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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

 
Projeto BRA/10/001 – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A 
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - OEI - Fortalecimento da Capacidade Institucional da 
Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania – Deidhuc/Secad/MEC, em seus Processos 
de Gestão, Planejamento e Monitoramento das Ações de Educação Integral e Integrada, Ambiental, em 
Direitos Humanos e em Educação e Saúde 
 

Natureza do Serviço Modalidade / N° de vagas Localidade de Trabalho 

Consultoria Produto / 1 (uma) vaga.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Elaborar estudos e planos de ação, de monitoramento e de avaliação relacionados à construção de espaços 
educadores sustentáveis em três dimensões – organização curricular, gestão e prédios escolares – tendo em 
vista a criação de escolas sustentáveis articuladas aos arranjos educativos locais do programa Mais 
Educação.   

Unidade Supervisora 

Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

Cargo do Supervisor 

Coordenadora-Geral 

 

1. Justificativa 

 
Desde sua criação em 2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 
Ministério da Educação (Secad/MEC) tem apoiado nos sistemas de ensino da educação básica ações e 
políticas estruturantes de educação ambiental, propondo uma perspectiva sistêmica e integrada para 
implementação da Política Nacional de Educação Ambiental – Lei 9.795/99 e o Programa Nacional de 
Educação Ambiental – ProNEA.  
 
A educação ambiental cumpre papel importante quando se consideram processos de transformação 
socioambientais capazes de ressignificar tempos e espaços escolares. Ela favorece a participação de 
múltiplos sujeitos sociais no processo educativo e aponta outros percursos possíveis a serem trilhados 
pela escola e comunidade com a adoção de princípios e práticas sociais sustentáveis.   
 
Nesse sentido, escolas podem se tornar espaços educadores integrais e sustentáveis. É possível que elas 
criem referências de tempos e espaços sustentáveis, promovendo uma gestão mais democrática e 
participativa e reorganizando o currículo na perspectiva da educação integral. 
 
O Programa Mais Educação estimula a criação de espaços educadores sustentáveis (Decreto nº 7.083/10 
- art. 2º, inciso V), que abrangem: a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade; a 
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gestão sustentável; e a inserção da dimensão socioambiental nos currículos, na formação de professores e 
na elaboração de materiais didáticos. As atividades do macrocampo Educação Ambiental, no âmbito do 
Mais Educação, promovem a sustentabilidade ambiental por meio da Com-Vida – Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, educação para a sustentabilidade e horta escolar e/ou 
comunitária. 
 
Espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a intencionalidade pedagógica de se constituírem 
em referências de sustentabilidade socioambiental, isto é, espaços que mantenham uma relação 
equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas, de modo a garantir qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. 
 
A Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secad/MEC, por meio de sua 
Coordenação-Geral de Educação Ambiental, busca construir um processo permanente de educação 
ambiental que promova um círculo virtuoso de busca de novos conhecimentos, formação de educadores e 
geração de saberes, a partir de ações transformadoras nas escolas e comunidades locais, fomentando a 
educação para a sustentabilidade. Nesse processo incluem-se as Conferências de Meio Ambiente nas 
escolas, cujo processo nacional teve três edições (2003, 2006 e 2009).  
 
A Secad/MEC realizou também um processo internacional, que mobilizou mais de cinquenta países nos 
cinco continentes, onde estudantes, professores e comunidades locais debateram as mudanças ambientais 
globais, com foco em mudanças climáticas. Tendo como ponto de partida os quatro elementos básicos da 
natureza, água, ar, fogo e terra, foram produzidos materiais em quatro idiomas, que serviram de base para 
as discussões e a construção da Carta das Responsabilidades – Vamos Cuidar do Planeta. 
 
A partir desse rico debate, para o qual foram trazidas tantas e múltiplas experiências, propõe-se um 
mapeamento das que tiveram continuidade após a Conferência Internacional Infantojuvenil – Vamos 
Cuidar do Planeta (Confint), bem como daquelas iniciadas a partir da Carta das Responsabilidades, com 
o intuito de se construir escolas sustentáveis. Outra questão importante é compreender em que medida as 
temáticas ligadas à sustentabilidade perpassam o desenvolvimento da aprendizagem e os conteúdos da 
educação integral. 
 
