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Principais atividades do
Projeto Apoema – Educação Ambiental

- Produção e manutenção do website Projeto Apoema – Educação Ambiental: www.apoema.com.br
(Apoema, um nome indígena, derivado de outro nome: Apoena, que significa “aquele que enxerga longe”);
- Criação, gerenciamento e moderação do GEAI / Grupo de Educação Ambiental da Internet, desde 2000;
- Edição da revista eletrônica Educação Ambiental em Ação, desde 2002 até hoje.
- Informativo Apoema – Publicação Semanal com temas para incentivar a práxis da Educação Ambiental
- Intensa participação em redes sociais relacionadas as questões ambientais.

Obs: O Projeto Apoema – Educação Ambiental transforma-se em ONG em 2007, até 2012, quando se
transforma em projeto de ação socioambiental da Apoema Cultura Ambiental em final de 2012.

Trabalhos Públicos, Publicados e Participações em Eventos – uma trajetória de oportunidades

12o. Congresso Nacional de Educação Infantil - MS - promovido pela OMEP - Participação como painelista
(1997) e lançamento do Livro Planejamento Ambiental.
17o. Simpósio de Educação Infantil do Vale dos Sinos e do Caí (1997) - Participação como ministrante da
Oficina Projeto Apoema - Educação Ambiental.
Educação Infantil em Oficinas - OMEP/RS Ministrante da Oficina Planejamento Ambiental na Pré-Escola
(1997).
18o. Simpósio de Educação Infantil do Vale dos Sinos e do Caí (1998) - Participação como ministrante do
Módulo: Projeto Vida - Educação Ambiental na Instituição Evangélica de NH/RS.
Educação Ambiental - OMEP/RS Ministrante do Módulo Planejamento Ambiental na Pré-Escola – Centro
Universitário Feevale NH/RS (1998).
Espaço Recreativo Do Projeto Apoema – Educação Ambiental, no Novo Shopping – NH/RS (1998).
Participação do Espaço Recreativo do Projeto Apoema – Educação Ambiental na Feira da Mulher 2000 –
NH/RS (1999).
Exposição do Projeto Apoema – Educação Ambiental, apresentando materiais pedagógicos, confeccionados
com sucata. Exposição em escolas da rede pública e privada (1999).
Palestra sobre Educação Ambiental para alunas da Escola Estadual de Sapiranga para as turmas do
Magistério (1999).
Palestra sobre Educação Ambiental para alunas da Instituição Evangélica de NH para as turmas do
Magistério (1999).

Palestra sobre Educação Ambiental para alunos do Centro Universitário FEEVALE – Turma de Sociologia /
1999.
Criação e Publicação do WebSite – Projeto Apoema – Educação Ambiental/1999 – Atual Projeto Apoema –
Educação Ambiental: www.apoema.com.br
Criação do Grupo Educação Ambiental pela Internet - atualmente conta com mais de 700 membros (2000).
Publicação Eletrônica Mensal do InformaLista com textos, artigos e publicações da área de Educação
Ambiental e Meio Ambiente enviados para a lista do Grupo de Educação Ambiental (2000 – 2004).
Palestra sobre Meio Ambiente para turma dos 3o. Anos do Colégio Estadual Senador Alberto Pasqualini
(junho-2001).
Painelista da IV Semana do Meio Ambiente – I Seminário Temático de Especialização em Educação
Ambiental – UEMA/Universidade Estadual do Maranhão (julho 2001).
Ministrante do Mini-Curso Planejamento Ambiental (10h) - I Seminário Temático de Especialização em
Educação Ambiental – UEMA/Universidade Estadual do Maranhão (julho 2001).
Responsável da seção entrevistas da eletrônica Educação Ambiental em Ação (2001 – até hoje).
www.revistaea.org
Colaboradora da organização do I Simpósio Sul Brasileiro de Educação Ambiental – Erechim/RS
(setembro/2002).
Painelista na Mesa Redonda Educação Ambiental e a utilização do suporte tecnológico - I Simpósio Sul
Brasileiro de Educação Ambiental – Erechim/RS (setembro/2002).
Painelista do Fórum Mundial da Educação – Mesa redonda sobre Educação Ambiental apresentando a
experiência do Grupo de Educação Ambiental da Internet – POA/RS, 2003.
Responsável pela promoção da I Semana do Meio Ambiente Apoema e NovoShopping, 2004.
V Fórum de EA – REBEA – Apresentação da temática mídias interativas e EA – revista eletrônica Educação
Ambiental em Ação – Goiânia/GO – 2004.
Jurada do Prêmio ECO promovido pela Amcham (Câmara Americana de Comércio), SP/SP - Edição de 2005.
Coordenadora do Programa Experimental de Capacitação Apoema – PECA, programa de formação de
educadores ambientais das séries iniciais da educação básica (2006 - 2008)
Palestrante no I Simpósio Internacional: Terra, um planeta habitável – Unisinos, março 2006.
Responsável pela promoção da II Semana do Meio Ambiente Apoema e NovoShopping, 2006.
Jurada do Prêmio ECO promovido pela Amcham (Câmara Americana de Comércio), SP/SP - Edição de 2006.

