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Uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público - de abrangência nacional, com 26 anos, que 

promove soluções socioambientais com protagonismo 

social, transformação de vidas e sustentabilidade. 

Quem somos 

MISSÃO

“Promover a educação e a

comunicação socioambiental como

estratégias de engajamento na

sustentabilidade planetária aliada ao

desenvolvimento humano integral”.

VISÃO

“Ser um centro de referência em pesquisa e

formação em educação, comunicação,

empreendedorismo, sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental que possa

acolher, colaborar e compartilhar

metodologias, saberes e resultados com

potenciais multiplicadores e parceiros”.

VALORES

Respeito, Amor e Ética

Confiança

Conexão e Cooperação

Visão Sistêmica

Diálogo

Fortalecimento mútuo



O Instituto Supereco surgiu, em 1994, da união de profissionais de educação,

comunicação e sustentabilidade com um sonho comum: ofertar às crianças brasileiras

uma educação criativa e de qualidade, a partir das suas realidades e da diversidade

socioambiental, tendo os Biomas do Brasil como referenciais de aprendizagem para

elas se tornarem protagonistas da conservação.

Nossa origem

Coleção Supereco Água, Biodiversidade e Equilíbrio

De lá para cá, a OSC evoluiu com várias 
frentes de atuação socioambiental, mas 
nunca perdeu sua referência como uma 
das pioneiras, no Brasil, da Educação 
Ambiental transversal, interdisciplinar e 
multidisciplinar, formal e não formal.



Nossa causa
OCEANO, ÁGUA, FLORESTA, CLIMA E SOCIEDADE

֍ 26 anos criando a “conexão 
natureza e humanidade” para 
cidades e sociedades mais 
sustentáveis

֍ Mais de um milhão de 
beneficiários nas intervenções 

֍ 27 programas 
socioambientais já 
desenvolvidos nos vários 
Biomas do Brasil.

Conexão natureza ֍ Humano ֍ Cidades e Sociedades sustentáveis



Nossa endereço ecológico

Há 17 anos, o Instituto Supereco adotou, estrategicamente, o 

Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, na Mata 

Atlântica do Brasil, como seu território prioritário para a 

gestão compartilhada “serra, terra e mar” e o protagonismo 

comunitário. Casos de sucesso entregam impacto e 

promovem transformação, como o premiado projeto Tecendo 

as Águas: uma rede de cooperação pela vida, que tornou-se 

um programa institucional com seis áreas temáticas de 

intervenções/projetos na Serra do Mar. É uma das OSCs que 

mais fortalece o CBH-LN e políticas públicas das águas, desde 

a sua chegada no litoral norte de SP. 

Sede operacional: São Sebastião, SP, Brasil. Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar 

Hotspot Mata Atlântica - Brasil ֍ 5º Lugar das 34 áreas mais prioritárias de conservação do Planeta!



Nós praticamos!
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Alianças estratégicas institucionais

As alianças não envolvem aporte de recursos financeiros, mas apoios de cooperação técnica e operacional. 



Parceiros e clientes da nossa jornada
Aplanet

ArcelorMittal

Bandeirante Energias do Brasil

Barlavento Coworking

Beco do Picaré

CaraguaFM

CBH-LN

CEAG

Colgate Palmolive

Companhia Brasileira de Aluminio/ Grupo 

Votorantim

Compuware/ Mapa Mundi

Conservação Internacional do Brasil

EDP

Eurofarma

FASS – Faculdade de São Sebastião

FATEC

FIESP/ CIESP/ SENAI/SESI

Ford do Brasil

Fundação Bradesco

Fundação SOS Mata Atlântica

Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos 

(CEPF)

