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RESOLUÇÃO Nº 60/2005 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 13.172/05-70 – CENTRO DE 
EDUCAÇÃO - CE; 
  
 CONSIDERANDO o que consta dos Arts. 5º e 10 do Estatuto desta 
Universidade; 
 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2005, 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 
Estudos em Educação Ambiental e Ensino de Ciências Naturais – NIPEEA do 
Departamento de Didática e Prática de Ensino do Centro de Educação desta 
Universidade, conforme Anexo. 
 
Art. 2º Todos os contratos, convênios e demais instrumentos que envolvam este 
Núcleo deverão ser previamente apreciados e aprovados pelo Conselho 
Universitário desta Universidade. 
 
 Parágrafo único. Na hipótese de captação de recursos financeiros, os 
mesmos serão depositados na conta única da UFES. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2005. 

 
 
 

REINALDO CENTODUCATTE 
NA PRESIDÊNCIA 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 60/2005 - CEPE 
 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS - NIPEEA 

 
 

REGIMENTO 
 

 
Art. 1º O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental e 
Ensino de Ciências Naturais – NIPEEA, do Departamento de Didática e Prática de 
Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, 
emerge da necessidade de integração entre projetos em andamento e ampliação 
de outras possibilidades temáticas e de público, com vistas a constituir um grupo 
de estudos e pesquisa formado pelas professoras proponentes, alunas e alunos 
dos cursos de Graduação e de Mestrado do Centro de Educação. 
 
Art. 2º São objetivos do NIPEEA: 
 

I. Integrar projetos e atividades, ora em andamento, na constituição de um 
centro de referência de abordagem interdisciplinar da Educação Ambiental 
e do Ensino de Ciências Naturais; 

 

II. Proporcionar oportunidades de monitoria, estágio, bolsas de iniciação 
científica e extensão aos alunos de graduação, destinadas aos projetos em 
andamento, pesquisas, estudos e produção de material didático; 

 

III. Constituir um acervo, oferecendo aos alunos dos cursos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e de Pedagogia maior variedade de recursos 
audiovisuais e material didático-experimental durante sua formação; 

 

IV. Promover uma interlocução permanente entre professores e professoras de 
Ensino Fundamental e os licenciandos, facilitando a realização de Estágio 
Supervisionado, a vivência e o contato com a dinâmica das escolas por 
meio de grupos de estudos, oficinas e debates; 

 

V. Realizar um mapeamento das iniciativas de Educação Ambiental, 
identificando questões prioritárias, métodos, técnicas, público alvo, áreas de 
atuação e os caminhos que os educadores(as) ambientais do Estado do 
Espírito Santo estão percorrendo; 
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VI. Contribuir para o fortalecimento da atuação dos educadores(as) ambientais 
no Estado do Espírito Santo por meio de incentivo e apoio à comunicação e 
à troca de informações; 

 

VII. Contribuir para uma maior visibilidade e socialização de projetos e 
experiências na área de Educação Ambiental. 

 
Art. 3º O NIPEEA será composto por: 
 

I. 2 (dois) coordenadores ou 1 (um) coordenador e 1 (um) subcoordenador; 
 

II. Professores vinculados à área de ensino de Ciências Naturais e demais 
interessados na Educação Ambiental; 

 

III. Alunos de Mestrado em Educação vinculados às pesquisas com temas em 
Educação Ambiental ou ensino em Ciências e Biologia; 

 

IV. Alunos e alunas dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Ciências 
Biológicas; 

 

V. Estagiários, monitores e/ou bolsistas da UFES; 
 

VI. Bolsistas, contratados por patrocinadores, para integrar os Projetos do 
Núcleo. 

 
Art. 4º O(s) Coordenador(es) do Núcleo ficará(ao) encarregado(s) de: 
 

I. Alocar recursos financeiros e elaborar o orçamento dos Projetos; 
 

II. Desenvolver contatos com órgãos da UFES e de quaisquer outras 
instituições, empresas e/ou organizações de caráter Particular, Municipal, 
Estadual e Federal com a finalidade de promover intercâmbio de projetos; 

