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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Plano de Trabalho II rev. 01 do Projeto Rede de Estudos para o Meio Ambiente 

(REMA) visa atender o processo de licenciamento ambiental das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás no Campo de Frade, Processo 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 02022.007057/00-62. O período de atividades previstas para 

este documento é de 16 meses, de março de 2015 a junho de 2016. A Chevron Brasil 

Upstream Frade é a responsável pela realização do projeto no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental, sendo a AECOM a consultoria contratada para a sua execução 

desde o primeiro Plano de Trabalho, iniciado em novembro de 2012. 

O Plano de Trabalho I rev. 05, aprovado integralmente pelo Parecer Técnico 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 422/12, contemplou o período de novembro de 2012 a junho 

de 2014, desenvolvendo o processo formativo inicial que compreendeu o Ciclo I ao 

Ciclo IV. Durante estes Ciclos foram abordados com os sujeitos da ação educativa, 

principalmente: (1) o resgate, fortalecimento e sistematização dos saberes populares, 

sobretudo, da atividade pesqueira artesanal; (2) os problemas e conflitos 

socioambientais oriundos do processo de reprodução da cadeia produtiva do petróleo e 

suas implicações no processo de licenciamento ambiental; (3) os pressupostos teóricos 

da Educação no Processo de Gestão Ambiental Pública; e (4) as políticas públicas e 

mecanismos de controle social, sobretudo, relativos à atividade pesqueira artesanal.   

O Plano de Trabalho II rev. 00, aprovado pelo Parecer Técnico 000266/2014 

CGPEG/IBAMA, de 26.06.14, apresentou o planejamento de atividades do Projeto 

REMA para o período de julho de 2014 a junho de 2016, conforme previsto pela Nota 

Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. Neste documento estavam previstos como 

objetivos específicos do projeto para o período: (1) promover a experimentação de 

ações coletivas; (2) fomentar a elaboração do Projeto de Intervenção Socioambiental na 

Comunidade; (3) estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade; 

(4) executar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade; e (5) fortalecer e 

nivelar os grupos de Macaé e São João da Barra. 

 Durante a implementação do Plano de Trabalho II rev. 00, compreendendo o 

período de julho a dezembro de 2014, que cumpriu a realização dos objetivos “1” e 
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“5”1, supracitados, foi realizado um processo avaliativo pela equipe executora do 

projeto, pautado, sobretudo, pelas (i) experiências apreendidas pelos educadores nas 

atividades de campo e nos instrumentos de acompanhamento do projeto utilizados pelos 

mesmos e pela (ii) análise dos resultados alcançados fundamentada nos produtos das 

Oficinas Formativas que foram desenvolvidas. 

De posse dos resultados desse processo, a Chevron solicitou a realização de uma 

reunião com os analistas ambientais da CGPEG/IBAMA responsáveis pelo 

acompanhamento do projeto, sendo esta realizada em 27.02.2015. Na referida ocasião 

foram apresentadas propostas de aprimoramento no plano de trabalho com vias a 

qualificar o processo de implementação do projeto a partir das avaliações realizadas. Na 

mesma ocasião foi requerida, pelos analistas ambientais do IBAMA, a formalização das 

solicitações da Chevron através da apresentação de um novo Plano de Trabalho. 

Buscando cumprir a exigência realizada pela CGPEG, este documento, Plano de 

Trabalho II rev. 01, apresenta o planejamento das atividades do Projeto REMA referentes 

ao período de março de 2015 a junho de 2016, com as devidas inclusões dos 

aprimoramentos apontados pela equipe durante a reunião supracitada. Estes 

aprimoramentos buscam, principalmente, desenvolver o sentido de organização e 

autonomia dos grupos que estão sendo formados e aumentar o protagonismo dos sujeitos 

da ação educativa na condução das ações planejadas. 

Portanto, o Plano de Trabalho II rev. 01 corresponde ao documento base que 

fornecerá as diretrizes de implementação do Projeto REMA. O mesmo apresenta 

novamente toda a itemização exigida pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 

01/10, contemplando as alterações, em relação ao Plano de Trabalho II rev. 00, acordadas 

na reunião ocorrida em 27.02.2015. 

