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1. INTRODUÇÃO
A criação do curso em tela na modalidade de ensino e aprendizagem a
distância, trata-se de uma ação prevista no Plano de Metas da Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura da Cidade do Recife- PCR como iniciativa
de ampliar a divulgação, sensibilização e capacitação de servidores da instituição no
Programa de Responsabilidade Socioambiental A3P (Agenda Ambiental na
Administração Pública).
A Prefeitura da Cidade do Recife- PCR, sensível à mudança de paradigma no
modelo de gestão institucional, buscou aperfeiçoar a sustentabilidade do serviço
público aderindo ao Programa A3P desde 2010, e lançou o Decreto que institui o
Comitê Gestor nº 26.293 em 2011. Desde então, o maior desafio tem sido a
divulgação, sensibilização e formação eficaz de servidores para implementação e
expansão desse programa.
A referida instituição quando assinou o termo de adesão da A3P junto ao
Ministério do Meio Ambiente, formalizando essa parceria, delegou a Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SMAS a coordenação do programa e de sua
implementação junto às demais Secretarias e Órgãos da administração direta e
indireta. No entanto, é percebido que o processo de implementação da A3P tem
acontecido de forma não integrada, pouco divulgada, de difícil acesso em alguns
espaços

da

administração,

dificultando

o

conhecimento,

a

expansão

e

materialização desse modelo de gestão na prefeitura, em especial junto a gestores e
servidores de interesse do programa.
O Programa A3P tem por principal objetivo, entre outros, sensibilizar gestores
e demais servidores sobre a importância das questões de interesse ambiental, social
e econômico, discutidas e aplicadas nas instituições públicas, estimulando-as a
incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades
rotineiras, contribuindo para a mudança de cultura institucional.
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1.1 Justificativa
Esse curso se constitui ferramenta importante para o processo de
sensibilização, ampliação de conhecimentos e formação sobre o Programa Agenda
Ambiental na Administração Pública- A3P- junto aos servidores da Prefeitura da
Cidade do Recife. Tem como principal intenção sensibilizar e capacitar agentes
transformadores, mesmo àqueles já conhecedores dessa proposta de gestão, para a
adoção de práticas cotidianas pautadas na gestão racional do uso, produção,
aquisição de recursos e contratação de serviços e obras sustentáveis, na redução de
gastos públicos e na melhoria da qualidade de vida dos servidores, requisitos
fundamentais da A3P. Essa proposta também tem a intenção, através da sua base
teórica e prática, ampliar a percepção e atuação coparticipativa no processo de
expansão e consolidação desse modelo de gestão nos espaços profissionais de
atuação dos cursistas.
1.2 Objetivo
1.2.1 Geral
Implementar a divulgação, sensibilização e formação de servidores da
Prefeitura da Cidade do Recife no Programa Socioambiental A3P com auxílio de
curso na modalidade a Distância.
1.2.2 Específicos
♦ Promover conhecimentos básicos que fundamentam o Programa A3P junto aos
gestores e demais servidores da Prefeitura da Cidade do Recife de forma a iniciá-los
ou aprimorá-los nas práticas cotidianas pautadas nos principais eixos da
sustentabilidade na administração pública.
♦ Apresentar a metodologia de implantação da A3P nos espaços institucionais da
administração pública do Recife no sentido de por em prática e consolidar o novo
paradigma de gestão sustentável em toda prefeitura.
♦ Dar condições, junto aos cursistas, de colaborarem na construção participativa da
Gestão Socioambiental A3P na Prefeitura da Cidade do Recife.
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2. PLANEJAMENTO DO CURSO
2.1 Modalidade de Estudo
Foi elaborado para ser oferecido na Modalidade de Ensino e Aprendizagem a
Distância a ser hospedado em plataforma virtual Moodle
2.2 Profissionais Envolvidos
Para a primeira edição, os profissionais envolvidos foram:
1 Tutoria virtual; 1 Coordenação Pedagógica; 1 Administrador Pedagógico do
Ambiente Virtual; 1 Administrador do Software do Ambiente Virtual; o conteudista foi
a própria tutoria virtual.
2.3 Público Alvo
Foram convidados a participarem dessa primeira edição servidores da PCR
na função de gestores setoriais ou indicados por eles, ocupantes de cargos
relacionados com os seis eixos de atuação do Programa A3P, ou seja:
• Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos
• Gestão de Resíduos Sólidos
• Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
• Sensibilização e Capacitação
• Licitações e Compras Sustentáveis
• Construções Sustentáveis
Os cargos foram de gestão de recursos materiais e de pessoas; compras,
contratações e licitações; educação; comunicação/informação e gestão de resíduos.
2.4 Escolaridade
A partir do ensino médio completo
2.5 Carga Horária
20 horas a serem cumpridas em qualquer local e horário.
2.6 Período de execução
O período de execução é de trinta dias
2.7 Conteúdo Programático
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O curso está estruturado em quatro módulos e distribuído no ambiente virtual em
cinco seções:

1ª Seção:
Boas Vindas e Orientações sobre o Curso
Fórum de notícias
Glossário de Termos Ambientais
Chat com a tutora
Avaliação Pré Curso A3P

2ª Seção:
1. Módulo I – A Questão Ambiental : Conhecimentos Básicos Preliminares
1.2. Histórico do Processo de Conscientização Ambiental
1.3. Noções básicas de Meio Ambiente
1.4. Noções de Educação Ambiental
1.5. Noções de Gestão Ambiental
1.6 Noções de Sustentabilidade
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1.7 Referenciais Teóricos
Vídeos de Referência
Fórum de Discussão
Teste de Aprendizagem
Biblioteca