 

III. Planejar, coordenar e supervisionar as ações do Núcleo; 
 

IV. Promover reuniões com outros profissionais que atuem diretamente com os 
alunos atendidos pelo Núcleo; 

 

V. Convocar reuniões extraordinárias, quando necessário; 
 

VI. Inscrever e selecionar alunos da UFES para atuarem como estagiários, 
monitores e/ou bolsistas junto ao Núcleo; 

 

VII. Adquirir e controlar o material de consumo temporário e permanente do 
Núcleo. 
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Art. 5º O(s) coordenador(es) do NIPEEA será(ão) escolhido(s) dentre os 
professores que o integram. 

 
§ 1º O coordenador será professor do Centro de Educação com formação e/ou 
experiência profissional nas áreas de Educação Ambiental e de Ensino de 
Ciências Naturais. 

 
§ 2º O subcoordenador, quando houver, será professor do Centro de Educação 
ou de outro Centro com formação e/ou experiência profissional nas áreas 
mencionadas no § anterior. 

 
Art. 6º A Receita do NIPEEA será constituída de: 
 

I. Dotação orçamentária da Universidade Federal do Espírito Santo; 
 

II. Patrocínio financeiro concedidos pelos Governos Estaduais e Municipais, 
empresas privadas e/ou entidades autárquicas. 

 
Art. 7º O NIPEEA terá as seguintes metas: 
 

I. Estender a malha da Rede Capixaba de Educação Ambiental - RECEA em 
todo o Estado do Espírito Santo, contemplando todos seus integrantes em 
sua organização, ou seja, quem não integra ou não participa de nenhuma 
comissão não pode eximir-se da responsabilidade de ser um membro 
facilitador da Rede; 

 

II. Dividir responsabilidades e atribuições entre os integrantes do NIPEEA, 
promovendo uma circularidade nas representações em Comissões e 
Grupos de Trabalho; 

 

III. Incrementar a comunicação, debate e reflexão entre educadores, 
professores e alunos a partir da lista de discussão e, também, da realização 
de reuniões presenciais; 

 

IV. Realizar um diagnóstico sobre o estado da arte da Educação Ambiental no 
Estado do Espírito Santo; 

 

V. Realizar Encontros Estaduais de Educação Ambiental; 
 

VI. Apresentar em congresso trabalhos e publicações resultantes das reflexões 
teórico-metodológicas e das atividades práticas realizadas pelo NIPEEA; 

 
VII. Promover reuniões entre os integrantes dos Projetos do NIPEEA. 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 60/2005 - CEPE 

 
 

REGIMENTO DO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E ESTUDOS 
EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS - NIPEEA 

 
 
I – Introdução 
 
A proposta de Criação do NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E 
ESTUDOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS – 
NIPEEA, do Departamento de Didática e Prática de Ensino do Centro de 
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, emerge da necessidade de 
integração entre projetos em andamento e ampliação de outras possibilidades 
temáticas e de público, com vistas a constituir um grupo de estudos e pesquisa 
formado pelas professoras proponentes, alunas e alunos dos cursos de graduação 
e de Mestrado do Centro de Educação. 
 
Um dos projetos em andamento é o de Extensão intitulado “Fortalecimento da 
Rede Capixaba de Educação Ambiental – RECEA”, e conforme relatório aprovado 
por este departamento (ANEXO A), vem sendo desenvolvido a quase 2 (dois) 
anos por meio de uma ampla articulação entre pessoas e instituições preocupadas 
com o fortalecimento das políticas públicas de educação ambiental no Espírito 
Santo. 
 