 

2. RECORTE ESPACIAL 

A área de influência do Campo de Frade, relativa ao meio socioeconômico, foi 

delimitada a partir: (i) dos municípios onde foi identificada a interferência do 

empreendimento na atividade pesqueira artesanal; (ii) dos municípios que recebem 

                                                 
1 Destaca-se que o Objetivo 5 foi realizado em todos os cinco municípios contemplados pelo projeto, e não somente 
em Macaé e São João da Barra, conforme apresentado pelo 4º Relatório de Implementação do Projeto REMA, 
enviado pela correspondência EP-SSMA 007/15, de 09.02.15. 
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royalties da produção de petróleo;  e (iii) dos municípios que sediam, em terra, a base de 

apoio operacional à atividade. 

Considerando a interposição com a atividade pesqueira artesanal realizada na área 

de localização das unidades operacionais no Campo de Frade, optou-se por iniciar o 

projeto contemplando as comunidades dos municípios cuja frota pesqueira atua, potencial 

ou comprovadamente, na região do Campo de Frade. Esse primeiro grupo é formado 

pelas comunidades localizadas nos municípios de Cabo Frio, Macaé, São João da Barra e 

São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro; e Itapemirim, no Espírito Santo, 

contemplando, portanto, os Programas de Educação Ambiental da Bacia de Campos 

(PEA-BC) e da Bacia do Espírito Santo (PEA-ES)2. 

As comunidades dos municípios incluídos na área de influência em razão do 

recebimento de royalties, Campos dos Goytacazes (RJ) e Presidente Kennedy (ES), e o 

município de Niterói (RJ), que sedia a base de apoio, formarão o segundo grupo a ser 

contemplado pelas ações do Projeto REMA em momento a ser avaliado juntamente com 

o órgão ambiental. Nesse contexto, o primeiro e o segundo grupo de comunidades dos 

municípios contemplados estão apresentados na Tabela 1. O Anexo I apresenta o mapa da 

área de abrangência do projeto. 

TABELA 1 – Comunidades pesqueiras contempladas pelo Projeto REMA. 

MUNICÍPIO COMUNIDADE PESQUEIRA 
PRIMEIRO GRUPO 

Itapemirim Itaipava 
São Francisco de Itabapoana Barra de Itabapoana 

São João da Barra Atafona 
Macaé Barra de Macaé 

Cabo Frio Centro 
SEGUNDO GRUPO 

Presidente Kennedy Praia de Marobá 
Campos dos Goytacazes Farol de São Tomé 

Niterói Centro, Jurujuba e Ilha da Conceição 

 

 
 

                                                 
2 Conforme a regionalização dos Programas de Educação Ambiental constante da Nota Técnica 
CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 
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3. PÚBLICO DEFINIDO 

De acordo com a Instrução Normativa IBAMA nº 02/12, os Projetos de Educação 

Ambiental, componentes de medidas mitigadoras, condicionantes das licenças ambientais 

emitidas pelo IBAMA, devem desenvolver processos de ensino-aprendizagem com os 

“grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade socioambiental impactados pela 

atividade em licenciamento, sem prejuízo dos demais grupos potencialmente 

impactados”. Estes grupos compõem os sujeitos prioritários da ação educativa no âmbito 

da proposta de Educação no Processo de Gestão Ambiental Pública, uma vez que se 

encontram desprovidos de acesso às decisões sobre a destinação de uso e apropriação dos 

bens ambientais, sendo, portanto, constantemente expropriados destes e subordinados nos 

processos políticos decisórios e no acesso aos bens socialmente produzidos.  

No Estudo de Impacto Ambiental (EIA), elaborado para o licenciamento do Sistema 

de Produção e Escoamento do Campo de Frade, foi identificado que os impactos relativos 

ao meio socioeconômico incidem sobre duas atividades: a pesca e o turismo. 

Considerando as condições diferenciadas de vulnerabilidade das atividades afetadas, 

pode-se afirmar que o setor pesqueiro artesanal representa o grupo social prioritário para 

as ações educativas, uma vez que suas condições objetivas de vida (da própria reprodução 

social como um todo, modos de vida, trabalho, satisfação de suas necessidades e formas 

de produzir) encontram-se diretamente afetadas pelas decisões referentes ao 

licenciamento ambiental da atividade em questão. 

Na análise dos diagnósticos pretéritos realizados por outras empresas do setor3 e no 

levantamento executado em campo com as lideranças locais, foi possível perceber a 

preocupação dos interlocutores com a qualificação técnica dos filhos de pescadores e dos 

jovens em geral, com o crescente consumo de entorpecentes e envolvimento desses 

jovens com o tráfico de drogas, com a falta de emprego e de oportunidades econômicas. 

Foi relatado, ainda, que os jovens são atraídos para trabalhos temporários na construção 

civil e ficam desempregados e desmotivados após o seu término.  