Mais informações atualizadas das ações desenvolvidas por Berenice Gehlen Adams, pelo projeto Apoema e
pela Apoema Cultura ambiental em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4482383T9

Registros de algumas atividades que merecem destaque
Sobre o Projeto Apoema – Educação Ambiental
Histórico
O PROJETO APOEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL (antigo Projeto Vida - Educação Ambiental) iniciou a partir
da elaboração e apresentação de uma proposta metodológica para a inserção da EA à rotina escolar nas séries
iniciais da educação básica, através do livro "Planejamento Ambiental para Professores da Pré-escola à Terceira
Série do Primeiro Grau” (nomenclatura vigente na época da edição/97) - uma edição independente elaborada e
idealizada pela autora Berenice Gehlen Adams.
O livro oferece aos professores e as professoras um roteiro temático com sugestões de histórias, textos e
atividades de EA para serem trabalhados com seus alunos.
A proposta metodológica foi avaliada por órgãos competentes obteve parecer favorável quanto a sua
aplicação (SMED/NH, SEC/RS, MEC).
Este é um projeto independente, que vem sendo desenvolvido desde 1993 quando se iniciou a elaboração
do livro. O livro deu origem ao projeto. Em 1997 o projeto começou sua caminhada participando de encontros
nacionais e locais, cursos relacionados à práticas de educação para professores, exposições itinerantes que
levaram sugestões de objetos didáticos confeccionados com sucata a diversas escolas e locais públicos.
Em 1999 ele vai para a internet para ampliar sua área de abrangência, bem como os seus objetivos de
divulgar e difundir a Educação Ambiental promovendo interatividade, divulgando materiais didáticos como
textos, artigos, links levando, assim, conteúdos significativos a milhares de pessoas que acessam ao site.
Em maio do ano 2000, o PROJETO APOEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL iniciou um grupo de estudos sobre EA
(leia mais detalhes deste grupo mais adiante), com o objetivo de agilizar a troca de informações, experiências e
práticas de EA aos seus participantes. As inscrições estão abertas permanentemente.
Atualmente o grupo conta com mais de 800 participantes, foi "batizado" de GEAI (Grupo de Educação
Ambiental da Internet) e é responsável pela revista eletrônica "Educação Ambiental em Ação" que é também
desenvolvida de forma voluntária: www.revistaea.org
Sobre o Grupo de Educação Ambiental da Internet – GEAI