Dentre as metas propostas, podemos destacar algumas que já foram alcançadas, 
tais como: 
 

 Criação de uma lista de discussão na Internet 
(www.recea.grupos/grupos/recea), na qual seus membros podem se manifestar, 
trocar informações, conectar e articular as ações da RECEA; 
 

 Realização do III Encontro Estadual de Educação Ambiental, de 2 a 4 de 
setembro de 2004; 
 

 Realização de reuniões presenciais bimensais; 
 

 Criação de site na Internet para facilitar a comunicação e divulgação dos 
programas, projetos e atividades de Educação Ambiental - EA realizados no 
Espírito Santo e as ações da RECEA (www.recea.org.br). 

http://www.recea.grupos/grupos/recea
http://www.recea.org.br/
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Como atividade de pesquisa complementar a este projeto, estamos 
desenvolvendo um diagnóstico sobre o estado da arte da Educação Ambiental no 
Espírito Santo, iniciado durante a realização do III Encontro Estadual de Educação 
Ambiental (ANEXO B). 
 
A aprovação do NIPEEA amplia a adesão de alunos de graduação ao grupo que já 
vem desenvolvendo essas ações e possibilita a criação de uma sala ambiente de 
ensino de Ciências e Biologia. Assim, pretendemos integrar alunos de graduação 
dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia com as alunas de 
Mestrado em Educação. 
 
Diante do exposto, para uma articulação dessas ações que envolvem ensino, 
pesquisa e extensão, visando o aprofundamento e o amadurecimento teórico-
prático das ações desenvolvidas, é que propomos a criação do NIPEEA. 
 
 
II – JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA ACADÊMICA 
 
O Brasil passa atualmente por um período de amplos debates que apontam para a 
necessidade de grandes reformas na área educacional. 
 
O constante e crescente avanço científico e tecnológico, ao qual se contrapõe, 
paradoxalmente, um quadro de desigualdades sociais e degradação ambiental, 
constitui-se um grande desafio para os educadores em geral e, especialmente 
para aqueles que atuam no campo das Ciências Naturais, que precisam 
concentrar esforços na busca de abordagens mais amplas do conhecimento 
científico, considerando o papel sócio-ambiental do ensino de Ciências. 
 
Vale ressaltar que com esta proposta não estamos reduzindo a Educação 
Ambiental ao estatuto de disciplina. As questões relacionadas à dimensão 
ambiental, por sua complexidade e abrangência, não podem ficar circunscritas a 
nenhuma especificidade nem à área das Ciências Naturais ou a qualquer outra 
disciplina do currículo. A Educação Ambiental tem, por princípio e definição, uma 
abordagem interdisciplinar e transdisciplinar do conhecimento, numa correlação 
entre os espaços/tempos da educação dentro e fora da escola ou entre os 
espaços formais e não-formais. 
 
Assim, por sua abrangência e relevância social, entendemos que merece enfoque 
privilegiado a formação inicial e continuada de professores e professoras. A 
criação do NIPEEA se constituirá num espaço da continuidade de pesquisas já 
realizadas sobre a inserção da Educação Ambiental na formação de professores    
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(as). Nos anos de 2002 e 2003 foram desenvolvidas as pesquisas “Redes de 
contextos: a inserção da educação ambiental na formação de professores/as” e 
“Dimensões da educação ambiental na formação de professores/as”, sob a 
coordenação da professora Martha Tristão com o apoio do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq. 
 
O projeto de extensão, RECEA, impulsionou a articulação entre pessoas e 
instituições que deram origem a RECEA, que vem funcionando com o pagamento 
da bolsista e aluna do Curso de Especialização do Centro de Educação, Flávia 
Nascimento Ribeiro, pela CST, sob a coordenação da Prof. Martha Tristão. Com a 
precariedade das instalações e com um equipamento obsoleto doado pela 
Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, estamos funcionando com muito 
esforço, compromisso e cooperação do Comitê Gestor, formado basicamente por 
alunos de Mestrado em Educação. 
 
Em princípio, rede é parceria e essa parceria pode articular organizações não-
governamentais, organizações públicas e/ou organizações privadas, pessoas 
físicas, pessoas jurídicas ou ambas. 
 
A constituição de redes é uma nova forma de organização social, motivada pelas 
novas tecnologias da informação e da comunicação. Sendo uma estrutura aberta, 
flexível, em constante fluxo, está sempre pronta para ser reorganizada. As redes 
são cooperativas, não-competitivas, autogeradoras, auto-organizadoras, 
representam um processo, não uma estrutura cristalizada. 
 
