Câmara Temática de Educação Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia, Ata da
Reunião do dia vinte do mês de outubro do Ano Dois Mil e Dezessete, realizada na
ante sala da Biblioteca Científica Francisco Zikan situada no Centro de Visitantes do
Parque Nacional do Itatiaia - ICMBio. Estiveram presentes a saber:Nilza Macário
(AEDB), Maria Agostinho da Silva (PNI) , Ingrid Coelho (Projeto Jovem |Montanhista),
Alexandra A.S Campos (Voluntária),Thamiris Diniz de Carvalho (Voluntária), Jorge Lucas
da Silva Moreira (UFRRJ), Elisabete Hulgado (PNI). A Reunião teve como pauta que foi
previamente encaminhado pela Coordenadora onde ilustrava os seguintes assuntos:
Abertura, Regimento Interno da CTEA para conclusão, com Flávia Pires. Os projetos em
andamento: Jardim Sensorial, com Maria Agostinho; Jornada Ambiental em Visconde
de Mauá, com Célia Mattos; Curso de Inglês Temático, com a Elizabete e os projetos
futuros: Voluntários, Projetos Educação Ambiental, com Thamires, Gabriel e
Alexandra; Bosque 80 Anos EA, com Célia Mattos; Palestra, exposição EA no Colégio
Gênesis, com a Professora Eliana e o Jorge Lucas; CDL Selo Verde Empresa Sustentável,
com Célia Mattos; Projeto Grupo Teatral, A Geração do Amanhã, com Célia Mattos;
Assuntos Gerais, com todos os membros da CTEA e o encerramento. Esta foi a pauta.
Após a acolhida e as boas-vindas, a Coordenadora Célia Mattos, passou um vídeo
motivacional referente a responsabilidade e governança de cada um. Em seguida, após
uma reflexão ao tema abordado. Em seguida, todos aprovaram da ata do mês anterior.
Quanto ao Regimento Interno da CTEA, obteve a aprovação de todos (em anexo), para
a aprovação do Conselho Consultivo no dia 21 de outubro de 2017. Quanto ao Projeto,
o Parque Nacional do Itatiaia vai à Escola (PNIVE), a Professora Nilza falou sobre as
datas previstas para a emersão no Parque e apresentou como proposta os dias 25 de
novembro e 02 de dezembro para que sejam consultados ao Coordenador do Uso
Público do Parque, o Senhor Leonardo Cândido. Quanto ao Jardim Sensorial, Maria
Agostinho informou que a Semana de Educação Sensorial foi realizada nos dias 19 a 22
de setembro, com a modelagem da Trilha Sensitiva e o Jardim Sensorial, com
exposições dos trabalhos do CEDEVIR – Centro de Educação de Atendimento Municipal
a Deficientes Visuais de Resende, na varanda do Centro de Visitantes, contamos com a
presença de Sandra que é Contadora de Histórias, informou que os alunos de
graduação em Biologia da UERJ, que são:a Kemily Toledo e o Thiago Gonzalez da
graduação de Biologia da UERJ, conseguiram desenvolver e entregar o projeto de
acessibilidade de acordo com o edital do PENUD, que desse forma, seria um meio de
concluir o Jardim Sensorial junto com a áudio descrição das exposições do interior do
Centro de Visitantes. Quanto a Jornada Ambiental em Visconde de Mauá, Célia falou
que através da Jornada, poderíamos levar as palestras, seminários, jogos para que
possamos realmente envolver os jovens e as crianças, e desenvolver ações de
educação ambiental de forma atrativa e promissora. Célia informou que haveria um
encontro de 17 bandas marciais no Lote 10 em Mauá no dia 29 de setembro. Curso de
Inglês, Elisabete falou que as aulas estariam muito boas, e que a Professora Ana
Carolina é excelente, e que a cada aula é uma dinâmica diferente com aulas alegres na
temática do Parque Nacional do Itatiaia, para que possamos receber bem o visitante
que fala inglês, e esse curso estaria permitindo uma melhor integração entre todos os
envolvidos. Quanto ao Curso de Interpretação Ambiental agendado para os dia 25 e
26 de outubro das 8 horas às 18 horas no Ecoartes na UC, Elisabete falou que a
proposta seria para que possamos desenvolver as dinâmicas de interpretes da
natureza na recepção e ou condução dos visitantes.Jorge Lucas informou que fez uma

exposição de fotografia referente a importância da Região em Resende, no dia 10 de
outubro, referente ao Dia Mundial da Juventude - DNJ em Resende no Colégio
Salesiano.Célia informou que haveria uma palestra com o título “Antropização e
Conservação da Biodiversidade” e quem iria ministrar seria a Professora Eliane no
Colégio Gênesis no dia 07 de novembro; Jorge Lucas informou que iria desenvolver
uma exposição no Projeto Sofá na Praça na Beira Rio ás 15:00 hs. Lucas concluiu sua
fala informando que estaria preparando um Workshoping para o Ano de 2018 com
fotógrafos profissionais sob a orientação do Professor Antônio Carlos que é físico com
especialidade em imagens e “biocenas”. Alexandra e Thamires apresentaram a
proposta de um Projeto de lei referente a Educação Ambiental para Prefeitura de
Itatiaia. Alexandra se apresentou informando que estaria no terceiro período de
Ciências Biológicas e que também estaria fazendo Pós-Graduação no SEDERJ. Em
seguida, propôs que a educação ambiental fosse desenvolvida nas escolasnão como
uma disciplina, mas de maneira informal onde entraria como um complemento das
disciplinas. Sugeriu atividades complementares como palestras, oficinas, e entre
outros no Parque com a participação de voluntários.Thamires disse que com a lei seria
mais fácil conseguir patrocínio e que se pretendia desenvolver projetos para as
crianças pois se convencermos as crianças convenceremos os seus pais. A Professora
Nilza falou que a Educação Ambiental já tem as normas definidas de como devemos
trabalhar nas escolas, e que não seria viável criar uma lei municipal pois já tem uma lei
federal e não serão leis que vai fazer as pessoas aderirem. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), a Educação Ambiental é um assunto curricular obrigatório trabalhar
de acordo com as normas existentes onde todos os professores deveriam trabalhar de
forma transversal. A Professora concluiu informando que diante dessas medidas este
tema não poderia se transformar lei imposta.Bosque 80 Anos, Célia falou que haveria
um acompanhamento com Sergio Sarahyba, Claudia Baldini, com os alunos de biologia
da AEDB. CDL, Selo Verde para a empresa sustentável, Célia disse que pretendem
pegar os projetos locais e oferecer as empresas da região e estas por sua vez poderão
receberem o Selo Verde. Grupo Teatral, a Geração do Amanhã, Célia disse que o teatro
seria muito importante pois estimula a reflexão, a criatividade. Thamiris informou que
no Parque estaria com alto incidência de serpentes e sugeriu um banner com as
informações, imagens e mensagens referentes ao um alerta.Elisabete falou que pode
ser feito, e até em forma de placa interpretativa. Por não haver mais nada a tratar, a
reunião foi encerada pela Coordenadora Célia Mattos. Eu, Maria Agostinho da Silva,
lavrei a presente ata para ser apreciada por todos.