Assim, com o intuito de formular e aplicar mecanismos visando à criação de escolas sustentáveis 
articuladas aos arranjos educativos locais propostos pelos territórios da educação integral, propõe-se a 
contratação de consultoria para elaboração de estudos e planos de ação, de monitoramento e de avaliação 
relacionados à construção de espaços educadores sustentáveis em três dimensões: organização curricular, 
gestão e prédios escolares. 
 
Também, dado que os princípios e objetivos da educação ambiental devem integrar e permear outros 
programas educacionais e serem disseminados utilizando-se o maior número possível de meios, 
principalmente os disponíveis no MEC, a consultoria deverá elaborar proposta de uma série de 
programas sobre a temática para o Programa Salto para o Futuro, da TV Escola.   
 
Os documentos e produtos deverão considerar experiências nacionais e internacionais ligadas à educação 
e sustentabilidade ambiental, bem como apontar possibilidades de criação de escolas sustentáveis no 
contexto social brasileiro enquanto política pública. 
  
 
 
 2. Vinculação com o PRODOC 
 
Resultado 1.2: Estudos comparados desenvolvidos em perspectiva internacional para apoiar a avaliação 
das diferentes experiências de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em 
educação e saúde. 
 
Atividades: 
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1.2.2) Realizar estudos comparados entre experiências brasileiras e dessas com experiências 
internacionais na concepção e organização da educação integral e integrada, ambiental, em direitos 
humanos e em educação e saúde.  
 
 
Resultado 2.3: Processos e procedimentos formulados e aplicados para a territorialização das políticas 
públicas, articuladas aos espaços escolares e arranjos educativos locais. 
 
Atividades: 
2.3.3) Formular sistemática de monitoramento e avaliação de efetividade relacionada à ação 
interveniente em educação integral, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 
2.3.5) Selecionar e divulgar experiências significativas que incorporem aspectos de sustentabilidade 
ambiental, de educação em direitos humanos e em educação e saúde na gestão e planejamento da 
educação integral e comunitária. 
 
 
 3. Atividades e Produtos Esperados 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 1: 
 
a) Pesquisar documentos, materiais e notícias produzidos durante o processo da Conferência 
Internacional Infantojuvenil – Vamos Cuidar do Planeta (Confint), realizada pela Secad/MEC, 
relacionados também aos países que participaram do processo e do evento final no Brasil; 
 
b) Levantar experiências e ações desses países, implementadas a partir de sua participação no processo 
da Confint e da Carta das Responsabilidades – Vamos Cuidar do Planeta, elaborada por seus 
representantes no evento final realizado no Brasil em junho de 2010; 
 
c) Relacionar alcances e limites da estratégia de participação no processo da Confint por meio da 
Comunidade Virtual de Aprendizagem. 
 
Produto 1: Documento contendo sistematização de experiências e ações voltadas à sustentabilidade 
socioambiental implementadas nos países participantes da Conferência Internacional 
Infantojuvenil – Vamos Cuidar do Planeta, com análise dessas experiências como subsídios para a 
implementação de escolas de educação integral sustentáveis.  
 
 
Atividades para elaboração do Produto 2: 
 
a) Identificar e selecionar amostra de escolas que possuem iniciativas de educação ambiental com foco no 
princípio do programa Mais Educação de construção de espaços educadores sustentáveis (Decreto 7.083/10, art. 
2º, inciso V); 
 
b) Pesquisar e listar pelo menos duas experiências internacionais relevantes de propostas e projetos relacionados 
a “escolas sustentáveis”; 
 
c) Mapear arranjos educativos locais da educação integral e integrada que valorizam a educação ambiental, 
identificando potenciais possibilidades de espaços educadores sustentáveis; 
 
d) Identificar e compilar pelo menos três experiências e projetos implementados por órgãos e entidades públicas 
e privadas relacionados a construções sustentáveis. 