A RECEA desde que foi rearticulada, tem promovido reuniões presenciais 
totalizando 18 (dezoito) reuniões, entre os anos de 2004 e 2005, em diferentes 
locais como o Parque Municipal Pedra da Cebola, Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e de Recursos Hídricos - SEAMA/IEMA, CE/UFES e outros, sendo que 
houve uma maior intensificação dos encontros entre as comissões durante a 
organização do III Encontro Estadual de Educação Ambiental. 
 
Como destaque de algumas das atividades realizadas no decorrer de um ano e 
meio de Projeto, ressaltamos a realização do III Encontro Estadual de Educação 
Ambiental; o mapeamento dos educadores (as) ambientais do Espírito Santo, por 
meio de um diagnóstico (Anexo C) em elaboração; a criação de um site na internet 
(www.recea.org.br); a elaboração dos Anais do III Encontro também em 
andamento. 
 
Quanto às  atividades em curso, destacamos a realização do diagnóstico do 
estado da Arte da Educação Ambiental no Espírito Santo; como mencionado, a 
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exposição da RECEA em estande na Feira do Verde, de 20 a 24 de setembro do 
corrente ano; a manutenção do site; moderação da lista e o lançamento dos Anais 
do III Encontro até o final deste ano. 
 
A proposta do NIPEEA se amplia com o projeto de Estruturação da Sala Ambiente 
de Ensino de Ciências e Biologia. Portanto, surge como uma necessidade à 
demanda educacional específica e visa estimular os licenciandos de Ciências 
Biológicas e de Pedagogia a utilizarem alternativas metodológicas condizentes 
com a realidade educacional atual por meio de aproximação com a pesquisa na 
área de ensino de Ciências, mantendo um constante canal de diálogo entre o 
Ensino Fundamental e o meio acadêmico. Esta proposta concretiza o interesse 
que o Centro de Educação tem manifestado em relação a uma concepção de 
formação com qualidade, em consonância com as atuais propostas curriculares 
contidas nas Diretrizes para a Formação de Professores, em Cursos de Nível 
Superior. 
 
As instalações em que se realizam as aulas de Conteúdo e Metodologia de 
Ciências Físicas e Biológicas, de Instrumentação para o Ensino de Ciências e 
Biologia e de Estágio Supervisionado I e II encontram-se desprovidas de 
equipamentos e materiais didáticos, o que inviabiliza o desenvolvimento de 
atividades diversificadas, indispensáveis no ensino de Ciências e na abordagem 
da temática ambiental. 
 
A prática pedagógica nas disciplinas de Ciências e de Biologia, que deve estar 
articulada ao cotidiano, deve contribuir para a democratização do saber científico 
que é um direito de todo cidadão. 
 
Nessa perspectiva, devemos também ressaltar a importância de uma sala 
ambiente, onde os licenciandos produzam e utilizem modelos e materiais didáticos 
variados, realizem experimentos, confeccionem coleções didáticas, consultem 
acervo bibliográfico atualizado, filmes e softwares educativos que possam 
embasar e motivar a Prática de Ensino. 
 
Na realização deste Projeto, além da instalação de equipamentos que tornarão a 
Sala Ambiente apta a oferecer aos alunos e alunas recursos didáticos mais 
modernos, estarão sendo produzidos materiais didáticos a serem utilizados nas 
aulas, oficinas e atividades de estágio supervisionado.  
 
Além das atividades práticas, poderão ser desenvolvidos jogos didáticos e outros 
produtos voltados para as áreas de saúde, ecologia, botânica, zoologia, etc. A 
possibilidade de consultas à Internet, bem como a utilização de softwares 
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educativos abrirão um novo campo para a realização de trabalhos, garantindo 
também o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação. 
 
A constatação da carência de espaços físicos para o desenvolvimento dessas 
ações, em que se possam agregar pessoas destinadas à discussão mais 
aprofundada, motivou a proposta de criação do Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental e Ensino de Ciências Naturais. 
 