Fundo Nacional de Meio Ambiente/Ministério do 

Meio Ambiente

Gonçalves Turismo

Grupo Abril

Grupo Bandeirantes de Comunicação

Grupo Pão de Açúcar

Hewllet Packard

Ideia Sustentável

Iguá

Instituto Educa Brasil

Instituto Gabriel Medina

Instituto General Motors

Instituto Pró-Muriqui

Instituto Trata Brasil

MWV Rigesa

Niltex

Organização Brasileira de Mulheres Empresárias

Operação Praia Limpa

Petrobras

Phomenta

Porto Seguro Seguros 

Programa Capacitação Solidária

Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental

Rede Social São Paulo

Refresh Brasil

Sabesp

Samarco Mineração

Suzano Papel e Celulose

Teia da Carta da Terra Brasil

Viaoeste / Grupo CCR

Whirpool

WWF-Brasil



Planejamento        Execução e fortalecimento                    Educomunicaçao Cursos, seminários,                          Elaboração de materiais de
Estratégico           de iniciativas socioambientais                                                        oficinas, palestras comunicação e educação em 

nos vários temas dos ODS              prol da sustentabilidade

Restauração de nascentes                        Turismo                               Diagnósticos e                         Fomento e                          Sistemas de
Com mobilização socioambiental            Sustentável                        mapeamentos                            fortalecimento de              monitoramento
Ecoeficiência em áreas rurais                                                               Socioparticipativos Redes                                 e avaliação

Áreas de atuação



Atuação / Público

1ª e 2ª infância: Saberes das 
Águas com Afeto
Habilidades e competências 
socioemocionais a partir da 
sustentabilidade.

Juventude/EDUCOM 2030
Educomunicação para o 
protagonismo comunitário e 
a cidadania sustentável.

Mulheres: Ecotecendo
Educação ecoempreendedora, 
fortalecimento e visibilidade de 
talentos, arranjos produtivos, 
upcycling, economia circular e 
criativa.

Pescadores artesanais, 
comunitários, empresas, 
turistas e operadores de 
turismo: “Programa O Mar 
não está pra lixo!”

Deficientes - Inclusão  
social e acessibilidade: 
Praia e Natureza 
acessível: Lazer, 
esporte, náutica, praia 
e trilha acessível.

Redes - Rede São Francisco e 
Arranjo produtivo Beco do 
Picaré: Turismo sustentável com 
participação social –
ecoempreendedorismo - Festival 
Tecendo as Águas



Benefícios fiscais: doação

Empresas podem doar às entidades sem fins lucrativos, como o 
Instituto Supereco, o valor referente de até 2% do lucro operacional 
bruto, com abatimento da base de cálculo, como despesa.

A doação é abatida diretamente na Base de cálculo, o que, 
consequentemente, reduz o valor do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL a pagar.

Em resumo, na doação dentro de 2%, 62% a empresa 

efetivamente retirará do caixa e 34% voltará para a empresa.

Instituição que recebeu a doação emite uma declaração para a 
empresa doadora conforme a Instrução Normativa nº 87/96.



Queremos ouvir vocês, vamos conversar?

• Quais são seus desafios sociais e ambientais? No 

ambiente interno e externo?

• Quais são os seus compromissos? As iniciativas já 

existentes?

• Como podemos, juntos, buscar soluções e aumentar 

o impacto positivo?



Portfólio dos principais programas, projetos e iniciativas realizadas 

https://www.supereco.org.br/instituto

Confira a seguir alguns dos 
nossos cases de sucesso nos 
26 anos de história do 
Instituto Supereco.

Ao lado, alguns dos prêmios 
recebidos



Quem já atuou conosco 
Programa Super Eco de Educação Ambiental, desenvolvido alinhado para o lançamento dos
PCNS/MEC/1997. Foi inspirado por nosso projeto “Super Eco : comunicação & ambiente” -
premiado pela Academia Internacional de Ciências e IUAPPA (África do Sul, 1996) entre 1500
projetos de 50 países.

• Vencedor do Edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente/ Ministério do Meio Ambiente, Parcerias com
Sistema FIESP/CIESP/SENAI/SESI (1997 a 2000): Programa de Formação de Agentes Multiplicadores em
Educação Ambiental. O programa envolveu 72 instituições de ensino público e privado, 350 multiplicadores
formados e 26.000 alunos envolvidos, sendo um dos pioneiros a implementar na prática os Novos Parâmetros
Curriculares Nacionais. Produção de 3 Kits pedagógicos (Revistas Supereco + Guia de Apoio Água,
Biodiversidade e Equilíbrio) – tiragem 5 mil exemplares.