3ª Seção:
2. Módulo II – Programa A3P
2.1. Entendendo a A3P
2.2. Eixos Temáticos da A3P
2.3. Referencial Teórico
Vídeos de Referência
Fórum de Discussão
Teste de Aprendizagem
Biblioteca
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4ª Seção:
3. Módulo III – Implantação do Programa A3P
3.1. Implantando a A3P
3.2. Referencial Teórico
Fórum de Discussão
Teste de Aprendizagem
Biblioteca

5ª Seção:

4. Modulo IV- Construindo a Gestão Participativa A3P
4.1. Entendendo a Gestão Participativa
4.2. Faça sua parte, colabore com a A3P.
4.3. Referencial Teórico
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Vídeo de Referência
Fórum de Discussão
Teste de Aprendizagem
Avaliação Pós Curso
Biblioteca

3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O processo de avaliação do curso é somativo e os instrumentos utilizados são:
→Responder o Formulário Pré Curso com objetivo de avaliar o perfil dos alunos e
seus conhecimentos prévios a cerca do tema principal.
→Fóruns de Discussão a partir da formulação de perguntas acerca de temas
tratados nos respectivos módulos de aprendizagens.
→Testes de Aprendizagens com questões objetivas (múltipla escolha) relacionadas,
respectivamente, aos módulos de estudo;
→ Responder a atividade prática colaborativa do formulário “Construindo a Gestão
Participativa A3P presente no último módulo do curso;
→ Responder o Formulário Pós Curso com objetivo de avaliar o curso e a
capacidade colaborativa de cada aluno (a) no processo de implementação da A3P
nos seus espaços profissional.
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Critérios de Avaliação das Atividades de Aprendizagem:
Fórum: Recurso valioso para o exercício colaborativo da aprendizagem sobre os
principais temas tratados em cada módulo do curso. Recomenda-se, no mínimo,
uma postagem para contribuição do processo de construção do conhecimento. A
participação em todos os fóruns
garantirá 1,0 .
Teste de Aprendizagem:
a) Cada teste de aprendizagem dos módulos terá avaliação máxima = 2,0
b) O(A) cursista terá até três oportunidades de acerto no teste de cada módulo para
obter a nota mínima = 1,0.
c) A soma das notas máximas de aprovação em todos os Testes de Aprendizagens
corresponderá a 8,0.
Exercício Prático do Módulo IV
Atividade que convida os cursistas a contribuírem com o processo de Gestão
Participativa da A3P nos diversos espaços de atuação da Prefeitura da Cidade do
Recife. Essa atividade valerá 1,0.
A nota final do curso será correspondente a soma dos resultados de todas as
Atividades de Aprendizagens (Ex: 1,0 + 8,0 + 1,0 = 10,0).

4. RECURSOS INSTRUCIONAIS E DIDÁTICOS
Uso de computador, tablet ou smarthfone com acesso a internet; uso de
software hospedado em computador servidor na Empresa de Informática do RecifeEMPREL com função de plataforma virtual de ensino e aprendizagem Moodle,
versão 2.6.2 (onde estão postados os conteúdos do curso); aplicativos de uso
didático presentes no curso: fóruns, chat, testes de aprendizagens e bibliotecas.
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IMAGENS DOS APLICATIVOS DO AMBIENTE DO CURSO

TELA DO FÓRUM
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TELA DO CHAT
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TELA DO TESTE DE APRENDIZAGEM
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TELA DA BIBLIOTECA

15

TELA DOS VÍDEOS
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5. CONCLUSÃO
Os servidores participantes do curso a distância (produto da pesquisa)
revelaram na conclusão:
1 - Motivação a participar, durante atividade prática postada no curso, como agentes
colaboradores na implementação do Programa A3P na prefeitura, sugerindo ações e
projetos de natureza socioambiental (norteado pelos seis eixos da A3P),
considerados viáveis à execução nos seus espaços de atuação profissional;
2 - Um alto percentual de aprovação (100%) dos conteúdos do curso postados no
ambiente virtual de aprendizagem; uma boa aceitação (80%) do ambiente virtual
Moodle como ferramenta tecnológica facilitadora da aprendizagem, assim como um
favorável índice de conclusão (60%) na primeira turma, revelando, através desses
dados, êxito na aplicação do produto como alternativa de formação em A3P.

Abaixo são apresentados alguns depoimentos de cursistas durante a participação
em fóruns de discussão que atestam a aprovação do produto:

Aluno A:
"Realmente, esta é uma boa iniciativa da Prefeitura do Recife. Utilizando recursos tecnológicos que
facilitam o acesso a informações sobre um tema tão relevante como este, a Prefeitura dissemina o
conhecimento, básico, necessário a uma conscientização sobre a importância de praticarmos ações
que contribuam com a preservação do meio ambiente. O material é muito rico, a metodologia e
dinâmica do curso são muito boas".

Aluno B:
"Gostei muito das temáticas gerais trabalhadas no Módulo I, foi um momento de revisitar temáticas,
conhecer novas temáticas e conceitos. A dinâmica do curso ficou muito bom, com textos de fácil
compreensão, vídeos, grande quantidade de link disponíveis, dando oportunidade ao cursista
explorar e aprofunda novos conhecimentos. A participação dos colegas no fórum está muito bom, o
que só enriquece o nosso curso”.

Aluno C:
"Parabenizo pela iniciativa de instruir os servidores, proporcionando o Curso da A3P, nos conduz a
uma grande reflexão no ambiente de trabalho, e em nosso cotidiano. Já tinha estudado por alto sobre
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os assuntos, chegando a estudar apenas até os 3Rs, mais ainda não havia colocado em prática no
ambiente de trabalho".