 
III – OBJETIVOS 
 

 Integrar projetos e atividades, ora em andamento, na constituição de um 
centro de referência de abordagem interdisciplinar da Educação Ambiental 
e do Ensino de Ciências Naturais. 

 

 Proporcionar oportunidades de monitoria, estágio, bolsas de iniciação 
científica e extensão para os alunos de graduação, destinadas aos projetos 
em andamento, pesquisas, estudos e produção de material didático. 

 

 Constituir um acervo, oferecendo aos alunos dos cursos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e de Pedagogia maior variedade de recursos 
audiovisuais e material didático-experimental, durante sua formação. 

 

 Promover uma interlocução permanente entre professores e professoras de 
Ensino Fundamental e os licenciandos, facilitando a realização de Estágio 
Supervisionado, a vivência e o contato com a dinâmica das escolas por 
meio de grupos de estudos, oficinas e debates. 

 

 Realizar um mapeamento das iniciativas de Educação Ambiental, 
identificando questões prioritárias, métodos, técnicas, público alvo, áreas de 
atuação e os caminhos que os educadores (as) ambientais do Estado do 
Espírito Santo estão percorrendo. 

 

 Contribuir para o fortalecimento da atuação dos educadores (as) ambientais 
no Estado por meio de incentivo e apoio à comunicação e à troca de 
informações. 

 

 Contribuir para uma maior visibilidade e socialização de projetos e 
experiências na área de Educação Ambiental. 
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IV – Estrutura organizacional 
 
1 – DA VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA: 
 
O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental é um 
órgão vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito 
Santo. 
 
Sua composição incluirá: 
 

 2 (dois) coordenadores ou 1 (um) coordenador e 1 (um) subcoordenador; 
 

 Professores vinculados à área de ensino de Ciências Naturais e demais 
interessados na Educação Ambiental; 

 

 Alunos de Mestrado em Educação vinculados às pesquisas com temas em 
Educação Ambiental ou ensino em Ciências e Biologia; 

 

 Alunos e alunas dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Ciências 
Biológicas; 

 

 Estagiários, monitores e/ou bolsistas da UFES; 
 

 Bolsistas, contratados por patrocinadores, para integrar os Projetos do 
Núcleo. 

 
 
2 – DOS RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS: 
 
A Receita do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Educação 
Ambiental e Ensino de Ciências Naturais poderá ser constituída de: 
 

 Dotação orçamentária da Universidade Federal do Espírito Santo; 
 

 Patrocínio financeiro concedidos pelos Governos Estaduais e Municipais, 
empresas privadas e/ou entidades autárquicas. 

 
 
3 – DAS RESPONSABILIDADES DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO: 
 
Coordenadores do Núcleo ficarão encarregados de: 
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 Alocar recursos financeiros e elaborar o orçamento dos Projetos; 
 

 Estabelecer e desenvolver contatos com órgãos da UFES e de quaisquer 
outras instituições, empresas e/ou organizações de caráter Particular, 
Municipal, Estadual e Federal com a finalidade de promover intercâmbio de 
projetos; 

 

 Planejar, coordenar e supervisionar as ações do Núcleo; 
 

 Promover reuniões com outros profissionais que atuem diretamente com os 
alunos atendidos pelo Núcleo; 

 

 Convocar reuniões extraordinárias, quando necessário; 
 

 Inscrever e selecionar alunos da UFES para atuarem como estagiários, 
monitores e/ou bolsistas junto ao Núcleo; 

 

 Adquirir e controlar o material de consumo temporário e permanente do 
Núcleo. 

 
 
4 – DA INDICAÇÃO DA COORDENAÇÃO: 
 

 Os coordenadores serão escolhidos dentre os professores que integram o 
Núcleo. 

 

 O coordenador deverá ser professor do Centro de Educação com formação 
e/ou experiência profissional nas áreas de Educação Ambiental e de Ensino 
de Ciências Naturais. 

