
 
 
  

Memória do Grupo de  “Mobilização/Integração”  com SEDUC de Caraguatatuba 

Data e horário  da reunião: 12 de maio de 2014 – 14:30h 

Local: Secretaria de Educação de Caraguatatuba 

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 

Participantes:   Rosana Albuquerque (SEDUC); Luciana Soares dos Santos e  Denise Formaggia 
(AEAAC) 

Resultados da reunião: 

Informada sobre o objetivo do grupo de Mobilização e Integração do Conselho do PESM-C, Rosana 
informou que todas as escolas municipais  com alunos da 5ª a 9º anos do ensino Fundamental, já tem 
reservado para o ano de 2014 uma agenda de visita ao PESM-C (Luciana ficou com cópia da agenda de 
visitas de todas as escolas). 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”. De 
acordo com Rosana, as crianças são levadas de ônibus ao Parque e antes de iniciarem a visita assistem 
a uma palestra sobre o Parque Estadual da Serra do Mar. Questionada se  durante a palestra era 
abordada a questão da ocupação irregular  no Parque, , Rosana informou que o  foco principal é a 
ecologia.  

 

Considerou-se então que a SEDUC de Caraguatatuba já tem uma proposta de inserir o PESM-C no 
curriculum escolar e que para atender os objetivos do GT de Mobilização e Integração, seria  necessário: 

 Inserir a questão da ocupação irregular do Parque na palestra dos funcionários do PESM-C, 
juntamente com a abordagem ecológica, ou seja, enfatizar a pressão deletéria que o ser humano 
exerce no Parque por meio do assentamento irregular e suas consequências. Esta questão 
devera ser levada ao grupo de Educação Ambiental para verificar qual a melhor metodologia 
deva ser adotada para abordar este tema , considerando a faixa etária das crianças. 

 Promover palestras para professores no ambiente escolar, visando subsidia-los sobre as 
questões do Parque e a problemática da ocupação irregular e suas consequências (extração do 
palmito, caça, etc). 

 Estudar indicadores de avaliação de mudança de conceito e práticas das crianças que visitam o 
PESM-C, com o objetivo de avaliar  se o programa está sendo bem sucedido no que se propõe.  

Elaborado por: Denise Formaggia  