O GEAI – Grupo de Educação Ambiental da Internet trata-se de um grupo que já tem uma caminhada de 10
anos e conta com mais de 800 participantes do Brasil que se comunica exclusivamente pela internet. O grupo foi
criado com o objetivo de divulgar e difundir a Educação Ambiental em seu amplo e complexo contexto. O
alimento principal é a informação: eventos, notícias, divulgação de artigos e textos. Eventualmente ocorrem
alguns debates. É uma rede que capta informações para distribuí-las. Conta com membros permanentes e
membros transitórios.
Uma das principais realizações do GEAI foi a criação da revista eletrônica Educação Ambiental em Ação:
www.revistaea.org, um verdadeiro marco para o grupo. Foi lançada em junho de 2002. Conta com a
participação de aproximadamente 20 pessoas e 2 editoras responsáveis.
O GEAI também favorece o intercâmbio entre pessoas ligadas às questões ambientais de diversos setores, o
que comprova a interdisciplinaridade da Educação Ambiental. Participam do grupo: jornalistas, professores,
pesquisadores, arquitetos, engenheiros, estudantes, técnicos, consultores, advogados, biólogos, entre outros.
Através do suporte tecnológico de correio eletrônico, é possível desenvolver um trabalho em rede, que
proporciona a interação entre pessoas de diferentes localidades que têm interesse pela EA. Apesar de necessitar
ajustes, este trabalho tem alcançado seus principais objetivos de difundir a Educação Ambiental e proporcionar
a interação entre pessoas ligadas à área em questão. É um grande desafio concretizar ações a partir deste
recurso.
Para o funcionamento sistemático do grupo, necessariamente, deve haver uma pessoa responsável pela
manutenção técnica do espaço onde funciona a rede. Este responsável terá a função de facilitador, também
chamado de moderador. A função do facilitador refere-se, principalmente ao apoio técnico e funcional,
portanto, não necessariamente ocupa a posição de coordenador ou orientador das ações ocorridas na lista. Sua
intervenção faz-se necessária para esclarecimento de dúvidas e para contornar problemas que venham a
ocorrer. A rede é um lugar onde todos os membros são igualmente importantes. Portanto, todos componentes
são responsáveis pelo movimento desta rede.
São inúmeros os aspectos positivos do trabalho com o GEAI. O primeiro deles é a oportunidade de poder
conhecer e conviver “virtualmente” com pessoas que têm os mesmos interesses que é a melhoria da qualidade
de vida como um todo, difundindo e divulgando a prática e a teoria da Educação Ambiental. É gratificante saber
que no Brasil todos os meses, ocorrem eventos importantes e significativos na área a Educação Ambiental.
Também podemos dizer que o GEAI é um referencial importante para pesquisas. Sempre que alguém solicita
alguma informação, dificilmente fica sem retorno. Portanto, trata-se de um ambiente de educação não-formal
que muito colabora com as questões educacionais propriamente ditas. É um espaço onde todos aprendem e
todos ensinam, não tendo uma hierarquia específica ou definida, e isto é um grande avanço no que tange as
relações sociais de aprendizagem e de troca, o que é próprio de um trabalho que se desenvolve em rede e uma
rede só funciona bem quando está fundamentada na integração e na cooperação.

A liberdade de expressão também é um aspecto positivo relevante, porém, muitas vezes, também é uma
dificuldade. É necessária uma certa maturidade para participar de uma rede. Nossa liberdade estará sempre
atrelada à interdependência, e isto implica em responsabilidade. Numa rede todos são responsáveis pelo seu
funcionamento. Se uma rede vai bem é porque seus participantes a conduzem bem e porque têm clara a noção
de que as conexões se dão pela dependência mútua. Como não há relações de poder explícitas, mas algumas
pessoas que ingressam nas listas (redes) têm uma certa dificuldade de entender esta situação, o que é muito
normal, pois estamos acostumados a uma sociedade hierarquizada e fragmentada.

Sobre a Revista Eletrônica Educação Ambiental em Ação

Relato apresentado no V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental em Goiânia - 2004, por Berenice Gehlen
Adams - Agradecimentos à Equipe da REBEA e do MMA pelo convite, em especial para Jacqueline Guerreiro,
nossa parceira da revista Educação Ambiental em Ação.

Fotos: Pedro Adams Junior (Jaqueline – Coordenadora da rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA, e
Berenice)
Como surgiu a ideia:
A idéia de uma revista eletrônica de Educação Ambiental partiu de membros do Grupo de Educação
Ambiental da Internet/GEAI, que se integram a partir de uma "lista de discussão" sobre Educação Ambiental/EA
(ferramenta da internet que possibilita a comunicação entre pessoas a partir de um único endereço eletrônico).
Para que o assunto fosse abordado com praticidade e para dirigir-se ao grupo especificamente interessado na
produção da revista, foi criada uma lista de discussão paralela, para a Revista de EA, no dia 11 de setembro de
2001. Nesta lista específica começaram as primeiras abordagens e debates entre os membros, que passaram a