Quem já atuou conosco 

Projeto “Janelas da Terra: reciclando a cidadania”,  no âmbito 
do Programa Capacitação Solidária do Governo Federal, 
Compuware do Brasil/Mapa Mundi, Multibrás do Brasil, 
Hewllet Packard do Brasil, Rádio e Televisão Bandeirantes, 
Limpart Comércio de Recicláveis Ltda, Secretaria Municipal de 
Lazer e Cultura de Barueri. O projeto foi realizado entre os 
anos de 2000 a 2004, e teve por objetivo a 
ecoprofissionalização de jovens moradores da região de 
Barueri (SP) em situação de risco social. Ao todos foram 90 
jovens, entre 14 e 16 anos, capacitados por meio de oficinas 
de desenvolvimento de ecoprodutos e de educação ambiental. 
Alguns dos jovens buscaram sua autonomia com a venda dos 
produtos produzidos e como multiplicadores das oficinas. Em 
2006, uma das jovens apresentou o projeto no Senegal (África) 
num encontro organizado pela Academia de Lideranças da 
Sinap Center.



Quem já atuou conosco 
Programa de Educação Ambiental com
tema “Água”, compondo um dos 21
projetos para a UHE Piraju (SP) para a
Companhia Brasileira de
Alumínio/Grupo Votorantim (1999 a
2002). O programa teve por objetivo a
sensibilização de 75 educadores e
educadoras da rede pública de ensino
para o estabelecimento de práticas
docentes interdisciplinares, incluindo a
interface dos temas ambientais com os
PCNs, e do desenvolvimento do
trabalho didático-pedagógico a partir
de conteúdos socioambientais da
realidade local, tendo como temas
geradores: “Água”, “Biodiversidade” e
“Equilíbrio” + Guias de Apoio.

Programa de Educação Ambiental - Módulos “Água” e
“Biodiversidade” para 85 educadores da rede municipal de
ensino dos municípios de Anchieta e Guarapari (ES) e Guias de
Apoio para a Samarco Mineração. O programa teve por objetivo
a sensibilização de educadores e educadoras para o
estabelecimento de práticas docentes interdisciplinares,
incluindo a interface do tema com os parâmetros curriculares
nacionais (PCNs), e do desenvolvimento do trabalho didático-
pedagógico a partir de conteúdos socioambientais da realidade
local, tendo como tema gerador a questão da biodiversidade
natural, biológica e cultural. O programa foi realizado entre os
anos de 2000 e 2002.

Programa de Educação Ambiental Rigesa realizado com o 
objetivo de inserir a educação ambiental transversal nas 
escolas públicas municipais e estaduais nas áreas/regiões 
de atuação da MWV Rigesa. O Programa aconteceu entre 
2003 até 2011 e envolveu 40 mil alunos, anualmente, das 
escolas dos municípios de Pacajus e Horizonte (CE), Feira 
de Santana (BA), Manaus (AM) e Valinhos (SP) e mais de 
2300 educadores multiplicadores em 106 escolas, 
anualmente. O Programa é um exemplo de sucesso e de 
premiações pelo investimento social privado em educação 
ambiental com longa durabilidade e de forma contínua.



Quem já atuou conosco 
Projetos com a Suzano Papel e Celulose

• Comunidade Produtiva (2005 a 2009): capacitação de 60 pessoas (20 pessoas por
núcleo) das comunidades de São José de Alcobaça (BA), Helvécia (BA) e Biritiba-Mirim
(SP), por meio de oficinas de desenvolvimento de ecoprodutos e de formação de
cooperativas. O projeto visou promover e incentivar as alternativas de
desenvolvimento sustentável e de geração de renda para as comunidades de interesse
da empresa, tendo como foco o reaproveitamento de resíduos florestais de eucalipto
para a produção de ecoprodutos. O núcleo de São José de Alcobaça (BA) já está
comercializando e expondo seus produtos no Brasil e exterior (os ecoprodutos dessa
comunidade foram expostos numa feira especializada em Milão (Itália). Parcerias:
Suzano Papel e Celulose, CRAS, Escolas Públicas de cada base, Secretarias de Meio
Ambiente e de Educação

• Programa de Voluntariado (2003 a 2005): capacitação de 70 colaboradores
voluntários para o Projeto “Semeando Cidadania - Voluntário Verde”, pelo qual
puderam atuar em espaços comunitários e escolas da região de forma efetiva e
participativa, por meio de ações de educação ambiental e cidadania. Foram atendidas
06 escolas da região Sul da Bahia, atingindo um público de aproximadamente 3.400
alunos. Parcerias: Suzano Papel e Celulose, Escolas Públicas de cada base, Secretarias
de Meio Ambiente e de Educação.



