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São duas décadas de muito trabalho, amor e dedi-
cação ao meio Ambiente. Considerando a importância da 
temática ambiental e a visão integrada de mundo, tanto 
no tempo como no espaço, o Programa Pingo D`Água tem 
como objetivo oferecer meios efetivos para que cada aluno 
desenvolva a conscientização ambiental adotando posturas 
pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver 
numa relação construtiva consigo mesmo e com seu meio, 
colaborando para que a sociedade seja ambientalmente 
sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando 
todas as manifestações de vida no planeta; e garantindo as 
condições para que ela prospere em toda a sua força, abun-
dância e diversidade.

Sabendo do valor da Educação Ambiental, o Progra-
ma Pingo D`Água capacita os educadores dos 5ºs anos das 
escolas municipais para trabalhar com segurança as ques-
tões ambientais com seus alunos e com a comunidade; es-
timulando a adoção de práticas ambientais nas escolas e 
comunidades; incentivando os professores a desenvolverem 
trabalhos de campo ligados à problemática da utilização ra-
cional da água e da disposição correta dos resíduos e ofe-
recendo informações sobre a realidade local como instru-
mento de conhecimento e conscientização. Desta forma o 
Programa Pingo D`Água consiste em:

O planejamento do trabalho:
• tomar contato com a realidade da Comunidade fren-

te aos problemas ambientais relacionados às ações 
da sociedade local (visão micro);

• conhecer também o que tais ações acarretam nas 
outras Comunidades vizinhas (visão macro);

• ter conhecimento do trabalho com o Programa Pin-
go D’água e suas características;

•	 conhecer	conceitos	fundamentais	e	específicos	sobre	
o Meio Ambiente e seus recursos hídricos;

• planejar o trabalho com o grupo de alunos com o 
material didático do Programa Pingo D’água (carti-
lha do aluno e caderneta de campo).

PROGRAMA CRESCE A CADA ANO!

2001 Programa piloto Pingo D’Àgua foi implementado 
no CAIC, no Município de Ibiporã, onde 20 alunos 
e 1 professor puderam enriquecer e aprimorar as 
diretrizes do Programa.

2003 O Programa foi desenvolvido em 15 Municípios 
atingindo assim cerca de 10 mil alunos e 500 Pro-
fessores. O Programa Pingo D’Água, o COPATI con-
quistou o Prêmio Expressão de Ecologia em 2003 
como o melhor Projeto de Educação Ambiental do 
Sul do Brasil.

2005 Neste ano o Pingo D’Água foi ampliado graças ao 
comprometimento de nossos Patrocinadores e das 
Prefeituras, O Projeto foi desenvolvido em 25 mu-
nicípios	e	beneficiou	aproximadamente	27.000	alu-
nos e 1.100 Professores.
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2006 O Programa foi desenvolvido em 28 Municípios 
atingindo assim cerca de 30 mil alunos e 1.500 Pro-
fessores. O Programa Pingo D’Água foi eleito atra-
vés de concurso nacional promovido pelo Minis-
tério das Cidades como um dos mais importantes 
Projetos de Educação Ambiental para Saneamento 
do Brasil.

2007	 Em	2007	com	a	inclusão	de	todos	os	alunos	de	Lon-
drina o Pingo D’Água esta proporcionando educa-
ção	ambiental	para	36	mil	alunos	de	37	municípios	
da Bacia do Rio Tibagi através de 2.900 Professores 
capacitados.

2008	 Concorrendo	com	mais	de	270	programas	de	todo	
País, o Pingo D`Água recebeu da ANA- Agência Na-
cional de Águas o Troféu ANA 2008, considerado o 
OSCAR Ambiental do Brasil.

2010 O Pingo D`Água conquistou outro concurso nacio-
nal como a melhor ação de educação ambiental do 
Brasil. O Concurso foi promovido pela Secretaria 
Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente, e o Pingo D`Água disputou com 
Programas de grandes Organizações Governamen-
tais e ONG’s de atuação de preservação do nosso 
patrimônio natural paranaense.

2014 São 13 anos ininterruptos de intenso trabalho. Por 
meio do Pingo D`Água cidades gerações inteiras de 
paranaenses tiveram acesso a Educação Ambien-
tal. São aproximadamente 260 mil alunos e 13 mil 
educadores envolvidos neste que é considerado o 
maior e mais importante Programa de Educação 
Ambiental do Paraná e um dos mais importantes 
do Brasil.

2015 O COPATI, em parceria com seus Associados, rea-
lizou o Programa Pingo D’Água em 26 municípios, 
levando educação ambiental para mais de 30.000 
alunos e 4.000 professores.

