
 
 
HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DO GT-MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CONSELHO DO PESM-C 

Contextualização - em reunião do Conselho do PESM-C realizada em 3/2/2014, foram criado 2 grupos 
de trabalho para definir estratégia de implantação e desenvolvimento das 12 ações propostas pelo 
Conselho como resultado das 3 oficinas organizadas no final de 2013 pela Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental da SMA de São Paulo, objetivando capacitar e aprimorar a atuação dos Conselho dos Parques 
Estaduais do Estado de São Paulo, envolvendo-o no Plano Estadual de Fiscalização das Unidades de 
Conservação, por meio do Sistema Integrado de Monitoramente (SIM),  tendo sido escolhido o PESM-C  
na região do LN para o desenvolvimento do trabalho. Os grupos criados em função das acões propostas 
foram: “Educação Ambiental” e “Mobilização/Integração” 

Quadro de ações propostas pelo Conselho do PESM-C 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

24/2/2014 –  1ª reunião do GT Mobilização e integração. Objetivo: definir estratégia de trabalho do GT  

para desenvolvimento das ações propostas pelo Conselho do PESM-C. Das 12 ações propostas,as de nº 

1,2,4/6, 5/9, 7,8,10 e 11  foram consideradas como objeto de seu trabalho. Optou-se por focar as ações 

de nº 1 e 2, com as seguintes propostas de estratégia:1) efetuar levantamento das escolas estaduais e 

municipais na área de amortecimento do PESM-C; 2) tomar conhecimento dos projetos desenvolvidos 

pelas secretarias de Educação (municipal e estadual) que tenham por tema o PESM-C; 3) verificar a 

possibilidade de instalar a “Sala Verde” no PESM-C destinado  a apoio das atividades pedagógicas com 

alunos; 4) elaboração de material de divulgação a ser distribuído na rede hoteleira e comércio mais 

frequentado por turistas (quiosques e restaurantes), incluidno os situados ao longo da Rod. dos Tamoios. 

O grupo  

23/4/2014 - Objetivo: discutir material de divulgação a ser distribuído no comércio e rede hoteleria dos 
municípios que compõem o PESM-C.  o GT avaliou o material disponível pela FF para divulgação do 
PESM-C , tendo constatado a impossibilidade de reprodução em larga escala, face a qualidade do 
material. Foram discutidos 2 tipos de material de divulgação (folder e folheto) a serem apresentados ao 
gestor do Parque e ao Conselho para validação. Quanto as escolas a serem objeto de trabalho, optou-se 
pela seleção de 3 escolas situadas no bairro Rio do Ouro, por estarem próximas à entrada do Parque  - 
EMEI/EMEF Profª Ainda de Almeida Castro Grazioli  e EMEI/EMEF Bernardo Ferreira Louzada (ambas 
no bairro Rio do Ouro) e EMEI/EMEF Profº Jorge Passos (bairro do Jaraguazinho) 

 

12/5/2014 - Objetivo:  verificar se a SEDUC de Caraguatatuba  desenvolve projetos ou programas  na 
atividade escolar das escolas municipais selecionadas pelo GT de Mobilização e Integração que tenha 
por temática o PESM -  todas as escolas municipais de Caraguatatuba  com alunos das 6ª à 9ª série, 



 
 
agendaram visitas ao PESM-C para o ano de 2014. ). Esta programação iniciou-se em 2013 baseado no 
programa  que o governo do Estado de São Paulo desenvolve na Secretaria de Educação, denominado 
“Lugares de Aprender. Na recepção, monitores do PESM-C dão uma palestra aos alunos, tendo por  foco 
a ecologia.  Verificou-se a necessidade de melhor preparar os professores para aprimorarem seu trabalho 
com os alunos  antes e depois de visitar o PESM-C, incluindo seleção de Indicadores de avaliação junto 
aos alunos.  

2/6/2014 – Objetivo: validar o material de divulgação produzido pelo GT. O material  foi  aprovado com 
algumas complementações. 

5/6/2014 - Objetivo:   dar conhecimento à DE sobre o trabalho do GT de Mobilização e Integração, 
inserindo-a no trabalho, especialmente no que se refere ao projeto “lugares de aprender- a escola sai da 
escola” -  no projeto “Lugares de Aprender – a escola sai da escola” os professores são preparados para 
trabalhar os alunos  antes, durante e depois à visita ao PESM-C. Da área proposta para ser trabalhada 
pelo GT Mobilização/Integração  optou-se  pela  Escola Trombini situada no bairro Rio do Ouro que  já 
desenvolve um projeto sobre Unidades de Conservação na 6ª série. A Secretaria de Estado da Educação 
disponibiliza material de apoio aos professores, sendo que para o trabalho em Unidades de Conservação 
como o PESM-C é utilizado o texto: “Meio Ambiente – saber cuidar” – subsídios  para desenvolvimento de 
projetos didáticos destinado ao ensino fundamental II-ensino médio.  

16/6/2014 – Objetivo: reunião dos Gts Mobilizção/Integração e Educação Ambiental com o Gestor do 

PESM-C – Miguel Nema Neto ara coloca-lo a par  das propostas dos grupos. – foi enviado  ao setor de 

Comunicação da Fundação Florestal, uma série de questionamentos dos GTs sobre o material de 

divulgação produzido pelo GT de Mobilização/Integração  e  procedimentos para divulgação de matéria 

em radio por meio do “minuto ecológico proposto pelo GT de Educação Ambiental. A questão da 

ocupação irregular do PESM-C deverá ser muito bem pensada para ser abordada  na comunidade 

escolar. Foi proposto reunião com as Secretarias de Educação do Estado e Município + diretores das 

escolas escolhidas em agosto para verificar qual a melhor forma de envolver os alunos e professores no 

projeto. Até lá deverá haver uma troca de e-mails, para levantar as potencialidades e dificuldades da 

Educação e  da FF para trabalhar as escolas 

 

 

 

 

 

 