Esse contexto direcionou a escolha dos jovens inseridos nas comunidades 

pesqueiras, com relação direta ou indireta com a pesca artesanal, como sujeitos 

prioritários para as ações educativas. Os jovens destas comunidades ainda mantêm, de 

                                                 
3 Diagnóstico participativo da CGG do Brasil; Validação do banco de projetos CGG/HABTEC/OGX; Diagnóstico 
Participativo do Programa de Educação Ambiental na Bacia de Campos/PETROBRAS. 
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certa forma, aspectos e valores culturais e/ou simbólicos característicos das formas de 

reprodução social de populações tradicionais.  

Contudo, a desvalorização socioeconômica da atividade pesqueira artesanal e a 

intensificação dos conflitos socioambientais nas quais a mesma se insere, vêm 

interferindo negativamente nas possibilidades de reprodução social dos modos de vida 

desses grupos, influenciando o reconhecimento social dessa profissão e, 

consequentemente, a identificação da pesca artesanal como possibilidade de trabalho para 

esses jovens.  

Nesse sentido, o PEA REMA propõe como perfil para os sujeitos da ação educativa, 

jovens na faixa de 16 a 24 anos, inseridos no primeiro grupo de municípios apresentado 

pela Tabela 1. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No âmbito do Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC) 

o REMA se insere como componente da “Linha de Ação A”, buscando desenvolver 

processos formativos com jovens ligados às comunidades pesqueiras, de forma a 

contribuir para a organização comunitária, qualificar a participação na gestão ambiental 

e desenvolver ações que visem à transformação da realidade local. 

 Para tal, os objetivos específicos do projeto planejados para o período constante 

deste Plano de Trabalho estão apresentados na Tabela 2 e relacionados às suas 

respectivas etapas. 
Tabela 2: Objetivos específicos por etapa. 

ETAPAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Etapa I Fortalecer e fomentar a organização dos grupos. 

Etapa II Fomentar a elaboração e estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental. 

Etapa III Executar o Projeto de Intervenção Socioambiental. 

 

5. METODOLOGIA CONSOLIDADA 

 O Projeto REMA se fundamenta principalmente a partir dos pressupostos e 

diretrizes teóricas da Educação no Processo de Gestão Ambiental Pública, estruturada e 

utilizada pelo IBAMA para atividades de educação ambiental, inicialmente, junto a 
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áreas protegidas e, posteriormente, no licenciamento ambiental. Seguindo essa corrente 

teórica, o REMA se pauta, desde o início de sua implementação, no processo de 

codificação/decodificação e na investigação temática4, adaptados da pedagogia 

freireana para as atividades do projeto. 

 Entendendo o grupo prioritário inserido no âmbito do projeto enquanto sujeito 

da ação educativa, busca-se a realização de ações nas quais estes sujeitos, ao se 

depararem com seus problemas e conflitos cotidianos, efetuem o processo ensino-

aprendizagem através de intervenções concretas na realidade. Assim, a ação/intervenção 

ganha centralidade no processo educativo, invertendo o papel docente de reproduzir 

informações consolidadas, para o de disponibilizar artifícios e formas para que os 

educandos se enxerguem enquanto seres históricos e sociais, possuindo capacidade de 

transformar sua própria realidade através da realização de intervenções coletivas. 

Dessa forma, foram planejados três formatos de atividades que compõem a 

metodologia principal do projeto. Buscando aprofundar ainda mais o protagonismo e a 

autonomia dos jovens na condução das ações, as atividades se encadeiam de forma que, 

dentro de cada Etapa, o processo educativo se desenvolva através da execução de ações 

ou elaboração de “produtos” realizados pelos próprios jovens.  Segue abaixo uma 

explicação básica do formato pedagógico de cada uma delas. 

 Oficinas Elaborativas – são encontros presenciais entre os educadores e os 

grupos de jovens que buscarão elaborar conceitos ou categorias necessárias à 

ação que será encaminhada pelos educadores ao grupo. Estas atividades 

possuirão, em média, 4 horas de duração e utilizarão dinâmicas pedagógicas, 

ferramentas participativas e/ou materiais e técnicas de apoio. 

