
 
 
  

Memória do Grupo de  “Mobilização/Integração”  do Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra 
do Mar Núcleo Caraguatatuba 

 

Data e horário  da reunião: 29 de agosto de 2014 – 9:00h 

Local: Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Caraguatatuba 

Participantes: Cristiane Palhuca e Diego Luciano Cardoso Silva (Monitores Ambientais do PESM-Nucar), 
Denise Formaggia (AEAAC),  Luciana  Soares dos Santos (Prefeitura de Caraguatatuba – SMA). 

Ausência Justificada – Priscila  Barsotti (SMA de Caraguatatuba). 

Resultado dos trabalhos: 

1) Ações em andamento: foi encaminhado à Fundação Florestal, solicitação de avaliação e 
reformulação do material de divulgação (folder e cartazete) produzido pelo GT 
Mobilização/Integração. A expectativa é que a arte seja finalizada até o fim do período eleitoral, 
quando poderá ser divulgado com o logo institucional da Fundação. As placas de sinalização de 
acesso ao PESM-Nucar estão sendo providenciadas pela Prefeitura à pedido do gestor do 
Parque. 

2) Resultado da visita das escolas ao PESM-Nucar – Denise acompanhou a visita dos alunos de 
ensino fundamental de uma escola de Caraguatatuba e verificou o pouco tempo disponível para 
aprofundamento de questões relacionadas à Unidade de Conservação.  Verificou-se também 
que os professores que acompanham os alunos são meros espectadores e aparentemente não 
há uma preparação prévia dos alunos para a visita ao Parque. Considerando a temática 
escolhida pelo Conselho do PESM-Nucar – “ocupações irregulares”, grupo chegou à conclusão 
que tendo em vista a faixa etária, o temo disponível e a delicadeza do tema, não há como 
abordar o assunto durante as visitas e que seria melhor discuti-lo dentro do ambiente escolar. 

3) Trabalho nas 3 escolas selecionadas- tendo em vista o anteriormente exposto, o grupo 
entendeu que a melhor estratégia a ser adotada para abordar o tema “ocupações irregulares”   
seria focalizar a importância da Unidade de Conservação para a vida da cidade e os impactos 
das atividades antrópicas no PESM-Nucar.  Como o Parque já enviou o KIT “Unidades de 
Conservação” (favor ver o nome correto) elaborado pela FF às escolas mais próximas da 
entrada do Parque ( EMEI/EMEF Bernardo Ferreira Louzada, EMEI/EMEF Profª Aida de Almeida 
Castro Grazioli e EMEI/EMEF Profº Jorge Passos), optou-se por enviar uma carta à diretoria de 
cada escola  solicitando uma reunião com o GT Mobilização/Integração para que o grupo 
conheça e discuta  com a escola qual a metodologia a ser adotada para incluir a temática 
Unidade de Conservação no ambiente escolar. O grupo também considerou importante a 
presença da supervisão da Secretaria Municipal de Educação e da responsável pela Educação 
Ambiental da SEDUC – profª Rosemary Aparecida de Souza. Para tanto será enviando carta do 
gestor do PESM-Nucar à Secretaria de Educação solicitando a presença das profissionais. A 
proposta é que a reunião com as escolas ocorra até 30 de setembro. Denise elaborará a 
proposta de carta a ser enviada aos integrantes do grupo para validação. 

4) Outros assuntos – Luciana enviará a Resolução da SEDUC de Caraguatatuba que institui as 
diretrizes pedagógicas para educação ambiental. Cristiane enviará a lista de escolas e 
instituições que receberão o KIT fornecido pela FF.  

Elaborado por: Denise Formaggia (GT Mobilização e Integração) 