Quem já atuou conosco 
Programa Planejando a Nossa Paisagem – Corredor de Biodiversidade da Serra do
Mar (2005 a 2007): Litoral Norte de SP. Parceria com CEPF (Fundo de Parceria para
Ecossistemas Críticos), Ford do Brasil, Rádio e TV Bandeirantes, Porto Seguro Seguros,
Unimódulo, Car Promotion, Instituto Florestal, Secretaria de Estado da Educação, Secretarias
Municipais de Educação (São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba).

O programa desenvolveu ações de educação ambiental, ampliando o entendimento e
a participação da comunidade escolar e do entorno (alunos, docentes, funcionários,
pais e moradores da região), na conservação dos recursos naturais do Litoral Norte do
Estado de São Paulo e fortalecendo sua integração com as Unidades de Conservação
dessa região. Participaram do programa 35 escolas de ensino público dos municípios
de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Foram formados 320
multiplicadores (professores, representantes de ONGs locais, lideranças
comunitárias) de educação ambiental através dos seminários temáticos “Água &
Floresta”, “Corredores de Biodiversidade & Bacia Hidrográfica” e “Ser Humano e
Planejamento da Paisagem”; estudos do meio com 1600 participantes em Unidades
de Conservação; e apresentação dos projetos realizados em evento final. Além disso,
foram desenvolvidas atividades voltadas para a mídia local e regional, moradores
locais, turistas, gestores de Unidades de Conservação, ONGs locais e funcionários
públicos. Todos os participantes e escolas envolvidas receberam um kit pedagógico
de educação ambiental elaborado pelo Instituto Supereco (dois guias de apoio ao
educador que são leitura obrigatória para o Concurso Público de Ilhabela e um jogo-
maquete interativos "Planejando a paisagem do seu pedaço – mosaico da
sustentabilidade").



Quem já atuou conosco 
Projeto Água de Beber, de Comer, de Usar e Conservar, Ciclos Contínuos”. Vencedora do 
edital Petrobras Ambiental em 2006, a proposta buscou contribuir para a conservação e 
recuperação dos recursos naturais da região de Porto Novo, na bacia do Juqueriquerê, um dos 
principais rios que abastece o município de Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Entre 
as estratégias educativas foram aplicadas a metodologia dos biomapas e a educomunicação
socioambiental, além de alternativas de geração de trabalho e renda. No projeto, a educação 
ambiental foi o eixo transversal em todas as escolas do município e no âmbito comunitário

Projeto Diagnóstico socioambiental e sanitário dos bairros 
Porto Novo, Morro do Algodão e Barranco Alto. Este projeto 
desenvolveu um diagnóstico socioambiental com foco nas 
condições sanitárias da Bacia do Rio Juqueriquerê. A proposta 
foi conhecer, analisar e divulgar as condições sanitárias das 
residências localizadas nas margens do Rio, por meio da 
aplicação de um questionário e da análise qualitativa da água 
com a metodologia da Pesquisa Ação Participativa. O projeto 
foi financiado pelo FEHIDRO (SP) e aconteceu entre 2009 e 
2011



Quem já atuou conosco 

O Tecendo é considerado pelo Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral Norte de SP como um modelo
inspirador, que pode ser multiplicado para outras
regiões e bacias hidrográficas do país.