enviar sugestões de nomes para a revista, logotipo, temas a serem abordados, formato, definição das seções e
respectivos/as colaboradores/as, entre outros assuntos. É através da Internet que ocorre a produção da
Educação Ambiental em Ação. O primeiro Volume foi lançado em junho de 2002 e hoje está em seu 10o.
Volume. A publicação é trimestral e indexada.
Quem participa:
As editoras responsáveis são: Berenice Gehlen Adams - Novo Hamburgo, RS; Sandra Maria Martins Barbosa Pelotas, RS; Solange T. de Lima Guimarães - Rio Claro/SP (até 2006), e os colaboradores que participam desde o
início da revista são: Alessandra Fiorentino - São Paulo, SP; Anamaria Stranz - Porto Alegre , RS; Ana Cristina
Villaça – Rio de Janeiro ; Cláudia Mariza Mattos Brandão - Rio Grande, RS; Daniel José Pegorer de Bem - Santa
Cruz do Rio Pardo – SP; David de Sousa Machado - Santa Cruz do Rio Pardo – SP (até 2004); Esther Mónica
Shocron - Buenos Aires, Argentina; Guilherme dos Reis Pereira - Bauru, SP (até 2004); Iahel Manon - Rio Claro/SP
(até 2004); Jacqueline Guerreiro – RJ; Julio Trevisan - Florianópolis, SC; Marina Strachman - Campinas, SP.
Como é produzida:
Esta revista eletrônica é uma produção virtual, realizada a partir da Internet, e é fruto de um desejo
idealizado por educadores ambientais e produtores culturais de diferentes áreas de atuação, de diversas partes
do país, uma da Argentina, todos integrantes do GEAI (Grupo de Educação Ambiental da Internet).
Objetivo:
“O principal objetivo da revista eletrônica Educação Ambiental em Ação é servir como instrumento de
incentivo e divulgação para a consolidação da prática da Educação Ambiental (EA), amparando educadores dos
diferentes níveis de ensino, da educação formal e não-formal, proporcionando-lhes um acesso fácil e rápido a
informações gerais, textos, relatos de experiências, artigos referentes a práticas educacionais ambientalistas, e
ao meio ambiente propriamente dito”.
Conteúdo:
Em seu conteúdo, a revista é dividida em seções específicas:
APRESENTAÇÃO – EDITORIAL, ARTIGOS, DICAS E CURIOSIDADES, REFLEXÃO, TEXTOS DE SENSIBILIZAÇÃO,
DINÂMICAS, DÚVIDAS, ENTREVISTAS, SABER DO FAZER, CULINÁRIA, ARTE E AMBIENTE, DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS, O QUE FAZER PARA MELHORAR O MEIO AMBIENTE, SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, EDUCAÇÃO. VOCÊ
SABIA QUE?, PLANTAS MEDICINAIS, TRABALHOS ENVIADOS, NORMAS DE PUBLICAÇÃO.
Ao longo das dez edições, nem todas as seções apresentaram novidades, tendo em vista que os
responsáveis das seções ficaram impossibilitados de enviar sua contribuição por diferentes razões. Mas, nem
por isso a revista é prejudicada, pelo contrário, comprova a flexibilidade necessária para o desenvolvimento de
um trabalho realizado a partir da boa vontade de cada um, bem como da sua disponibilidade de colaboração.
Ferramentas:
A revista conta com ferramentas interativas que possibilitam a pesquisa dentro do site, além de
cadastramento de leitores, e disponibilidade de todos os volumes já publicados. Também possibilita
acompanhar as visitas ao site, por seção e por artigo. Através destes dados é possível constatar que a seção mais
procurada é a de Dinâmicas.

Olá, Berenice Gehlen Adams!
Voltar ao Índice

Contador de visitas do site
3609519
Seções
CLASS NOME
HIT
01
Apresentação
31149
02
Artigos
81949
03
Dicas e Curiosidades
46695
04
Reflexão
39373
05
Textos de sensibilização
63266
06
Dinâmicas
143999
07
Dúvidas
7277
08
Entrevistas
14049
09
Saber do Fazer
23098
12
Culinária
16021
13
Arte e ambiente
42318
14
Divulgação de Eventos
18875
15
O que fazer para melhorar o meio ambiente 65558
16
Sugestões bibliográficas
28149
17
Educação
29662
18
Você sabia que...
18548
19
Plantas medicinais
28846
20
Contribuições de Convidados/as
8618
21
Trabalhos Enviados
36924
23
Folclore
12221
24
Arquitetura Ambiental
4
25
Breves Comunicações
6292
26
Meio Ambiente e Experiência da Diferença 15410
27
Educação Ambiental e Comunicação
6511
28
Reportagem
2108
38
Normas de Publicação
17983

41
Práticas de Educação Ambiental
50
Colaboradores antigos
Soma de hits das seções principais: 811609

5339
1367

Data de acesso: 08/01/2013

Alguns momentos registrados:

Sitio Ecológico Falkoski/RS

V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental - GO

I Simpósio Sul Brasileiro de EA – Erechim/RS – Mesa redonda sobre EA e novas tecnologias

Fórum Mundial da Educação – Apresentação da experiência com o GEAI – Grupo de Educação Ambiental da
Internet – POA / RS

Participação no Curso de Redes em Educação Ambiental – Univali/SC

Participação no Encontro de Redes em Educação Ambiental – Univali/SC

Palestrante do Seminário de EA para professoras da rede municipal de Encruzilhada do Sul / RS

Com os organizadores do I Encontro de Percepção Ambiental – RC/SP

Oficina de Papel Reciclado com crianças do município de NH/RS

Eu entre duas professoras do PECA – Programa Experimental de Capacitação Apoema na II Semana do Meio
Ambiente Apoema e NovoShopping

Sobre Apoema Cultura Ambiental © A gente cuida da Terra!

A Apoema Cultura Ambiental - mantenedora do Projeto Apoema - Educação Ambiental, é uma empresa criada
em 2003 que se dedica à produção de materiais editoriais, voltados para a conscientização ambiental, tanto
impressos quanto eletrônicos. A linha temática pretende proporcionar a conscientização e a reflexão sobre a
nossa forma de viver. Os livros são direcionados para todos que se preocupam com a ética, com o cuidado e
com o respeito pela vida. Todos os produtos ajudam a preservar o meio em que vivemos. O papel utilizado é o
reciclado.
A Apoema Cultura Ambiental lançou recentemente o livro infanto juvenil
UM REINO ENCANTADO POR UM TRIZ
Berenice Gehlen Adams
Ilustrado por Ana Claudia Rocha
“Esta é uma história emocionante
sobre um reino encantado
que sofre com a falta de chuva.
Todos os habitantes do reino encantado se mobilizam
para buscar uma solução.
O reino está por um triz.
E você ficará encantado por esta história”.
Detalhes da obra:
Título: UM REINO ENCANTADO POR UM TRIZ
Formato: Tamanho A5 (meio ofício)
Número de Páginas: 28
Sinopse: Um reino encantado passa por dificuldades que não podem ser solucionadas por mágicas, e a busca de
solução mobiliza todos os habitantes.
Valor: R$ 28,Esta é a 17ª obra da autora. Os outros livros estão disponíveis em http://www.apoema.com.br/LivrosdeEA.htm
e lá também será incluído a obra de lançamento, a partir do dia 14/11/2012, para aquisição.

Demais Publicações:
Docentes:
1. Coletânea de práticas para educação ambiental: para professores da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental

2. Educação Ambiental da teoria à prática: ideias pedagógicas e roteiro educacional ambiental para
professores
3. Planejamento Ambiental para Professores da Pré-Escola à Terceira Série do Ensino Fundamental (3a.
Edição com inclusão de detalhamento da proposta metodológica)
4. Dinâmicas e Atividades para Educação Ambiental
5. Dinâmicas e Atividades para Educação Ambiental - Parte II
Infantis:
A Coleção Crescendo e Aprendendo a Preservar:
6. ENTENDENDO A NATUREZA - Volume 1
7. APRENDIZES DA NATUREZA - Volume 2
8. TERRA NOSSO AMBIENTE NOSSA VIDA - Volume 3
9. De quase tudo um pouco Poemas infantis
10. Aquecimento global o que é isto afinal?
Coleção: Conhecer e colorir o ambiente
11. Volume 1 - Ambiente
12. Volume 2 - Ecologia
13. Volume 3 - Preservação
14. Volume 4 - Reciclagem
15. Carta da Terra para Crianças - Adaptação do texto
Para saber mais, acesse: http://www.apoema.com.br/LivrosdeEA.htm
Att,
Berenice Gehlen Adams
www.apoema.com.br
Currículo Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4482383T9

Assessoria pedagógica de Educação Ambiental para empresas e escolas
E-mail Assessoria: bere@apoema.com.br

A Apoema Cultura Ambiental, mantenedora do Projeto Apoema - Educação Ambiental, além de oferecer livros
paradidáticos para suporte da Educação Ambiental escolar, também presta assessoria para a implementação da
EA.
A assessoria tem como foco a análise de projetos de Educação Ambiental, realizados tanto nos ambientes
escolares como também nos ambientes empresarias. A análise é feita através do envio das informações e dos
materiais didáticos utilizados na realização da EA. Após um detalhado diagnóstico, serão apontadas sugestões
para o aprimoramento do processo educativo, bem como assessorar na elaboração de projetos de EA (caso a
empresa ou a escola não tenha um projeto implantado) e de materiais adicionais como manuais e apostilas,
elaboração de materiais pedagógicos como textos de apoio, dependendo do contrato requerido.