 Atividades de Desenvolvimento – compõem a estratégia central para o 

desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da organização dos grupos, 

remetendo a um dos objetivos específicos deste Plano de Trabalho. São 

                                                 
4 Conceito de Freire, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. Seg. Parte – “Alfabetização e Conscientização” Pag. 18: “A codificação 
representa uma dimensão dada da realidade tal como vivem os indivíduos, e esta dimensão é proposta à 
sua análise num contexto diferente daquele no qual eles vivem. Assim a codificação transforma o que era 
uma maneira de viver num contexto real, num “objectum” no contexto teórico.” (...). “Em todas as fases 
de descodificação, os homens revelam sua visão de mundo. Conforme a maneira como eles veem o 
mundo e como abordam – de modo fatalista, estático, ou dinâmico – podem-se encontrar seus temas 
geradores.”   
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atividades que irão fomentar, o avanço da organização interna dos coletivos que 

estão sendo formados em cada município. Serão fundamentadas em ações 

encaminhadas pelas Oficinas Elaborativas, e deverão ser cumpridas até uma 

próxima oficina. As atividades a serem desenvolvidas aqui contemplam, por 

exemplo, a execução de documentos específicos de organização dos grupos, 

pesquisas sobre o território, elaboração de partes do planejamento e/ou execução 

do Projeto de Intervenção Socioambiental. Por serem atividades de difícil 

mensuração do tempo necessário para o seu desenvolvimento, poderão possuir 

carga horária variada, de acordo com a necessidade do grupo em desenvolver o 

que foi proposto. As mesmas se constituirão como um bom indicador do nível de 

organização e qualificação que os grupos irão alcançar no curso de 

implementação das ações, pois serão realizadas através de encontros dos jovens 

mediados por eles próprios e pelos Articuladores Locais, que serão 

instrumentalizados com roteiros elaborados pela equipe técnica e auxiliados nas 

questões práticas e teóricas que surgirão no desenvolver das Etapas. As 

Atividades de Desenvolvimento terão, no mínimo, 3 horas de duração, que 

podem ser diluídas em mais de um encontro. 

 Atividades de Acompanhamento – se constituirão em momentos nos quais a 

equipe de educadores irá acompanhar e/ou contribuir com a condução das 

Atividades de Desenvolvimento e execução das ações propostas para os Projetos 

de Intervenção. Foram planejadas para ocorrer em momentos considerados 

cruciais para os grupos, podendo ser realizadas quando os mesmos apresentarem 

alguma demanda ou dificuldade em relação ao que foi encaminhado como 

atividade pelas oficinas. Além da demanda dos grupos, algumas Atividades de 

Acompanhamento foram programadas pela equipe técnica, por serem 

consideradas importantes para alcançar os objetivos propostos e/ou acompanhar 

os avanços da organização dos grupos. A carga horária destas atividades será 

adequada às demandas e necessidades dos grupos no desenvolvimento autônomo 

destas atividades. 

Destaca-se que as atividades do Teatro do Oprimido, que vinham sendo 

desenvolvidas anteriormente pelos membros do Centro de Teatro do Oprimido do Rio 

de Janeiro (CTO-RJ), estarão inseridas no planejamento pedagógico das atividades. As 
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técnicas serão incorporadas diretamente nas atividades e serão desenvolvidas pela 

própria equipe de educadores. Estas atividades irão compor um conjunto de dinâmicas e 

atividades que irão dar suporte ao desenvolvimento das Oficinas5. 

Os formatos de atividades acima descritos irão compor as três etapas previstas 

neste Plano de Trabalho. Segue abaixo um breve detalhamento das atividades de cada 

uma das etapas que serão realizadas. 

 

 Etapa I – Fortalecer e fomentar a organização dos grupos. 

A Figura 1 apresenta um esquema de desenvolvimento e distribuição das 

atividades na Etapa I. 

 
FIGURA 1: Esquema da Etapa I. 

A primeira Etapa, que será realizada de março a julho de 2015, se inicia com um 

período de mobilização que possui como objetivo, para além de inserir novos jovens no 

projeto, também integrá-los nos grupos existentes, juntamente aos participantes dos 

momentos anteriores. Esta Etapa será dedicada, sobretudo, ao fortalecimento dos laços e 

formalização das responsabilidades individuais em âmbito coletivo, fomentando o 

desenvolvimento da identidade e funções sociais dos grupos.  

