
Ações e 

Propostas



O GEAMAZ atua com Educação Ambiental 
em todos os ambientes abertos ao diálogo

das questões ambientais e sociais, 
promovendo a ampla integração entre 
aqueles que desejam contribuir para a 

formação de uma sociedade mais consciente 
do seu potencial transformador do ambiente 

em que vive.  



GEAMAZ

Abertura

Oficial dos

Trabalhos









O GEAMAZ participa da formulação de 
Políticas Públicas e busca interlocução com 

os gestores públicos para proposição de 
ações voltadas para disseminação da 

Educação Ambiental junto a sociedade.  



CIEA
COMISSÃO 

INTERINSTITUCIONAL DE 

EDUCAÇÃO

AMBIENTAL DO ESTADO DO 

PARÁ





O GEAMAZ tem como área de atuação 
Linhas de Pesquisa que auxiliam na 
formulação de idéias e propostas de 

atividades de formação, que podem envolver 
a sociedade como um todo, principalmente 
para multiplicação de Agentes Ambientais.  

Endereço para acessar o grupo: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6236950870642808



Diálogos 

entre as 

Linhas de 

Pesquisa do 

GEAMAZ





O GEAMAZ participa como colaborador e 
articulador de encontros e eventos que 

buscam discutir a Educação Ambiental e as 
Questões Ambientais, sempre com o 
objetivo de construir boas práticas e 

aproximar a sociedade do debate destas 
questões.  



IV Encontro do 

Grupo de 

Pesquisa em 

Educação e 

Meio Ambiente





IV Congresso 

Nacional de 

Ciências Naturais 

& VI Encontro 

Nacional dos 

Estudantes de 

Ciências Naturais





VIII Simpósio 

de Estudo e 

Pesquisa em 

Ciências 

Ambientais





O GEAMAZ promove Cursos e Oficinas de 
formação de Agentes Multiplicadores 

Ambientais e no auxílio para construção de 
práticas em Educação Ambiental acessíveis 

em todos os níveis de ensino.  



Curso de 

Formadores 

em Educação 

Ambiental





Oficina:
Profª Giselle 

Ribeiro





O GEAMAZ promove 
ações continuadas 

voltadas para promoção 
da Educação Ambiental 
no dia-a-dia das pessoas.  



Prestação 
de Serviços



O GEAMAZ pode ofertar:
 Cursos e oficinas envolvendo os mais diversos 

temas e a educação ambiental.
 Práticas de educação ambiental comunitárias.
 Processos de formação continuada, como 

especializações e cursos de curta duração 
(superiores a 20 horas).

 Geração de campanhas de conscientização com
integração com diversas formas de mídia.

 Estudos socioambientais vinculados a projetos 
de educação ambiental.
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