestão dos 

trabalhos de educação ambiental, bem como facilitar o diálogo interinstitucional. 

 

Seção Única 

Dos Objetivos 

  

Para implementar o acompanhamento e a avaliação  continuada, o Programa Estadual de 

Educação Ambiental de Santa Catarina - ProEEA/SC tem como objetivo criar as condições 

necessárias para:  

  

I - estimular a execução e o aprimoramento permanente das diversas linhas de ação do 

ProEEA/SC por meio das seguintes ações:  

  

a) acompanhamento e avaliação  dos programas e projetos de Educação e Gestão Ambiental 

em Santa Catarina, assim como, divulgação pelos veículos de comunicação oficial, de relatórios 

encaminhados ao órgão financiador; 

b) instituição de indicadores de avaliação  respeitando os princípios do Programa Nacional de 

Educação Ambiental - PNEA e Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina - 

ProEEA/SC, visando à mensuração quali-quantitativa dos impactos positivos e negativos, das ações 

desenvolvidas nos níveis formal e não formal; 

c) incentivo à realização e ao acompanhamento de diagnósticos socioambientais nos 

municípios; 

  

II - ampliar os espaços de discussão dos princípios e metodologias da Educação Ambiental por 

meio das seguintes ações:  

  

a) implementação da discussão das questões socioambientais nos Projetos Político-

Pedagógicos dos espaços educativos (Educação Ambiental formal e não formal); 

b) realização de discussão dos princípios de Educação Ambiental nos níveis municipal e 

estadual; 

c) implementação de grupos interdisciplinares permanentes de Educação Ambiental em todos 

os níveis e modalidades de ensino, que envolvam a comunidade; 

d) estímulo à avaliação e ao acompanhamento pelos órgãos estaduais e municipais de educação 

e de meio ambiente e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina - 

CIEA/SC dos programas de Educação Ambiental inseridos nos projetos para licenciamento ambiental 

de empreendimentos públicos e privados; 

e) socialização das ações e resultados dos programas e projetos de educação e gestão ambiental 

no Estado, nos portais do Sistema Estadual de Informação sobre Educação Ambiental - SEIA, do 

Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental - SIBEA e do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA; e 

f) promover fóruns estaduais e municipais periódicos de discussão e socialização de 

informações em Educação Ambiental (eventos, conferências, seminários) e Encontro Estadual de 

Educação Ambiental. 