Porém, o intuito principal desta Etapa serão o conhecimento e compartilhamento 

de experiências com movimentos sociais, coletivos e instituições que atuam nos 

municípios, buscando entender suas formas de organização e conhecer documentos e 

diretrizes que formalizam e regem cada um destes. Além disso, os sujeitos serão 

estimulados a melhor ocupar e gerir coletivamente a utilização dos Espaços REMA 

                                                 
5 A avaliação da equipe apontou que, para melhor adaptar e alinhavar as técnicas ao método pedagógico 
utilizado no projeto, os educadores devem se apropriar das mesmas e eles próprios desenvolverem as 
atividades. A incorporação destas técnicas terá como objetivo principal contribuir com o processo de 
fortalecimento e criação da identidade dos grupos, desenvolver a expressão dos jovens e, ainda, contribuir 
com a execução das ações do Projeto de Intervenção Socioambiental. Para tal, a equipe passará por um 
programa de formação estruturado pela equipe do CTO-RJ, que continuará fornecendo consultoria a 
equipe executora durante o período constante neste Plano de Trabalho. 
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fornecendo condições para o desenvolvimento da organização e institucionalidade de 

seus coletivos, na medida de suas disponibilidades. 

 

 Etapa II – Fomentar a elaboração e estruturar o Projeto de Intervenção 

Socioambiental. 

 

FIGURA 2: Esquema da Etapa II.  

O principal objetivo desta segunda Etapa, que será realizada de agosto a 

dezembro de 2015, é a elaboração e estruturação do Projeto de Intervenção 

Socioambiental. Para isso os jovens irão definir os problemas e ações de enfrentamento, 

previamente levantados, que serão prioritários em suas intervenções. A fim de amparar 

o processo de elaboração e síntese das ações em um Projeto de Intervenção 

Socioambiental, a equipe técnica do REMA abordará nas oficinas conteúdos sobre a 

estruturação de projetos sociais/comunitários.  

Será também levantada pela equipe técnica durante as atividades, a necessidade 

de os projetos manterem, de preferência, a relação com o âmbito institucional do 

licenciamento ambiental de petróleo e os pressupostos da Educação no Processo de 

Gestão Ambiental.  

Além dos três modelos de atividades pedagógicas principais, descritas 

anteriormente, nesta Etapa estão previstos uma Atividade Preparatória (para o Encontro 

Regional) e um Encontro Regional. Neste segundo Encontro Regional da Rede de 

Estudos para o Meio Ambiente, os jovens deverão, principalmente, buscar as sinergias 

existentes entre as ações que foram planejadas no âmbito dos Projetos de Intervenção 

buscando uma integração destas em uma rede regional e avaliar o trabalho desenvolvido 

durante o ano, discutindo vias para qualificar e avançar com as ações e seus processos 

de fortalecimento. Para tal, a Atividade Preparatória irá buscar elaborar os conteúdos e 

apresentações que os grupos, em cada município, irão apresentar no Encontro Regional. 
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 Etapa III – Executar o Projeto de Intervenção Socioambiental. 

 
FIGURA 3: Esquema da Etapa III. 

 

A finalidade principal desta terceira Etapa, que será realizada de fevereiro a junho 

de 2016, é iniciar a implementação do Projeto de Intervenção Socioambiental em cada 

município. Para isso, os grupos irão colocar em prática o planejamento redigido em 

formato de projeto durante a Etapa II. 

Quanto aos aspectos técnicos, quando necessário a equipe buscará desenvolver 

processos de capacitação que possibilitem o desempenho das atribuições assumidas no 

projeto. Ressalta-se que, nesta Etapa, apesar da diminuição das Oficinas, haverá a 

intensificação das Atividades de Acompanhamento, buscando fornecer o suporte técnico 

e auxiliar que for necessário ao início da execução das ações planejadas nos projetos. 

Duas Oficinas serão desenvolvidas nesta Etapa, uma para planejar o início de 

execução das ações do projeto no ano, já que este é um momento muito relevante do 

Projeto REMA, e outra para fechar e avaliar o andamento do Projeto de Intervenção, 

visando encaminhar possíveis ajustes necessários para os momentos que irão suceder as 

ações previstas para este Plano de Trabalho. Além disso, neste momento as Atividades 

de Desenvolvimento serão substituídas pelas atividades de Execução das Ações do 

Projeto, conforme demonstra o esquema da Figura 3. 

A realização das três Etapas acima descritas promoverá uma carga horária 

aproximada de 155 horas de atividades por município em 16 meses. A Tabela 3 apresenta 

um detalhamento da carga horária planejada para o período em cada município. 
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TABELA 3: Carga horária por Etapa. 

