Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque
Nacional do Itatiaia (PNI), realizada no dia dez de Março de 2017 (sextafeira), na sala próxima a Biblioteca do Parque Nacional do Itatiaia. A
reunião teve início às 9:30h com os participantes conforme a folha de
presença. O Coordenador da Gestão Socioambiental, Sérgio P. Sarahyba deu
as boas-vindas a todos que em seguida passou a palavra para a Coordenadora
da CTEA Célia Mattos.que abriu os trabalhos apresentando a pauta já enviada
por email. Em seguida foi lido pela Tamires o poema O Semeador de Cora
Coralina. Após a reflexão referente ao poema, passamos para o ponto de pauta
referente a aprovação das atas anteriores onde ficaram aprovadas as de
novembro e dezembro de 2016, e a mês de fevereiro, foi lida por Maria
Agostinho e aprovada por todos. Em seguida, Célia perguntou sobre a
existência de projetos estruturados na CTEA para o Parque, naquele momento
foram mencionados os projetos PNIVE – O Parque Nacional do Itatiaia vai á
Escola, o Projeto Primatas, a Coleta Seletiva Solidária - CSS. Sérgio Sarahyba
informou da Escola Móvel que é levar a Educação Ambiental para as escolas
do entorno, isto se fará com o apoio da Brigada. A Coordenadora solicitou o
Projeto por escrito para serem disponibilizados para editais vigentes. Quanto a
elaboração de um roteiro de visita monitorada para cada faixa etária, Maria
Agostinho falou que só poderemos planejar após a reforma do Centro de
Visitantes porque a monitoria está na disponibilização das coleções já fixadas
em seus expositores ou vitrines, onde os temas serão reorganizados, portanto
para o roteiro de visitação devemos aguardar concluiu Maria Agostinho.
Tamires falou que está no planejamento do Projeto Primatas a educação
ambiental para as escolas. Quanto a formulários e roteiros de projetos, Célia
solicitou que sejam encaminhados por email para que tenhamos um roteiro
básico de projetos da CTEA. A Erica disse que disponibilizou uma plataforma
onde poderíamos organizar os projetos. Comunicação interna e externa da
CTEA, Tamires disse que a AEDB e as outras instituições que tem o interesse
de se envolver com o Parque, e que através do Facebook e um site para que
possamos divulgar os projetos e a própria CTEA. A Tamires disse que faz
muita falta alguém com noções de inglês para receber os turistas do Parque. A
Célia disse que devemos passar uma lista e dar encaminhamento para esta
ação, que seria técnicas de apresentação, e os roteiros de visitação do Parque,
e que os presentes e envolvidos venham sugerir o preço do curso. Sarahyba
sugeriu uma cartilha básica focada nos pontos de necessidades como: onde
posso visitar, as distâncias de um local a outro, como posso chegar na parte
alta do Parque, então temos que passar para a professora de inglês possa
trabalhar com os funcionários e voluntários do Parque.Quanto a utilização da
Sala Verde Tymburibá, a Célia disse que é uma oportunidade para o curso de
inglês e outras atividades, e quanto ao encontro das Salas Verdes a Professora
Nilza está em processo de planejamento. A Coordenadora falou da entrega da
Medalha Tiradentes ao Chefe do Parque que será no mês de Junho e que
gostaria que entregasse também um livreto com ações de educação ambiental.

Célia disse que se pudéssemos organizar um mapa em um folder do Parque
com orientações relevantes do PNI com a questão do lixo e de não alimentar
os animais. O Gabriel sugeriu o mapa do Parque em um banner ou lugar fixo
para o visitante fotografar para evitar o desperdício de papel no lixo e nesse,
conter informações importantes. Quanto a parceria com o Instituto Federal de
Educação do Rio de Janeiro através do Curso de Turismo com o Projeto
PNIVE que deverá ter adequações para o próximo ano. Célia falou que ficou
faltando algumas atividades como ida na Parte Alta do Projeto PNIVE referente
ao Ano de 2016 e que a Professora Nilza vai verificar essa ação do Projeto.
Quanto ao evento do dia 22 de março Dia da Água Célia falou que fo planejado
para ser desenvolvido no Parque Nacional do Itatiaia com as escolas dos
municípios de Resende e Itatiaia o Projeto Água coordenado pela Professora
Nilza. Sarahyba falou que o Jogo da Água seria monitorado pelos grupos de
alunos que seriam treinados no dia 11 de março às 9 horas da manhã na
Faculdades Dom Bosco onde seria definido as equipes. Quanto aos projetos
dos 80 Anos do Parque, e referente ao curso para os funcionários referente ao
roteiro de visitação, Maria Agostinho informou que só poderia desenvolver após
a reforma do Centro de Visitantes, falou também referente ao curso do Teatro
Oprimido que é desenvolvido por um servidor do ICMBio, Flávia sugeriu que
não seria só para servidores mas para todos da CTEA, a Célia falou que seria
muito bom investirmos energia nesse projeto e solicitou a Maia Agostinho para
fazer os contatos para organizarmos o planejamento; Sarahyba informou que
para os 80 Anos foi planejado pela Gestão Socioambiental do Parque, uma
atividade de educação ambiental por mês e para o mês de março já está o
Projeto Água, em Abril a entrega de uma cadeira de rodas, em Maio nos dias
08 e 09 o Seminário de Fotografias; Quanto ao Projeto Primatas, A Tamires
falou que no sábado anterior aconteceu uma reunião com pessoal do projeto e
que os voluntários trabalharão com educação ambiental e os mais antigos
continuarão o trabalho na observação focada nos Bugios, disse que estaria
precisando de um apoio na aquisição das novas camisas; Coleta Seletiva,
Maria Agostinho falou que não teve oportunidades de perguntar aos servidores
envolvidos no projeto, e que precisaria buscar as devidas informações.
Assuntos Gerais: Flávia sugeriu para a próxima reunião trazermos propostas
para o regimento interno e modelos para produções de projetos; Hamiltom
falou do Aplicativo que foi o resultado do Seminário do Curso de
Multiplicadores de Educação Ambiental do PNI, como ferramenta de
comunicação para os visitantes e que está em fase de construção e que em
breve faria uma apresentação do projeto; Érica falou da uma plataforma de
projetos com várias fichas de encaminhamentos para as ações, em seguida
solicitou declarações de horas complementares para serem apresentadas no
seu curso. Sarahyba disse que pode ser resolvida com tranquilidade; Quanto a
Semana da Educação Sensorial, Maria Agostinho disse que já está marcado
para acontecer na segunda semana de setembro e que vários grupos que
trabalham com este seguimento serão envolvidos. Em seguida a Célia solicitou

aos presentes para avaliarem a reunião onde todos informaram que foi positiva,
produtiva, otimista, informativa, dinâmica, boa e objetiva. A Coordenadora
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Maria Agostinho da
Silva, lavrei a presente ata para a apreciação de todos.