Projeto Tecendo as águas . O projeto Tecendo as Águas foi aprovado no edital Petrobras 
Ambiental de 2012. O foco é a gestão compartilhada do Corredor de Biodiversidade da 
Serra do Mar e das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo, priorizando as duas 
bacias mais críticas e prioritárias. O projeto reúne, num único território modelo, o acúmulo 
do capital social e de conhecimentos construídos pelo Instituto Supereco desde 2005, com a 
implementação de vários projetos e ações de educação ambiental na região. O objetivo do 
Tecendo as Águas é a conservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos dos 
sistemas de abastecimento de Porto Novo e São Francisco, nos municípios de São Sebastião 
e Caraguatatuba. O projeto possui seis eixos temáticos de trabalho: educação ambiental e 
educomunicação; recuperação ambiental de matas ciliares e nascentes com ecoeficiência 
em áreas rurais; água e saúde coletiva; gestão socioambiental e sanitária compartilhada e 
turismo sustentável. A metodologia educativa é o “aprender fazendo” com pesquisa-ação e 
ampla participação das comunidades e escolas envolvidas. Com início em 2013 e até julho 
de 2015 (primeira etapa) e 2017 a 2019 (segunda etapa), o Tecendo as Águas ganhou um 
link especial em nosso site: https://www.supereco.org.br/tecendo



Quem já atuou conosco 
Programa Educação para a Vida Sustentável foi realizado em 
parceria com o Instituto Ayrton Senna para a inserção da 
educação ambiental de modo transversal nos Programas Se Liga, 
Acelera Brasil, Circuito Campeão, Gestão Nota 10 e Concurso 
Cultural. O Programa aconteceu de 2010 a 2013 e atendeu pelo 
menos 7.661 crianças e jovens, formou 4.475 educadores em 802 
municípios, 25 Estados e Distrito Federal. 



Quem já atuou conosco 
Programas de Educação Ambiental com a WWF-Brasil

• Parceria no desenvolvimento de materiais de educação ambiental, como a publicação “Cadernos de Educação Ambiental Água
para a Vida, água para todos” (2006) – tiragem de 5 mil exemplares e as oficinas de capacitação para educadores ambientais
para utilização deste material; junto com as oficinas “Investigando a Biodiversidade – Corredor Cerrado-Pantanal (2011),
Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, para 300 agentes de educação e de gestão de Campo Grande (MS), Consorcio

Lagos São João (RJ), entre outros.

• Programa de Fortalecimento do Coletivo Educador Lagos São João (2008/2009): oficinas de formação para 40 educadores;
mapeamento e sistematização e avaliação da experiência do Projeto CAM – Comunidades em Ação nas Microbacias no
Consórcio Intermunicipal Lagos São João.



Quem já atuou conosco 

Planejamento estratégico da RGCCMA - Rede de Gestores de Unidades 
de Conservação do Corredor Central da Mata Atlântica (2014). 

A Rede é composta por gestores de unidades de conservação 
(Federal, Estadual, Municipal e Particulares) e por instituições 
que atuam prioritariamente nessa região. A Rede tem por 
missão promover a cooperação, o intercâmbio e a divulgação 
de experiências na gestão das unidades de conservação do 
Corredor Central da Mata Atlântica, para o reconhecimento 
da importância destas no bem estar dos seres vivos. Para 
saber mais: http://rededegestoresccma.org.br/



Quem já atuou conosco 
Programas de Educação Ambiental com a Fundação SOS Mata Atlântica

Projeto: Aprendendo com a Mata Atlântica (Fundação SOS Mata
Atlântica e KIRIN Brasil - 2011 a 2013)
Público-alvo: 100 educadores como multiplicadores em Educação
Ambiental & Mata Atlântica, das escolas públicas do Ensino Fundamental
dos municípios de Itu, Pilar do Sul, Salto e Sorocaba, no estado de São
Paulo, além dos técnicos dos viveiros da Fundação SOS Mata Atlântica,
colaboradores e voluntários da Fundação. Resultados atingidos:
diagnóstico e perfil dos participantes e de suas instituições; elaboração
do material de apoio; execução de estudo de meio na Mata Atlântica,
execução do Seminário de Capacitação (8 horas); orientação para
elaboração do Dossiê de Avaliação; Monitoramento e Avaliação (Régua
de Desempenho); Sistematização e Relatoria final. O Projeto já vem
sendo replicado (e é altamente replicável em outras localidades) desde
2009, por isso o investimento otimizado. Gestores e educadores
incluindo, no planejamento pedagógico do ano letivo, a educação
ambiental e a temática Mata Atlântica de forma transversal e em todas
as disciplinas.