ATIVIDADE 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Nº de 
Atividades 

Carga 
Horária 

Nº de 
Atividades 

Carga 
Horária 

Nº de 
Atividades 

Carga 
Horária 

Atividades de 
Mobilização 1 mês Mínimo 

10 h - - - - 

Oficinas 5 20h 4 16h 2 8h 

Atividades de 
Desenvolvimento 3 Mínimo 

9h 4 Mínimo 
12h - - 

Encontro 
Regional - - 1 16 h - - 

Execução das 
Ações - - - - Indefinido Mínimo 

24h 
CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 39h 44h 32h 

 

Salienta-se que se somam a essa carga horária dois momentos formativos, de 20 

horas cada, na Etapa I e II, na metodologia do Teatro do Oprimido. Esses momentos 

incluirão não somente toda a equipe de educadores, mas também os Articuladores Locais, 

que são jovens dos municípios contemplados pelo projeto. Além disso, estão previstos 

momentos de planejamento e formação teórica da equipe através da consultoria do CTO-

RJ. 

Há ainda uma descrição sucinta da programação das atividades em cada uma das 

Etapas no Anexo II deste documento. 

Além disso, estão apresentados abaixo os recursos pedagógicos e de integração 

que estão planejados para o desenvolvimento das atividades previstas neste documento. 

 Espaço REMA: Espaço físico onde se desenvolvem a maior parte das atividades em 

cada um dos municípios. O local funciona, em geral, cinco dias por semana, 

seguindo horários acordados para as atividades. O Espaço REMA possibilita o 

acesso às ferramentas de comunicação e pesquisa utilizadas no projeto. O local 

mantém os materiais produzidos no processo de formação; equipamentos 

eletrônicos, como computadores com acesso livre à internet, impressora, câmera, 

telefone, caixa de som, microfones, dentre outros; mobiliário de auditório; armários; 

livros e materiais impressos; materiais de papelaria; dentre outras ferramentas de 

trabalho.  
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 Material de Apoio Impresso: Materiais que serão elaborados para as atividades 

formativas de acordo com as necessidades e planejamento de cada uma. Além de 

materiais com conteúdos, o REMA utiliza roteiros, estudos de caso e outros 

materiais elaborados pela equipe que são impressos e distribuídos aos jovens. 

 Infomapa: Os Infomapas são mapas digitais interativos utilizados como ferramentas 

pedagógicas que elaboram e sistematizam informações e dados, contribuindo para a 

interpretação destas dentro do contexto de território. Os mapas já elaborados pelos 

jovens e/ou equipe técnica estão disponíveis no Portal REMA. 

 Portal REMA: Recurso digital que reúne conteúdos, notícias, Infomapas, agenda 

dentre outros passíveis de servirem como material pedagógico e de pesquisa. Além 

disso, o Portal REMA permite expandir o universo de possibilidades de 

comunicação, diversificando e reunindo os conteúdos de cada comunidade e/ou 

elaborados pelos jovens. O Portal é atualizado pela Equipe REMA e está disponível 

no site: <www.projetorema.net>. 

 

6. ATIVIDADES PREVISTAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO 

Dentre os mapas já elaborados e apresentados à CGPEG através dos Relatórios de 

Implementação do Projeto – como o mapa de Impactos e Conflitos Socioambientais 

levantados pelos jovens, que além de expor informações levantadas, estabelece um 

paralelo com as informações constantes do Diagnóstico do PEA-BC e o Mapa de Políticas 

Públicas – pretende-se continuar a alimentação dos Infomapas sistematizando ações que 

estão realizadas pelos jovens. 

Abaixo seguem algumas das informações que serão levantadas e/ou elaboradas 

pelos grupos e poderão se sistematizadas nos Infomapas: 

 Etapa I: pretende-se inserir nos mapas as informações relativas às organizações e 

movimentos sociais existentes na região ou municípios visitados e/ou levantados 

nesta Etapa. 

 Etapas II e III: as ações planejadas, instituições importantes, problemas e outras 

questões levantadas para a elaboração e implementação dos Projetos de Intervenção 

Socioambiental poderão ser sistematizadas nos Infomapas, permitindo uma análise 
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dos problemas e conflitos levantados pelos diagnósticos participativos que estão 

sendo trabalhados no âmbito do Projeto REMA. 

Acredita-se que com estas informações será possível estabelecer um paralelo das 

instituições, espaços de controle social, órgãos públicos e ações de enfrentamento que 

estão sendo realizadas, não somente pelos PEA’s, mas também por outros grupos ou 

movimentos sociais em âmbito regional. Dessa forma, será possível estabelecer análises e 

levantamentos que possibilitem comparações regionais com os diagnósticos participativos 

anteriormente elaborados. 