Produto 2: Documento técnico contendo subsídios e estratégias para a implementação de espaços 
educadores sustentáveis que contemplem a gestão, a organização curricular, a escolha de materiais 
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didáticos e a formação de professores e demais profissionais da educação, com indicação de limites 
e possibilidades para o fortalecimento da educação ambiental na configuração atual da educação 
integral e integrada no âmbito do Programa Mais Educação. 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 3: 
 
a)  Definir, junto às instâncias do MEC - Secretaria de Educação a Distância, supervisão pedagógica do 
Programa Salto para o Futuro e da TV Escola, além da SECAD - os conceitos, eixos e tópicos para uma série 
sobre a temática naquele Programa; 
 
b) Pesquisar e compilar experiências diversificadas no desenvolvimento de ações de educação ambiental e 
práticas sustentáveis relacionadas às escolas; 
 
c) Contatar pessoas (conteudistas) que poderão redigir os programas da série, bem como indicar 
possíveis nomes para os debates e entrevistas previstos nas séries temáticas propostas para o Programa; 
 
d) Pesquisar e compilar bibliografia e documentos de referência sobre escolas sustentáveis. 

 
Produto 3: Documento contendo proposta pedagógica destinada à realização de uma série sobre 
educação ambiental e escolas sustentáveis para o Programa Salto para o Futuro da TV Escola do 
Ministério da Educação. 
 

 
 4. Insumos 
 
Serão disponibilizados pela Secad/MEC os seguintes insumos para a consultoria: 
 
a) Apoio da equipe técnica para reuniões de trabalho que se fizerem necessárias à discussão do conteúdo 
dos produtos e atividades, bem como dos resultados do trabalho; 
b) Informações e documentos de domínio da Secad/MEC para a execução do trabalho; 
c) Passagens e diárias para viagens. 
 
 
 5. Custo e cronograma de atividades 
 
 
O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado em R$ 
42.000,00 (quarenta e dois mil reais), observando-se, para o desembolso financeiro, o cronograma a 
seguir: 
 

Produtos Data de Entrega Valor 

Produto 1: Documento contendo sistematização de 
experiências e ações voltadas à sustentabilidade 
socioambiental implementadas nos países participantes da 
Conferência Internacional Infantojuvenil – Vamos Cuidar do 
Planeta, com análise dessas experiências como subsídios para 
a implementação de escolas de educação integral 
sustentáveis.  

30/11/2010 R$ 16.000,00 
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Produto 2: Documento técnico contendo subsídios e 
estratégias para a implementação de espaços educadores 
sustentáveis que contemplem a gestão, a organização 
curricular, a escolha de materiais didáticos e a formação de 
professores e demais profissionais da educação, com 
indicação de limites e possibilidades para o fortalecimento da 
educação ambiental na configuração atual da educação 
integral e integrada no âmbito do Programa Mais Educação. 

02/03/2011 R$ 14.000,00 

Produto 3: Documento contendo proposta pedagógica destinada à 
realização de uma série sobre educação ambiental e escolas sustentáveis 
para o Programa Salto para o Futuro da TV Escola do Ministério da 
Educação. 

06/05/2011 R$ 12.000,00 

 
 
 
 6. Prazo de Execução do Trabalho 
 
Até 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
 
   
  7. Número de Vagas 
 
Será contratado 1 (um) consultor. 
 
    
   8. Perfil Necessário ao Consultor 
 
Formação acadêmica: Graduação em curso superior na área de Ciências Humanas ou Sociais e pós-
graduação em Educação.  
 
Qualificações: 
- Experiência mínima de 03 (três) anos em trabalhos ou projetos relacionados à educação ambiental ou 
ao meio ambiente; 
- Domínio da língua inglesa; 
- Desejável conhecimento da língua espanhola ou francesa; 
- Disponibilidade para viagens. 
 
  

 9. Comissão de Seleção 

 
Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2005: 
 
 1) Rachel Trajber – SIAPE: 1457151 
 2) Luciano Chagas Barbosa – SIAPE: 1518348 
            3) Luiz Cláudio Lima Costa – SIAPE: 1342207 
 
 

Brasília,       de setembro de 2010. 

 

 

RACHEL TRAJBER 
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Coordenadora-Geral de Educação Ambiental 
 

 
De acordo. 
 
 
 

JAQUELINE MOLL 
Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 
 
 

 
IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto 
 


