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OBJECTIVOS da EducaOBJECTIVOS da Educaçção Ambientalão Ambiental

�� Finalidade EducaFinalidade Educaçção Ambientalão Ambiental
Formar uma populaFormar uma populaçção mundial ão mundial 
conscienteconsciente e e preocupadapreocupada com o com o 
ambiente e com os seus problemas, ambiente e com os seus problemas, 
uma populauma populaçção que tenha os ão que tenha os 
conhecimentosconhecimentos, as , as competênciascompetências, , 
as as motivamotivaççõesões e o sentido de e o sentido de 
compromissocompromisso que lhe permitam que lhe permitam 
trabalhar individual e colectivamente trabalhar individual e colectivamente 
na na resoluresoluççãoão das dificuldades das dificuldades 
actuais e impedir que elas se actuais e impedir que elas se 
apresentem de novo. apresentem de novo. 

ONUONU



OBJECTIVOS GERAISOBJECTIVOS GERAIS

�� Objectivos EducaObjectivos Educaçção Ambientalão Ambiental
�� Consciencializar a populaConsciencializar a populaççãoão

�� Alertar para (preocupada)Alertar para (preocupada)

�� ConhecimentosConhecimentos, , 

�� CompetênciasCompetências, , 

�� Motivar as pessoas para actuarMotivar as pessoas para actuar

�� Comprometer as pessoas comComprometer as pessoas com

�� Trabalhar individual e colectivamente Trabalhar individual e colectivamente 
na na resoluresoluççãoão das dificuldades das dificuldades 
actuais e impedir que elas se actuais e impedir que elas se 
apresentem de novo. apresentem de novo. 



OBJECTIVOS GERAISOBJECTIVOS GERAIS

�� Outros objectivos gerais:Outros objectivos gerais:
�� Sensibilizar Sensibilizar 

•• Consciência Consciência 

•• PreocupaPreocupaççãoão

•• MotivaMotivaççãoão

�� Mudar atitudesMudar atitudes
•• Face ao objecto Face ao objecto 

•• Face Face àà acacççãoão

�� Mudar conhecimentosMudar conhecimentos

�� Mudar comportamentosMudar comportamentos



OBJECTIVOS ESPECOBJECTIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS

�� Como conceber Como conceber objectivos objectivos 

especespecííficosficos

�� Definir indicadores e/ou parâmetrosDefinir indicadores e/ou parâmetros
•• Relevantes, i.e. relacionados com Relevantes, i.e. relacionados com 

objectivosobjectivos
�� DirectaDirecta

�� Indirecta Indirecta 

•• FFááceis de compreender ou claramente ceis de compreender ou claramente 
operacionalizoperacionalizááveisveis

•• MensurMensurááveis (garantir que podem ser veis (garantir que podem ser 
medidos, acesso a informamedidos, acesso a informaçção)ão)

•• FiFiááveis, tanto em si mesmo como veis, tanto em si mesmo como 
relativamente aos mrelativamente aos méétodos de todos de 
medimediçção/avaliaão/avaliaççãoão



OBJECTIVOS OBJECTIVOS -- ExemploExemplo

�� Objectivo geral:Objectivo geral:
�� Aumentar o conhecimento da Aumentar o conhecimento da 

populapopulaçção sobre os consumos de ão sobre os consumos de 
ááguagua

�� Objectivos especObjectivos especííficos:ficos:
�� Definir indicadores e/ou parâmetrosDefinir indicadores e/ou parâmetros

•• Relevantes, i.e. relacionados com Relevantes, i.e. relacionados com 
objectivosobjectivos

�� Directa (conhecimento sobre quais são Directa (conhecimento sobre quais são 
as principais actividades de consumo de as principais actividades de consumo de 
áágua,  quais são as formas de poupangua,  quais são as formas de poupançça a 
em cada caso, e conhecimento sobre as em cada caso, e conhecimento sobre as 
repercussões da falta de repercussões da falta de áágua)gua)

�� Indirecta (motivar as pessoas para a Indirecta (motivar as pessoas para a 
prossecuprossecuçção das medidas de poupanão das medidas de poupançça)a)

•• MensurMensurááveis (teste simples de veis (teste simples de 
conhecimentos antes e depois da acconhecimentos antes e depois da acçção)ão)



AVALIAAVALIAÇÇÃOÃO

�� Quem deve avaliar?Quem deve avaliar?
�� Entidade internaEntidade interna
�� Entidade externa (colaboraEntidade externa (colaboraçção com o ão com o 

municmunicíípio, empresas locais, pio, empresas locais, 

�� IndicadoresIndicadores
�� Definidos pelos objectivos (pDefinidos pelos objectivos (póós; prs; préé/p/póós)s)
�� Outros relativos ao prOutros relativos ao próóprio processo (ex. prio processo (ex. 

desenvolvimento de outras competências desenvolvimento de outras competências 
nas nas ááreas de freas de fíísica, qusica, quíímica, matemmica, matemáática...)tica...)