 

7. METAS E INDICADORES 

A proposta de avaliação constante deste Plano de Trabalho está refletida no 

monitoramento das metas e indicadores do projeto. E estes, por sua vez, indicam o 

cumprimento dos objetivos e os resultados alcançados. Os indicadores que avaliam a 

quantidade de jovens participantes nas Atividades de Desenvolvimento e na execução das 

ações dos Projetos de Intervenção Socioambiental, presentes na Etapa I, II e III, 

apontarão, por exemplo, os possíveis avanços que os grupos poderão alcançar quanto a 

sua autonomia e fortalecimento organizacional. Esse formato permitirá mensurar o trajeto 

coletivo quanto ao estabelecimento da participação de grupos que até então não possuíam 

um histórico de inserção em espaços de controle social e tomada de decisão.  

Complementando o processo avaliativo, assim como nos períodos anteriores da 

implementação do REMA, momentos pontuais de avaliação com os jovens serão 

realizados em cada uma das oficinas, permitindo ajustes necessários em uma menor 

escala temporal. O formato do Encontro Regional também permitirá a avaliação de todo o 

avanço do período anterior, possibilitando alterações em nível estrutural caso sejam 

necessárias ou demandas pelos grupos à equipe técnica. Além disso, a avaliação por 

observação, dos instrumentos de acompanhamento das atividades e dos resultados 

alcançados em cada etapa, realizadas pelos educadores em momentos pretéritos, 

constituem a base principal para os aprimoramentos estruturais inseridos neste Plano de 

Trabalho, e continuarão a ser um dos principais instrumentos dinâmicos de avaliação. 

Nas tabelas a seguir estão apresentadas as metas e indicadores relacionados aos 

objetivos específicos do projeto e ao objetivo do Encontro Regional. 
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TABELA 4: Metas e Indicadores da Etapa I. 
ET

A
PA

 I 

OBJETIVO METAS POR ETAPA INDICADORES 

Fortalecer e fomentar a 
organização dos grupos. 

Mobilizar jovens visando o fortalecimento dos grupos. Número de jovens ingressos no REMA. 

Preencher roteiro de análise em visitas a movimentos 
sociais/organizações atuantes no município para 

experimentação de formas de organização. 

Número de roteiros de visitas preenchidos, por 
município. 

Realizar 05 Oficinas Elaborativas para estimular a 
construção de conceitos de coletividade e participação 

social. 

Número de Oficinas Elaborativas realizadas por 
município. 

Realizar 03 Atividades de Desenvolvimento para 
promover o protagonismo e autonomia dos jovens. 

Número de Atividades de Desenvolvimento realizadas 
por município. 

Fomentar a elaboração de um documento de 
apresentação e organização interna para formalizar a 

criação do grupo e de sua identidade. 

Documento de apresentação e organização interna 
redigido e validado pelo coletivo. 

Média de 12 jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de 4 jovens participantes nas Atividades de 
Desenvolvimento. 

Média de jovens participantes nas Atividades de 
Desenvolvimento. 
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TABELA 5: Metas e Indicadores da Etapa II.  
ET

A
PA

 II
 

OBJETIVO METAS POR ETAPA INDICADORES 

Fomentar a elaboração e 
estruturar o Projeto de 

Intervenção 
Socioambiental. 

Priorizar uma ação que deverá compor o Projeto de 
Intervenção Socioambiental. Ação priorizada em cada município. 

Realizar 04 Oficinas Elaborativas para trabalhar 
conceitos e métodos pertinentes à elaboração e 

estruturação do Projeto de Intervenção 
Socioambiental. 

Número de Oficinas Elaborativas executadas. 

Realizar 04 Atividades de Desenvolvimento para 
promover o protagonismo e autonomia dos jovens. 

Número de Atividades de Desenvolvimento realizadas, 
por município. 

Elaborar um Projeto de Intervenção Socioambiental. Projeto de Intervenção Socioambiental redigido. 

Média de 12 jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de 5 jovens participantes nas Atividades de 
Desenvolvimento. 

Média de jovens participantes nas Atividades de 
Desenvolvimento em relação à Etapa I. 
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TABELA 6: Metas e Indicadores do Encontro Regional.  

EN
C

O
N

TR
O

 R
EG

IO
N

A
L 

OBJETIVO METAS POR ETAPA INDICADORES 

Realizar Encontro 
Regional visando à 

avaliação do ano e a 
busca de sinergias entre 

os grupos. 

Executar 01 Encontro Regional com 16h de atividades 
planejadas. Carga horária total realizada. 

Participação de 40 jovens no Encontro Regional 
possibilitando a troca de experiências entre os 

coletivos. 
Número de jovens participantes no Encontro Regional. 