Como requisitar assessoria:
- Ao entrar em contato, via e-mail, para solicitar assessoria, especifique resumidamente as atividades de EA
desenvolvidas e defina quais são as reais necessidades que levaram a empresa ou escola a buscar a realização de
um diagnóstico, ou se deseja implantar um projeto de EA.
- Com base nas necessidades apresentadas, será elaborado um orçamento detalhando todos os passos
necessários da assessoria que será remetido, via e-mail, ao solicitante. Após aprovado, será remetido um
contrato a ser assinado.
- Após o contrato assinado, a escola ou a empresa que busca esta assessoria se compromete a enviar,
imediatamente, pelo correio, todo material impresso referente ao processo de Educação Ambiental para ser
analisado e avaliado (projeto, material didático de apoio: apostilas, manuais, etc).
O material será analisado e o retorno da análise com as respectivas sugestões para o suprimento de possíveis
lacunas pedagógicas aparentes no processo do diagnóstico se efetivará nos prazos estipulados no contrato.

Como requisitar confecção de material didático pedagógico de Educação Ambiental

Formulamos textos didáticos para escolas e empresas, para composição de livros e cartilhas para Educação
Ambiental.
O orçamento pode ser solicitado enviando os seguintes dados:

Tema do material:
Público alvo:
Número de páginas:
Tempo para execução:

Para este trabalho é cobrado 40% do valor do orçamento no momento em que a proposta for aceita, ficando o
restante a ser pago após aprovado o material.
Não imprimimos, nem editamos o material.

E-mail para contato> bere@apoema.com.br

*Base pedagógica do material necessariamente deve levar em conta a proposta metodológica do Projeto
Apoema - Educação Ambiental www.apoema.com.br

Empresas que já realizaram trabalhos com Berenice Gehlen Adams

Grupo Expoente - Curitiba/PR
1. ADAMS, B. G. . Por um mundo melhor - Para Docentes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. 2008.
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Elaboração de pesquisa para produção textual e
sugestões de atividades educacionais *).
2. ADAMS, B. G. . Por um mundo melhor - Para docentes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio. 2008.
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Elaboração de pesquisa para produção textual e
sugestões de atividades educacionais*).

Empresa Foz do Brasil - Blumenau/SC
1. ADAMS, B. G. . Material didático de Educação Ambiental para professores da Educação Básica - 1º ao 3º Ano,
2010.
2. ADAMS, B. G. .Material didático de Educação Ambiental para professores da Educação Básica - 4º ao 6º Ano,
2010.

Embraco - Joinville/SC
Participação como jurada em duas edições do Prêmio Embraco Ecologia (2009 e 2011)

Amcham/SP - American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo
Participação como jurada nas edições:
4. ADAMS, B. G.. Prêmio Eco 2008. 2008. American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo.
5. ADAMS, B. G.. Prêmio Eco 2007. 2007. American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo.
6. ADAMS, B. G.. Prêmio Eco 2006. 2006. American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo.
7. ADAMS, B. G.. Prêmio Eco 2005. 2005. American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo.

Principais palestras e participações em eventos de EA

UEMA - São Luis/MA
USP/São Carlos - SP
UFRJ/Rio de Janeiro - RJ
UNISINOS/São Leopoldo - RS
FEEVALE - RS
OMEP/Santo André - SP
SMED/Encruzilhada do Sul - RS
Câmera dos Vereadores de São Paulo/ São Paulo - SP
SMED/Estância Velha - RS
Tractebel - Charqueadas/RS
UNISC/Santa Cruz do Sul - RS
REBEA - V Fórum Brasileiro de EA/Goiânia - GO
REBEA - VI Fórum Brasileiro de EA/Rio de Janeiro - RJ

Berenice Gehlen Adams
Assessoria em EA pela Apoema Cultura Ambiental

Ver Currículo Lattes

(Obs. Contratação de palestras com três meses de antecedência.)

E-mail Assessoria: bere@apoema.com.br
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