2016/ 
2017

 O COPATI completa 28 anos de atividades. E mesmo 
em meio a crise vivida pelo país realizou o Progra-
ma Pingo D’Água em 22 municípios, levando edu-
cação ambiental para mais de 25.000 alunos e 3.000 
professores.

2019 Em seus 30 anos de idade o COPATI, com apoio de 
seus parceiros, apoiadores e associados realizou o 
Programa Pingo D’Água em 20 municípios, levando 
educação ambiental para mais de 20.000 alunos e 
2.500 professores.

2020 Mesmo no ano totalmente atípico, o Programa am-
biental Pingo D’Água esteve presente na vida dos 
professores e alunos., trabalhando conteúdos junto 
as famílias de nossos alunos, buscando ainda mais 
essa integração para que possamos seguir fazendo 
a diferença em prol da natureza.
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CONSCIENTIZAR É NECESSÁRIO! TODOS JUNTOS POR UMA CAUSA DE TODOS!

Nosso Planeta Terra vem sofrendo com os impactos que os seres humanos têm provocado, ou seja, com atitudes de desrespeito com 
a	flora	e	a	fauna.	Esses	“problemas”	devem	ser	expostos	aos	estudantes,	pois	assim	se	tornarão	pessoas	críticas	e	terão	a	visão	dessas	atitudes	
negativas e destruidoras. Sendo eles os aprendizes, poderão ser exemplos de boas condutas e poderão mudar os hábitos negativos em seu 
meio, percebendo que pequenas atitudes serão transformadoras quando muitos juntos tem as mesmas atitudes corretas.

Expor, orientar, ensinar, e muito importante, ser exemplo para os estudantes que a preservação do meio ambiente é fundamental para 
a sobrevivência da humanidade, dos seres vivos em geral é função de todos, não apenas da escola. O COPATI (Consórcio do Rio Tibagi) 
através do Programa de Educação Ambiental Pingo D’Água, é exemplo de cidadania transmitindo através das cartilhas disponibilizadas nas 
escolas em muitos municípios, conhecimento, para o despertar dos estudantes, senso de responsabilidade, proporcionando descobertas de 
múltiplas possibilidades para a conservação e recuperação do meio ambiente, inclusive da Bacia do Rio Tibagi. 

Os recursos naturais como a água, o solo, as florestas, os animais devem manter-se livres dos poluentes para que a vida continue 
em equilíbrio e sem doenças.

PRÊMIOS E CONQUISTAS
PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA

Graças ao seu trabalho de Educação Ambiental o COPATI recebe em 2003, na cidade de Florianópolis, o Prêmio Ex-
pressão de Ecologia uma das mais importantes premiações sobre meio ambiente do Brasil.

PRÊMIO MINISTÉRIO DAS CIDADES

Em 2006 o Ministério das Cidades, por meio de Concurso Nacional, em que participaram inúmeros órgãos públicos, 
empresas e organizações não governamentais, elege o Programa de Educação Ambiental Pingo D`Água como o Projeto de 
Educação para o Saneamento mais importante do Brasil.

PRÊMIO ANA 2008

O COPATI conquistou o Prêmio mais importante e o maior reconhecimento de sua história. Concorrendo com mais de 
270	projetos	de	todo	país,	o	Pingo	D`Água	recebeu	da	ANA	-	Agência	Nacional	de	Águas	o	Troféu	ANA	2008,	considerado	
o OSCAR Ambiental do Brasil.

PRÊMIO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Em 2010 o Pingo D`Água conquistou outro Concurso Nacional como o melhor ação de Educação Ambiental do Brasil. 
Desta vez a premiação foi conferida pelo Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. 
A nova conquista do COPATI é motivo de orgulho para todos que contribuíram com a Instituição, pois o COPATI disputou o 
Prêmio com grandes organizações governamentais e ONGS de atuação global.

PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA

Em 2019 o Programa de Educação Ambiental Pingo conquista o 26º Prêmio Expressão de Ecologia na categoria de 
Educação	Ambiental,	a	maior	premiação	ambiental	do	Sul	e	de	maior	 longevidade	no	país.	Com	a	participação	de	2.756	
cases inscritos das principais empresas, ONGs, Prefeituras e entidades da região, durante esses 26 anos de atuação a Editora 
Expressão tem promovido o reconhecimento das principais práticas ambientais da região sul do país.