 

 O subcoordenador, quando houver, poderá ser professor do Centro de 
Educação ou de outro Centro com formação e/ou experiência profissional 
nas áreas acima mencionadas. 

 

  A carga horária destinada às atividades de Coordenação será de 20 (vinte) 
horas semanais, divididas entre os coordenadores ou entre coordenação e 
subcoordenação, quando houver. 

 
 
V – METAS 
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 Estender a malha da RECEA em todo o Estado, contemplando todos seus 
integrantes em sua organização, ou seja, quem não integra ou não participa 
de nenhuma comissão não pode eximir-se da responsabilidade de ser um 
membro facilitador da rede. 

 

 Dividir responsabilidades e atribuições entre os integrantes do NIPEEA, 
promovendo uma circularidade nas representações em Comissões e 
Grupos de Trabalho. 

 

 Incrementar a comunicação, debate e reflexão entre educadores, 
professores e alunos a partir da lista de discussão, já criada via Internet 
(www.grupos.com.br/grupos/recea) e, também, da realização de reuniões 
presenciais. 

 

 Realização de um diagnóstico sobre o estado da arte da Educação 
Ambiental no Espírito Santo. 

 

 Realização do IV Encontro Estadual de Educação Ambiental, previsto para 
o mês de julho de 2006. 

 

 Apresentação em congresso de trabalhos e publicações resultantes das 
reflexões teórico-metodológicas e das atividades práticas realizadas pelo 
NIPEEA. 

 

 Promover reuniões entre os integrantes dos Projetos do NIPEEA. 
 
 
VI – ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

 Encaminhamento do projeto para análise e parecer quanto à sua 
pertinência e relevância; 

 

 Solicitação de espaço físico para instalação do NIPEEA e para continuidade 
e/ou realização das atividades propostas; 

 

 Levantamento bibliográfico tendo em vista a definição dos eixos temáticos 
que nortearão as atividades a serem desenvolvidas; 

 

 Busca de patrocínio para a continuidade das ações e para o início da 
estruturação do NIPEEA; 

 

http://www.grupos.com.br/grupos/recea
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 Seleção de alunos participantes (monitores, bolsistas e estagiários); 
 

 Análise, seleção e utilização de livros, softwares educativos, jogos didáticos 
e filmes que possam ser utilizados como recursos metodológicos para a 
discussão de temas relacionados aos Projetos do NIPEEA. 

 
 
VII – ORÇAMENTO (todo material será orçado posteriormente à aprovação da 
proposta) 
 
MATERIAL DE CONSUMO 
(previsão para um ano) 
 

Especificação Quantidade 

Tesoura 6 un. 

Cola 5 un. 

Borracha 20 un. 

Apontador 10 un. 

Fita crepe 2 un. 

Lápis com cx de 12 2 un. 

Massa para modelar c/ 12 6 cx 

Papel cenário  10 un. 

Pincel atômico colorido 10 un. 

Papel chamex ofício pct. c/ 500 fls. 2 

Papel A4 pct. c/ 500 fls. 2 

Pasta com elástico 15 un. 

Fita cassete 60 min. 10 un. 

Fita VHS 10 un. 

CD 10 un. 

Disquetes – cx com 10 2 un. 

Jogos educativos  

Vídeos educativos  

 
 
MATERIAL PERMANENTE 
 

TIPO MODELO QUANTIDADE VALOR TOTAL 
1 Computador  1  

Impressora Multifuncional  1  
Scanner    
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Projetor de Multimídia  1  
DVD  1  

Televisor 29”  1  
Aparelho de Som Micro 

System 
   

TOTAL  

 
 
LIVROS 
 

 
Obras de referência em Educação Ambiental, ensino de 
Ciências Naturais e Biologia. 
 

VALOR TOTAL 

 

 
 
MATERIAIS DIVERSOS PARA A MONTAGEM DE SALA AMBIENTE 
 

 
Modelos anatômicos, equipamentos didáticos, material de 
secretaria, material de laboratório, softwares educativos. 
 

VALOR TOTAL 

 

 

VALOR TOTAL  

 