Programa “Mata Atlântica vai à Escola” (2007
a 2011): o programa teve por objetivo
sensibilizar, capacitar e mobilizar professores e
alunos do ensino fundamental da rede de
ensino pública e privada sobre a importância
do Bioma Mata Atlântica e da conservação
ambiental, em todos os seus contextos e
ambientes. O Instituto criou instrumentos
específicos para seleção das escolas; elaborou
e atualiza regularmente o material de apoio
Guia de apoio ao Educador Mata Atlântica vai
à escola (fascículos temáticos); desenvolve os
encontros de formação para educadores;
acompanha o trabalho de monitoramento das
escolas participantes; e elabora os relatórios
parciais e finais de avaliação. Desde 2007,
foram capacitados cerca de 200 educadores
(professores e gestores) de 12 escolas de São
Paulo e da Região Metropolitana de São
Paulo.-

Programa “Plantando Cidadania”(2003 a
2008): este programa teve por objetivo
capacitar voluntários de várias empresas
parceiras da Fundação SOS Mata Atlântica
para atuarem em escolas públicas, utilizando
dinâmicas interativas sobre a conservação do
meio ambiente. Desde sua criação em 2001,
atingiu jovens de até 15 anos e já chegou a
envolver públicos de pais, professores e até
prefeitura em ações de mobilização nas
escolas. Todos os guias de apoio e jogos
ofertados nas capacitações foram elaborados
pelo Instituto Supereco.

Programa “Mãos à Obra” (1998 a 1999): desenvolvimento do kit
pedagógico “Mãos a Obra” (livro, caderno de apoio e agenda de bolso +
caixa- embalagem) para parceria da SOS com a ONG italiana Lega
Ambiente.

Programa “Florestas do Futuro”: desenvolvimento do folheto
institucional e pedagógico para o público do programa e disco
interativo.



Quem já atuou conosco 

Projeto Investigando a Biodiversidade – Formação de 
Educadores do Brasil –com o desenvolvimento da 
publicação  e de uma série de oficinas de formação em 
educação ambiental e conservação da biodiversidade. 
A base das oficinas foi a publicação “Investigando a 
Biodiversidade” produzida numa parceria entre o 
Supereco com a Conservação Internacional e WWF-
Brasil com parte das iniciativas da Década 
Internacional da Biodiversidade (2010/2020). As 
oficinas foram realizadas nas cidades de São Paulo 
(SP), Campo Grande (MS), Pacajus (CE), Feira de 
Santana (BA), Apiacás (MT), Luis Eduardo Magalhães 
(BA) e Rio de Janeiro (RJ). A oficinas acontecem desde 
2010 e já atingiram mais de 900 educadores. 



Quem já atuou conosco 
PlanTEA – Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental. 
O Instituto Supereco foi uma das instituições da Comissão organizadora da Rede 
Planetária do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global. A Rede Planetária foi lançada durante a Rio+20, no 
contexto da 2ª Jornada Internacional do Tratado de Educação Ambiental e dos 
Tratados dos Povos para Sustentabilidade. A proposta de PlanTEA busca conectar 
saberes e fazeres, no âmbito planetário, a favor da educação como um direito 
humano e primordial para a construção de Sociedades Sustentáveis com 
Responsabilidade Global; permeando as ações e o papel de Educadores, Ongs, 
Mídias, Sindicatos, Cooperativas, Órgãos Públicos, Associações e Empresas, Redes, 
Fóruns, Movimentos sociais e Coletivos com base nos 16 princípios do “Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” 
(ECO/RIO92). A Rede Planetária também acolhe os princípios e valores explicitados 
em documentos coletivos como a Carta da Terra, a Carta das Responsabilidades 
Humanas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos 
da Mãe Terra, A Educação que precisamos para o Mundo que queremos, entre 
outros.http://tratadoeducacaoambiental.net

http://tratadoeducacaoambiental.net/


Quem já atuou conosco 
Articulação de Parcerias da Segunda Jornada Internacional de Educação Ambiental RUMO Á RIO +20 E PÓS RIO+20