2020 O PROGRAMA PINGO D’ÁGUA SEGUE COM SEUS TRABALHOS COM O APOIO TOTAL DAS SECRETARIAS  
DE EDUCAÇÃO, COM O APOIO DA TAMARANA TECNOLOGIA, CONFEPAR E TETRA PAK, COM O PATROCINIO  

DO MATERIAL REALIZADOS PELA KLABIN E PELA CIA CACIQUE E COM O DESENVOLVIMENTO, AMOR E  
DEDICAÇÃO DOS NOSSOS QUERIDOS PROFESSORES E ALUNOS.

“ ”Nesse novo mundo a força da união é ainda mais necessária para sobrevivência individual e coletiva

Seguem alguns trabalhos realizados em alguns municípios da Bacia do Rio Tibagi em 2020:

LONDRINA
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Na Escola Municipal Osvaldo Cruz em Londrina no ano de 2020 de-
senvolvemos atividades de conscientização e enfrentamentos em parceria com 
o Programa de Educação Ambiental Pingo D’Água, dentro das salas de 
aulas, compartilhamos com as famílias da comunidade levando para dentro 
de suas residências exemplos de boas atitudes, ações necessárias para o bem 
comum.

Dentre as atividades realizadas: brincadeiras, jogos, músicas, separa-
ção do lixo reciclável e orgânico, reaproveitamento da água, maquetes, leitu-
ras, cartazes, preservação dos recursos naturais através de atividades práticas, 
entre outros.

Foi um sucesso! O MEIO AMBIENTE AGRADECE! As futuras gerações 
também agradecem! 

Professora Márcia Rejaine Piotto

Diretora Antonia de Oliveira Alexandre

Vice-diretora Regina Rodrigues da Silva Custodio

Coordenadoras Conceição Aparecida de Melo Jerônymo e  
 Débora Regina dos Santos Silva

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Projeto Escassez de Água- Secretaria Municipal de Educação 
São Sebastião da Amoreira; Escola M. Eufrosina Ribeiro da Silva e Es-
cola M Morhito Yamamoto. 

Estamos vivendo um dos piores cenários das últimas déca-
das. A pandemia nos atingiu e da noite para o dia tivemos que nos 
reinventar, suspenderam-se as aulas presenciais e começamos a uti-
lizar as redes sociais. 

Através da TV Paraná: aula município, canal cedido pelo gover-
nador do estado, recebemos a programação, em que alunos e professores 
assistem.  Um dos conteúdos trabalhados foi a Escassez de Água em 
Curitiba, então resolvemos dar sequência mesmo estando suspenso o 
Projeto Pingo da Água por causa da pandemia. Vamos trabalhar o Proje-
to à distância levando nossos alunos e comunidade a exercer seu papel 
preservando	os	rios	do	nosso	município	que	são	afluentes	do	Rio	Tibagi.
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ASSAÍ

Tema: Em Meio a Pandemia, o Meio Ambiente resiste... mas Até Quando?

MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Cheguei a esse questionamento, devido a minha inquietação acerca da atual situação causada pelo Corona Vírus (COVID 19).

Como se não bastasse essa terrível pandemia, o Paraná vivenciou uma das maiores secas (falta de chuvas). 
Nossos rios chegaram num baixo nível de água inimaginável, e para piorar ainda mais, muitas pessoas tiveram que 
ficar	em	casa	(quarentena)	e	uma	das	medidas	recomendadas	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	(OMS),	foi	a	de	
lavar as mãos diversas vezes e por um tempo muito longo, e isso somado à seca existente, poderia ter ocasionado 
um caos na vida de todos.

OBJETIVOS:

- Mostrar a humanidade quão precioso e indispensável é esse líquido, que denominamos de água.

- Provar para a humanidade que sem a Educação Ambiental, talvez a nossa quarentena tivesse um norte 
muito preocupante se viesse faltar água.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTO:

Fazer um *contraponto com um comercial veiculado por uma 
emissora televisiva. Ou seja:

- Mais Educação Ambiental é menos rios poluídos

- Mais Educação Ambiental é menos poluição

- Mais Educação Ambiental é menos lixos

- Mais Educação Ambiental é menos doenças

- Mais Educação Ambiental é menos problemas climáticos

- Mais Educação Ambiental é menos água contaminada

- Mais Educação Ambiental é menos agrotóxicos

- Mais Educação Ambiental é menos ar poluído

- Mais Educação Ambiental é menos desmatamento

- Mais Educação Ambiental é menos preocupação política

RESULTADOS ESPERADOS:

QUE NOSSOS ALUNOS LEMBREM-SE E CONSCIENTIZEM-SE,   
QUE PRATICAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL É PRESERVAR OS SERES 
VIVOS:

-	 Seres	humanos,	fauna	e	flora.


