
Página 1 2013

Bioma Abrangência Nome da Ação de Educação Ambiental Objetivo

Amazônia Jovens

Marinho Costeiro Extrativistas

Marinho Costeiro Extrativistas

Marinho Costeiro Comunidade Geral

CEPAM Professores

Caatinga Jovens

Caatinga Jovens

Mata Atlântica Gestores

Mata Atlântica Gestores

Cerrado Extrativistas

Amazônia Jovens

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIRETORIA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL EM UC
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AÇÕES APOIADAS PELA COEDU – 2013

Sujeitos 
prioritários da 
ação educativa

Resex Baixo Juruá, 
Rio Jutaí e da 
Flona de Tefé.

Projeto do I Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública da 
Biodiversidade. 
Nome da Ação: Curso de Formação em Educação Ambiental 
para a Gestão Publica da Biodiversidade visando o 
Fortalecimento da Organização Social Comunitária para a 
Gestão Participativa da FLONA de Tefé, RESEX do Baixo Juruá 
e RESEX do Rio Jutai
Projeto: “Jovens Protagonistas no Coração da Amazônia 
Brasileira”

Fomentar o papel protagonista das comunidades residentes na 
Flona Tefé e nas Resex Rio Jutaí e Baixo Juruá na gestão 
participativa da sociobiodiversidade.

Resex Corumbau e 
Cassurubá

Projeto do I Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública da 
Biodiversidade. 
Nome da Ação:Oficina de Fortalecimento Comunitário nas 
Resex Marinhas do Sul da Bahia para o manejo sustentável dos 
recursos pesqueiros

capacitação de conselheiros na Resex Corumbau e Canavieiras. 
(e Cassurubá)
Fortalecer as Associações comunitárias que utilizam os recursos 
ambientais (pesca, mariscagem e turismo), de modo a mobilizar a 
organização popular para o atendimento a necessidades 
materiais básicas e justiça distributiva, associadas às 
necessidades de conservação, preservação e proteção 
ambiental, visando a sustentabilidade democrática.

RESEX Acaú-
Goiana

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: II Ciclo de Oficinas para Capacitação de 
Comunitários para o Acordo de Gestão da Resex Acaú-Goiana

Capacitação de comunitários promovendo a integração entre o 
saber local e o conhecimento científico com vistas a pactuação 
de regras entre comunidade e gestão da Unidade com foco no 
acordo de Gestão da Unidade.
Promover a reflexão e compreensão sobre a importância da 
conservação das espécies e o uso sustentável dos recursos da 
Resex e técnicas utilizadas na extração

APA Costa dos 
Corais
Cidade de Porto de 
Pedras, AL

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Ciclo de capacitação pró-fórum socioambiental 
da Costa dos Corais

qualificar e fortalecer a participação das lideranças e dos jovens 
na gestão socioambiental da região e criar o fórum 
socioambiental como espaço de discussão e construção de 
propostas de intervenção.

Abrangência 
Nacional

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Oficina de mobilização de parceiros e agentes 
multiplicadores para potencializar a elaboração e execução do 
programa de educação ambiental do PAN Sauim-de-Coleira

Mobilizar professores/as da rede escolar municipal, meio de uma 
oficina, para construção dialogada de atividades de educação 
ambiental, no qual educadores possam ter uma atuação mais 
qualificada como agentes multiplicadores junto aos alunos e 
grupos sociais residentes nas áreas próximas às UC e das 
florestas remanescentes, que formam habitat Saguinus 
bicolorpara que esses segmentos desenvolvam atitudes e sejam 
estimulados para atuarem como atores sociais protagonistas nos 
esforços de conservação do Sauim-de-Coleira.

Parque Nacional 
Chapada 
Diamantina

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: I Módulo do Projeto Verde Perto Educação na 
Chapada Diamantina

Formação de jovens, visando sua participação na gestão da 
unidade de conservação e na conservação da biodiversidade

Parque Nacional 
Chapada 
Diamantina

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: II Módulo do Projeto Verde Perto Educação na 
Chapada Diamantina

Formação de jovens, visando sua participação na gestão da 
unidade de conservação e na conservação da biodiversidade

Parna Aparados da 
Serra, Parna da 
Serra Geral, ESEC 
Estadual Aratinga

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Oficina de Educação Ambiental para 
Fortalecimento da Rede de Conservação dos Campos de Cima 
da Serra (RCCCS)
Módulo I