O Instituto Supereco integra a Secretaria Executiva da Segunda Jornada e o Comitê Facilitador Internacional, ficando sob sua 
responsabilidade a elaboração e execução de planos estratégicos de comunicação integrada, mobilização e articulação de parcerias
para a Rede Planetária do Tratado de Educação Ambiental com Responsabilidade Global, cuja formalização e lançamento na 
RIO+20 foi o principal resultado político e institucional alcançado em termos nacionais e internacionais, já que ela integra 21 
instituições de 11 países. De setembro de 2011 a junho de 2012, a equipe supereco ficou totalmente envolvida com a organização 
e execução das atividades da Rio+20, além de cuidar de todos os produtos de comunicação, portanto teve que reduzir uma parte 
dos seus atendimentos nos Programas de Educação Ambiental. O Plano envolveu quatro áreas:

a) KIT Segunda Jornada Internacional (logomarcas, materiais promocionais e educativos, divulgação e mobilização em todos os
espaços e frentes);

b) Comunicação Integrada e Assessoria de Imprensa (mobilização da grande mídia – Rádio,TV, Impressa e WEB e das mídias
sociais para a existência do Tratado de Educação Ambiental e a divulgação das ações da Segunda Jornada antes, durante e
pós-Rio+20 potencializando a comunicação de massa);

c) Mobilização de novas Parcerias e redes de cooperação (mobilização de novos parceiros e iniciativas de responsabilidade 
socioambientais para a Segunda Jornada e integração à Rede Planetária); d) Lançamento da Rede Planetária do Tratado de 
Educação Ambiental.Entre as atividades realizadas na Rio+20 estão:

• 13 a 23 de Junho: Exposição “Construindo o Futuro que queremos”, Planetário da Gávea, RJ. 3500 visitantes em circuitos
monitorados

• 13 de Junho: Reunião de acolhimento, planejamento e orientações para os membros da Secretaria Executiva da Segunda 
Jornada – Nacional e Internacional, Planetário da Gávea, RJ

• 14 de Junho: Coletiva de Imprensa da Segunda Jornada Internacional, Planetário da Gávea, RJ
• 15 de Junho: Mesa Redonda “Educação para Sociedades Sustentáveis na Agenda RIO+20 e Você!”, Planetário da Gávea, RJ. 113

participantes
• 16 de Junho: Mesa Redonda “Redes de Educação Ambiental, um diálogo para sociedades sustentáveis”, Campo Sócioambiental, 

Tenda Sebastião Lan, Cúpula dos Povos, Aterro do Flamengo,RJ. Diversos Círculos de atividades
• 17 de Junho: Mesa Redonda “Diálogo sobre Sociedades Sustentáveis: novos paradigmas e novas formas de governança, Tenda da

Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Parque dos Atletas,RJ.500 participantes
• 18 de Junho: Mesa Redonda “A Educação que queremos para o século XXI com Justiça Social e Ambiental – Campo Sócioambiental, 

Tenda Sebastião Lan, Cúpula dos Povos, Aterro do Flamengo,RJ
• 18 de Junho: Marcha de Mobilização promovida pela Cúpula dos Povos: desfile com as bandeiras produzidas nas Jornadas Locais
• 19 de Junho: GT Educacion /ICAE– participação de Mônica Simons –CEAG
• 19,20,21,23 de Junho: Oficinas de Ecojogos, Planetário da Gávea, RJ: 300 crianças e jovens
• 22 de Junho: Oficina Investigando a Biodiversidade, Planetário da Gávea, RJ. 80 educadores



Quem já atuou conosco 

Programa “Salve com Abraço” com o slogan “Abrace o 
muriqui, que abraça a floresta que abraça a água que 
salva você!” e Oficinas de formação “Investigando a 
Biodiversidade em Sala de Aula”, com base no material 
“Investigando a Biodiversidade”/ PEA/UNESCO (março de 
2011): 56 educadores foram capacitados e 1500 alunos 
sensibilizados em prol das temáticas ambientais, sendo o 
macaco muriqui-do-sul, espécie em risco de extinção, 
adotado como espécie símbolo no Ano Internacional das 
Florestas. Colégio Guilherme Dumont Villares – GDV e 
escolas associadas do Estado de São Paulo.