Realizar avaliação de desenvolvimento dos grupos. 

Documento de avaliação do desenvolvimento e 
identificação de sinergias do grupo elaborado. 

Identificar sinergias entre os grupos e Projetos de 
Intervenção Socioambiental. 
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TABELA 7: Metas e Indicadores da Etapa III.  

ET
A

PA
 II

I 

OBJETIVO METAS POR ETAPA INDICADORES 

Executar o Projeto de 
Intervenção 

Socioambiental 

Revisar e atualizar os documentos de organização 
interna e o Projeto de Intervenção Socioambiental de 

acordo com as avaliações realizadas no Encontro 
Regional. 

Documentos revisados e atualizados em cada 
município. 

Média de 12 jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de jovens participantes nas Oficinas 
Elaborativas. 

Média de 6 jovens participantes nas atividades de 
execução do Projeto de Intervenção Socioambiental. 

Média de jovens participantes nas atividades de 
execução do Projeto de Intervenção Socioambiental 
em relação à média dos participantes das Atividades 

de Desenvolvimento da Etapa II. 

Avaliar a execução das ações do Projeto de 
Intervenção Socioambiental. 

Documento de avaliação da implementação de ações 
do Projeto de Intervenção Socioambiental redigido. 

Executar 60% das ações definidas no Projeto de 
Intervenção Socioambiental. 

Registro avaliativo da porcentagem de ações 
executadas no Projeto de Intervenção Socioambiental. 
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8. PREVISÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS PRÓXIMAS AÇÕES A 
SEREM IMPLEMENTADAS 

Assim que estruturado, o Projeto de Intervenção Socioambiental de cada 

município comporá o planejamento das ações coletivas que serão realizadas pelos grupos. 

Na Etapa III a execução das ações será iniciada, desdobrando-se em ações que irão para 

além do período previsto neste Plano de Trabalho. 

Ao final da Etapa III será realizada uma avaliação prévia da implementação das 

ações. Essa avaliação permitirá que, após o período constante deste documento, os grupos 

possam revisar os projetos e realizar ajustes das ações planejadas. 

 

9. PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

A equipe do projeto REMA é multidisciplinar, formada por profissionais do corpo 

técnico da AECOM de diferentes áreas do conhecimento, como pedagogia, educação, 

biologia, geografia e sociologia (áreas notadamente relevantes para a compreensão 

integrada das questões enfrentadas pelos integrantes do Projeto REMA no seu cotidiano), 

com experiência no método aqui proposto.  

Além disso, a equipe possui conhecimento consolidado sobre os municípios da 

área de influência do Campo do Frade, e já possui uma boa aproximação com os grupos 

devido à implementação anterior do Projeto REMA.  

Os profissionais possuem bagagem pedagógica diversificada em experiências 

anteriores, com redes de ensino formal, projetos de educação ambiental em contextos 

diferenciados, envolvimento com organizações e movimentos sociais. Essas experiências 

garantem as condições técnicas necessárias para a continuidade das ações. 

Segue abaixo um perfil sucinto da equipe técnica dividido por função. 

 Coordenador Geral: Profissional com experiência em coordenação de projetos de 

educação ambiental no licenciamento ambiental de petróleo e gás natural. Mestrado 

em educação, e outros tipos de formação em Educação no Processo de Gestão 

Ambiental Pública. É responsável pela formação da equipe, alinhamento 

pedagógico, comunicação entre operadora e órgão ambiental, revisão de 

documentos, avaliação da equipe, dentre outras funções. 
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 Coordenador de Campo: Profissional com experiência em coordenação de projetos 

ambientais do licenciamento de petróleo e gás natural e mestrado na área ambiental. 

É responsável pela coordenação da gestão dos Espaços REMA, dos Articuladores 

Locais e das atividades em campo. 

 Educador: Profissional com experiências diversas, sobretudo, em projetos de 

educação ambiental, processos participativos com pescadores artesanais e com 

licenciamento ambiental de petróleo. Experiência com atividades de educação em 

âmbito formal e não formal. Responsável pelo planejamento e condução das 

oficinas, materiais e estrutura das atividades que são conduzidas no âmbito do 

projeto. 

 Articulador Local: Jovem pertencente aos municípios que foram selecionados e 

contratados pela equipe técnica. Possuem conhecimento prévio do projeto por terem 

participado de atividades do mesmo. Responsáveis pela articulação e mobilização 

dos jovens, manutenção dos Espaços REMA e condução de atividades práticas junto 

aos grupos. 
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