Contribuir para que os gestores públicos das unidades de
conservação da RCCCS ampliem seu entendimento sobre as 
diferentes concepções de
educação ambiental, e se apropriem da Educação Ambiental 
Crítica, de modo a qualificar
sua atuação junto à população residente e de entorno das 
Unidades de Conservação

Parna Aparados da 
Serra, Parna da 
Serra Geral, ESEC 
Estadual Aratinga

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Oficina de Educação Ambiental para 
Fortalecimento da Rede de Conservação dos Campos de Cima 
da Serra (RCCCS)
Módulo II

Contribuir para que os gestores públicos das unidades de
conservação da RCCCS ampliem seu entendimento sobre as 
diferentes concepções de
educação ambiental, e se apropriem da Educação Ambiental 
Crítica, de modo a qualificar
sua atuação junto à população residente e de entorno das 
Unidades de Conservação

interior e entorno 
da Resex Lago do 
Cedro, GO 

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Oficinas de Capacitação para a Participação 
Popular na Gestão Ambiental Pública da Resex Lago do Cedro, 
Aruanã, GO

contribuir para que as famílias beneficiárias tenham uma maior 
compreensão de seu papel no processo de consolidação da 
Resex Lago do Cedro através da promoção de discussões sobre 
o modelo de Reservas Extrativistas como proposta de 
desenvolvimento local sustentável, mapeamento de possíveis 
alternativas de renda e de uso sustentável da Resex e fazendo o 
levantamento dos problemas e potencialidade socioambientais 
na perspectiva dos beneficiários.

interior e entorno 
da  Resex do Rio 
Unini

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Módulo I do Programa de Capacitação de 
Jovens Lideranças Multiplicadoras em Unidades de 
Conservação Federais / Verde Perto Jovens Protagonistas no 
Unini

Estimular o protagonismo juvenil visando o fortalecimento 
comunitário na Resex do Rio Unini, executando o Módulo 
“Jovens Protagonistas: Primeiro Encontro Verde Perto no Unini”, 
envolvendo jovens moradores e usuários da Resex do Rio Unini.
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Amazônia Conselheiros

Mata Atlântica APA Cairuçu Professores

Mata Atlântica APA GUAPAMIRIM Diagnóstico da educação nas escolas da Região da APA Comunidade geral

Mata Atlântica APA Guapamirim Comunidade geral

Mata Atlântica A escola vai a APA Comunidade geral

Mata Atlântica Conselheiros

Mata Atlântica Curso de Produção e Plantio de Mudas Nativas da Mata Atlântica Comunidade geral

Amazônia Flona PURUS Comunidade geral

Cerrado Professores

Mata Atlântica Oficina de Planejamento das Capacitações dos Professores Professores

Amazônia I Seminários dos Jovens Protagonistas de Cachoeira Porteira Jovens

Amazônia Comunidade geral

Amazônia CAPACITAÇÃO DO CONSELHO GESTOR Conselheiros

Cerrado Jovens

Mata Atlântica

Marinho Costeiro Resex Cassurubá Capacitação do Conselho Deliberativo Conselheiros

Amazônia Oficina de Capacitação de Conselheiros Conselheiros

Mata Atlântica Sensibilização ambiental Comunidade geral

Amazônia Resex Médio Juruá Jovens

Amazônia Resex Médio Juruá Mulheres

Amazônia I Feira de Ciências da Unidade Escolar Nerine Almeida Extrativistas

Amazônia Resex RIO JUTAI Jovens

Resex Maracanã – 
PA

Projeto do II Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública 
da Biodiversidade. 
Nome da Ação: Oficina para formação dos comitês do 
Conselho Gestor da Resex Maracanã – PA 

Capacitar os usuários e beneficiários da Resex Maracanã para a 
formação dos Comitês do Conselho Gestor da Resex Maracanã.

IV Etapa do curso de continuado de capacitação para 
professores da rede pública de Paraty-RJ

Capacitação continuada dos professores da rede pública 
municipal

Diagnosticar como a educação ambiental estava sendo 
trabalhada nas escolas da região da APA e para verificar quais 
eram as demandas dos professores, coordenadores pedagógicos 
e diretores em relação a possíveis apoios que o ICMBio poderia 
proporcionar.