Aliança entre o Instituto Supereco e a Associação Pró-Muriqui.
O objetivo é contribuir para a preservação do macaco Muriqui –
o maior primata das Américas, encontrado apenas em áreas de 
Mata Atlântica, no Brasil, e em risco de extinção.
Muito carismático, o muriqui sobrevive pela cooperação, 
abraçando-se uns aos outros como “cachos de macacos” na 
floresta!
A principal motivação da aliança é difundir a espécie, sua 
importância para a Mata Atlântica e suas ameaças, estimulando 
o trabalho de cooperação de pessoas e instituições para a 
conservação da espécie. As duas organizações somam esforços 
de pesquisa, conservação e educação, criando assim bases de 
trabalhos comuns, incluindo indicadores de avaliação que 
comprovam a importância da educação ambiental para a 
preservação de uma das espécies mais importantes da 
biodiversidade brasileira.
As ações podem ser desenvolvidas em escolas, empresas e 
outras organizações da área de conservação. Para saber mais: 
http://www.promuriqui.org.br/



Quem já atuou conosco 
ArcelorMittal 

Desenvolvimento técnico do Prêmio 
ArcelorMittal de Meio Ambiente de 
2018 e 2019, os 3Rs no meu dia a dia e 
“Água: economizar para não faltar”, com 
a criação pedagógica e técnica dos 
materiais de apoio à escolas atendidas e 
a capacitação dos educadores nas 
unidades escolares nos Estados onde a 
empresa desenvolve seu programa de 
responsabilidade social (2017-2019). 
Mais de 100 mil alunos atendidos em 
várias regiões do Brasil e mais de 2 mil 
professores capacitados anualmente. 



Quem já atuou conosco 
EDP e Instituto EDP
Rede Colabora Litoral sem Covid-19

O Projeto Alinhavos de Esperança a iluminar a travessia, aprovado em 2020 no edital da EDP/Instituto EDP pelo proponente Instituto 
Supereco, foi executado no litoral norte do estado de São Paulo, de maio a setembro de 2020 para a prevenção e combate à Covid-19, 
contando com o apoio da estrutura da Rede Colabora Litoral Sem Covid 19. Trata-se de uma rede colaborativa que surgiu durante a 
pandemia do COVID-19 e integra vários comunitários e 12 instituições. 2185 de tecido máscaras e 200 kits gratitude produzidos por 
ecoempreendedores comunitários; geração de renda para 17 famílias; 497 jovens voluntários; 2442 benificiários diretos e 20 mil indiretos.



Quem já atuou conosco 
Programa Phomenta

O Instituto Supereco foi selecionado em edital público, no ano de 2020, 
para integrar o Programa PAIS 3ª edição - Programa de Aceleração de 
Impacto Social, onde membros da equipe foram capacitados para 
melhor enfrentar os desafios no terceiro setor. 

Além disso, o Supereco foi um dos finalistas do evento de premiação 
do encerramento do Programa, junto com organizações de várias 
partes do Brasil. 

O PAIS é um programa gratuito de capacitação de ONGs que visa levar 
ferramentas inovadoras para melhorar a gestão, captação e 
comunicação das organizações. O Programa é financiado pelo Instituto 
Bancorbrás, Instituto BRB, Instituto Cooperforte e Instituto Sabin e 
como executora a Phomenta. Foram mais de 500 OSCs inscritas de 16 
estados do Brasil para 28 vagas. O impacto institucional foi visível com 
muito aprendizado compartilhado com vindo de empreendedores 
sociais de diferentes partes do país.



Quem já atuou conosco 

Teia da Carta da Terra Brasil

O Instituto Supereco integra a Teia da Carta da Terra Brasil junto com mais de 40 instituições para praticar e difundir a Carta da Terra 
no Brasil. A Carta da Terra é um documento com dezesseis princípios inspirando um movimento global que procura construir um 
mundo mais justo, sustentável e pacífico. É o produto de uma década de diálogo mundial sobre valores compartilhados. A Carta 
articula um novo sentido de interdependência e responsabilidade compartilhada para o bem-estar das pessoas, da grande comunidade
de vida e das futuras gerações. Fundada por visionários no ano de 2000, convidamos os visionários de hoje a usar a Carta da Terra 
como referência para tomada de decisão e planejamento. É também uma das instituições responsáveis por conduzir o Mapeamento 
das boas práticas da Carta da Terra no Brasil. 
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