�� InstrumentosInstrumentos
�� Definidos pelos indicadoresDefinidos pelos indicadores
�� EntrevistaEntrevista
�� QuestionQuestionáário (fechado ou aberto)rio (fechado ou aberto)



Ex. Promover MudanEx. Promover Mudançça Comportamentala Comportamental

�� ObjectivosObjectivos
�� MudanMudançça estruturala estrutural

•• PolPolíítica de aquisitica de aquisiçção de equipamentos ão de equipamentos 
energeticamente mais eficientesenergeticamente mais eficientes

�� Mudar comportamentos de consumo de Mudar comportamentos de consumo de 
energiaenergia

•• Desligar as luzesDesligar as luzes
•• Reduzir stand by por power off dos Reduzir stand by por power off dos 

computadores de um dia para o outrocomputadores de um dia para o outro
•• Desligar equipamentos que não estão em Desligar equipamentos que não estão em 

utilizautilizaççãoão

�� AvaliaAvaliaçção ão 
�� Avaliar a sala dos professoresAvaliar a sala dos professores
�� PrPréé--intervenintervençção + pão + póóss--intervenintervenççãoão
�� ObservaObservaçção de comportamentosão de comportamentos
�� LigaLigaçções directas nos equipamentosões directas nos equipamentos



Ex. Promover conhecimento e competênciasEx. Promover conhecimento e competências

�� ObjectivosObjectivos
�� Aumentar o conhecimento dos alunos sobre Aumentar o conhecimento dos alunos sobre 

a separaa separaçção de resão de resííduosduos
•• Diferenciar o que Diferenciar o que éé considerado cartãoconsiderado cartão
•• Diferenciar o que Diferenciar o que éé considerado embalagemconsiderado embalagem
•• Diferenciar o que Diferenciar o que éé considerado vidro considerado vidro 
•• Diferenciar o que Diferenciar o que éé considerado REEEconsiderado REEE

�� Motivar os aglomerados familiares a separar Motivar os aglomerados familiares a separar 
resresííduosduos

•• Papel/CartãoPapel/Cartão
•• EmbalagensEmbalagens
•• REEEREEE

�� AvaliaAvaliaçção ão 
�� QuestionQuestionáário/Actividade aprio/Actividade apóós a formas a formaçção ão 

(conhecimentos)(conhecimentos)
�� PrPréé--intervenintervençção + pão + póóss--intervenintervençção por ão por 

avaliaavaliaçção do volume/peso de resão do volume/peso de resííduos duos 
recolhidos de indiferenciados vs reciclagem recolhidos de indiferenciados vs reciclagem 
(comportamentos)(comportamentos)



Ex. AcEx. Acçções Sensibilizaões Sensibilizaççãoão
�� ObjectivosObjectivos

�� Promover atitudes positivas face Promover atitudes positivas face àà espespéécie cie 
protegida X protegida X 

�� Aumentar a preocupaAumentar a preocupaçção com a destruião com a destruiçção do ão do 
seu habitatseu habitat

•• Importância da espImportância da espéécie para o ecossistemacie para o ecossistema
•• CaracterCaracteríísticas positsticas positíívas e vas e úúnicas da espnicas da espééciecie
•• CaracterizaCaracterizaçção do habitat e consequências do ão do habitat e consequências do 

efeito de destruiefeito de destruiçção do habitatão do habitat
�� Motivar a populaMotivar a populaçção para a preservaão para a preservaçção do ão do 

habitathabitat
•• PromoPromoçção dos comportamentos Y e Zão dos comportamentos Y e Z
•• VoluntarizaVoluntarizaçção para patrulha de zonas ou ão para patrulha de zonas ou 

actividades de recuperaactividades de recuperaçção de habitats (articulaão de habitats (articulaçção ão 
com entidades locais)com entidades locais)

�� AvaliaAvaliaçção ão 
�� Teste de conhecimentos (certo vs errado)Teste de conhecimentos (certo vs errado)
�� QuestionQuestionáário de atitudes face rio de atitudes face àà espespéécie e ao cie e ao 

habitathabitat
�� Identificar a proporIdentificar a proporçção de voluntão de voluntáários rios 

(alunos/fam(alunos/famíílias) considerando a populalias) considerando a populaççãoão