II Semana de Oficinas Ambientais da Apa Guapimirim e Esec 
Guanabara

Aproveitando as férias escolares, oferecer oportunidades 
gratuitas para a população em geral se aprofundar em temas 
socioambientais. Estimular a vinda de pessoas à sede de duas 
unidades de conservação e fazer uma apresentação aobre o 
ICMBio e sobre as Ucs 

APA Serra da 
Mantiqueira

Evento de Confraternização do ano de 2013 com alunos do 
ensino fundamental I, faixa etária de 6 a 9 anos, da Escola 
Municipal “Profª. Adelaide Maria Fleming Bacelar”, no município 
de Itamonte, MG. Atividades como teatro e brincadeiras.

Flona MARIO 
XAVIER

I Oficina de elaboração do Planejamento Estratégico da Flona 
Mário Xavier

Elaborar o Planejamento Estratégico para definição de missão, 
visão de futuro, valores organizacionais da Unidade e mapa 
estratégico.

Flona Nisia 
Floresta

Capacitar moradores da região de influência da UC, bem como 
funcionários das prefeituras vizinhas à unidade que tenham 
interesse em aprender sobre plantio e produção de mudas.

II Fase do PROGRAMA AMAGAIA – Educação para o 
desenvolvimento de ecovilas na Amazônia

Fortalecimento da oganização social comunitária para a gestão 
participativa da Resex, e capacitar os participantes para o 
desenvolvimento de ecovilas, módulos ecológicos e de visão de 
mundo

Esec Serra Geral 
do Tocantins, 
Parna Nascentes 
do Rio Parnaíba e 
APA Serra da 
Tabatinga

II Intercâmbio de Experiências ASAS do Jalapão e Oficina de 
Planejamento

Promover a troca de experiências relativa à formação de 
professores da rede pública de ensino no entorno de unidades de 
conservação e planejar ações do projeto para o ano de 2014.

PARNA Campos 
Gerais e REBIO 
das Araucárias

Planejar as ações de capacitação de professores da rede pública 
de ensino no entorno do PARNA Campos Gerais e REBIO das 
Araucárias

Rebio Trombetas e 
Flona Tefé

Promover a troca de experiências relativa à formação de jovens 
no interior e entorno de unidades de conservação.

Parna CAMPOS 
AMAZONICOS

Oficina de sensibilização ambiental sobre jovens vulneráveis e 
planejamento participativo para elaboração de Plano de 
Trabalho de capacitação de professores

Planejar o Plano de Trabalho da capacitação dos professores e 
sensibilizá-los para a educação socioambiental

Parna PICO DA 
NEBLINA

Promover a qualificação dos conselheiros para a gestão da 
unidade de conservação, fortalecendo a gestão participativa da 
unidade.

Parna Serra da 
Botoquena

Palestra e plantio de mudas no âmbito das comemorações do 
aniversário do Parna Serra da Bodoquena

Realizar atividades educativas na UC com alunos de escolas 
públicas de Bonito/MS

Parna Serra dos 
Òrgãos

V Encontro de Educação Ambiental. Tema: Água e Cidadania. 
Abrangeu os municípios de Teresópolis,Petrópolis,Magé e 
Guapimirim.

Refletir e contribuir para a atuação de educadores e educadoras 
ambientais na constituição da cidadania e gestão da água.

Comunidade geral
(lideranças 

comunitárias,estud
antes universitários 

e professores do 
ensino formal)

Promover a qualificação dos conselheiros para a gestão da 
unidade de conservação, fortalecendo a gestão participativa da 
unidade.

Resex Chico 
Mendes

Promover a qualificação dos conselheiros para a gestão da 
unidade de conservação, fortalecendo a gestão participativa da 
unidade.

Resex do Córrego 
Grande

Preparação para o Projeto de Sensibilização Ambiental com as 
comunidades do entorno com a participação das escolas 
localizadas na região de influência da Rebio

III Módulo do curso da capacitação de jovens lideranças 
multiplicadores da Região do médio Juruá

Promover a capacitação de jovens no interior e entorno da 
unidade de conservação com vistas ao fortalecendo a gestão 
participativa da unidade.

II Seminário das Mulheres Extrativistas da Região do Médio 
Juruá – Mulheres da Floresta em busca de conhecimento

Capacitar as mulheres em associativismo, Gestão de Projetos 
produtivos, Manejo de produtos não madeireiros, cadeia de valor 
e inclusão digital

Resex Quilombo do 
Frexal

Sensibilização da comunidade extrativista para um escola 
sustentável

CURSO EA – 2013 – TRABALHO DE CONCLUSÃO
Curso de introdução à Gestão Pública da Biodiversidade

Fortalecimento da organização social comunitária para a gestão 
participativa da Flona Tefé, Resex do baixo Juruá e Resex do Rio 
Jutaí
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