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Projeto: “Águas de Vinhedo”



Revisão do Plano Diretor

O Plano Diretor é a principal lei do município que
trata da organização e ocupação do seu território.
Mais do que isso, no Estatuto da Cidade o Plano Diretor
é resultado de um processo político, dinâmico e
participativo que mobiliza o conjunto da sociedade,
todos os segmentos sociais, para discutir e estabelecer
um pacto sobre o projeto de desenvolvimento do
município. Este é um processo político de formação da
cidadania





Plano Municipal de Sustentabilidade 
Hídrica





Projeto: “Águas de Vinhedo”

Objetivos:

Introduzir o conceito de Educação Ambiental
Patrimonial focada em Recursos Hídricos;

Sensibilizar os mais variados grupos sociais para a
compreensão do Ambiente como Patrimônio no
sentido de ser preservado e (re) construído,
considerando que o ambiente é patrimônio das
gerações atuais e futuras da humanidade e dos outros
seres viventes.



Objetivos Específicos

 Conceituar bacia hidrográfica e recursos hídricos de Vinhedo;
 Sensibilizar os alunos para a defesa da vida, do ambiente, do

patrimônio ambiental;
 Auxiliar na construção de saberes ambientais e usá-los como

instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social
centrada no conceito de natureza, de ambiente social e ambiente
ecológico;

 Aplicar os princípios da EPA na observação de nascentes
localizadas na microbacia onde as escolas municipais estão
inseridas;

 Observar e analisar as condições de preservação e conservação de
cada nascente visitada;

 Analisar a qualidade da água coletada das nascentes e foz dos
córregos no laboratório da SANEBAVI;



Objetivos Específicos
 Registrar as análises e avaliar os dados obtidos;
 Apresentar e interpretar os dados obtidos para os outros

alunos da sala de aula;
 Realizar ações educativas para que os alunos possam se

apropriar do conhecimento adquirido;
 Aplicar a metodologia da EPA em uma visita a Adutora da

Rocinha, datada de 1891, em parceria com o município de
Valinhos.

 Realizar um concurso para nomear os córregos localizados
na microbacia na qual a escola pertence;

 Monitorar a qualidade da água mensalmente;
 Produzir um vídeo.
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Microbacias de Vinhedo



Escolas e Microbacias



Quadro I – Etapas da Metodologia 
da EPA

Etapas Recursos/Atividades Objetivos

1- Observação Exercício de percepção 
visual/sensorial

Identificação do objetivo
Desenvolvimento da percepção 
sensorial

2-Registro Desenhos, descrição verbal 
ou escrita, gráficos, 
fotografias, mapas e 
plantas.

Desenvolvimento da memória,
pensamento lógico, intuitivo e 
operacional



Quadro I – Etapas da Metodologia 
da EPA

Etapas Recursos/Atividades Objetivos

3-Exploração Análise do problema, 
Levantamento de hipóteses, 
discussão, questionamento, 
avaliação.

Interpretação das 
evidências e significados

4-apropriação Recriação, interpretação em 
diferentes meios de expressão 
como pintura, música, filme, 
vídeos.

Envolvimento afetivo,
internalização, 
apropriação, valorização 
do bem ambiental



Observação e Registro



Observação e Registro



Análise do Problema

•PH (Potencial Hidrogeniônico) 

•OD (Oxigênio Dissolvido) 

•DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio ).

•Nitrato (NO3) 

•Fosfato (PO4)

•Coliformes Fecais 

•Turbidez 

•Temperatura 



Águas de Vinhedo - Professores

 Capacitação sobre Sustentabilidade Hídrica, com o Professor 

Dr. Rinaldo Calheiros

 Aplicação de um questionário sobre Educação Ambiental 

Patrimonial.

 Capacitação sobre Educação Patrimonial Ambiental

 Visita a Adutora da Rocinha aplicando a metodologia da EPA 

– “Conflitos pela água no município de Vinhedo”



Palestra sobre Sustentabilidade 
Hídrica



Adutora da Rocinha



Adutora da Rocinha






