
 
 
  

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

 

Data e horário  da reunião: 16 de junho, 2014  

Local: Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Caraguatatuba 

Participantes: Miguel Nema Neto (Gestor da UC) Cristiane Palhuca (Monitora Ambiental), Daniel Assis 
Barroso (Monitor Ambiental); Denise Formaggia e Paulo André Cunha Ribeiro (AEAAC), Priscila Barsotti 
(Prefeitura de Caraguatatuba – SMA) e Karolina Dória (Múdulo). 

Resultados da reunião: 

Conseguimos finalizar o material de divulgação produzido pelo Conselho e encaminhar ao setor de 
Assessoria de Comunicação da Fundação Florestal, também foi encaminhado algumas questões e 
dúvidas para resposta.                                                                                                                                    
O Monitor Ambiental Daniel Assis Barroso entrou para o GT de Educação Ambiental do PESM. 

Considerou-se então que para atender os objetivos do GT de Mobilização, Integração e Educação 
Ambiental, 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. 

 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.  

 O envolvimento dos Monitores Ambientais em se trabalhar o lúdico com as escolas e visitantes 
para melhor entendimento sobre o PESM, acreditamos que através das atividades lúdicas as 
crianças possam receber um maior aprendizado, pois as atividades práticas que enfocam a 
educação ambiental são de extrema importância para estimular o envolvimento com as questões 
ambientais inclusive sobre a temática em questão “moradia irregular no parque”. 

 Elaboração de Calendário de Eventos Anuais do PESM para divulgação nas Associações de 
Hotéis e Pousadas e Associações Comerciais. 

 Marcar uma Reunião com Secretária Municipal de educação para organizar uma capacitação/ou 
projeto inicialmente com as escolas do entorno, as mais próximas. 

 Avaliação de possibilidades a serem realizadas na Base do Graví – atividades de educação 
ambiental, cursos entre outros; 

 Divulgação nas rádios dos eventos a serem realizados no PESM. 

 

 

 

Elaborado por: Cristiane Palhuca (GT Mobilização e Integração) 


