
 

V Semana da APA Federal da Serra da Mantiqueira 

Tema da Semana: Educação Ambiental na APA e no Alto Rio Preto 

Programação: 

5 de junho: Sarau Ambiental com artistas locais e músicas de temática ambiental e sensibilização ecológica 

 a partir das 19h30, no Centro Cultural Visconde de Mauá 

Artistas convidados: Leo Gatti, Luciano 

6 de junho: Seminário de Educação Ambiental na APA e no Alto Rio Preto 

A parte da manhã será destinada às exposições das entidades que desenvolvem ou já desenvolveram ações de 

Educação Ambiental na região, relatando e avaliando suas experiências recentes e informando seus objetivos e 

metodologias atuais, em busca de sinergias. 

09h00 Recepção dos convidados e demais participantes, com café da manhã. 

09h30 Abertura, exposição dos objetivos do evento e cronograma previsto. 

09h45 Início da exposição das entidades que promovem projetos de EA na região (ou pretendem)  

09h45 SEA / INEA 

10h15 AMAR/Crear 

10h45 UERJ/Seobras- PBA 

11h15 Pausa para café 

11h30 PEPS 

12h00 APA da Mantiqueira 

12h30 Debate 

13h30 Almoço 

A parte da tarde será dedicada ao planejamento participativo de uma abordagem estratégica de EA que seja 

suficientemente efetiva e rápida, e à identificação de ações que possam ser desenvolvidas em conjunto ou 

complementarmente, de modo a potencializar os recursos já disponíveis. 

14h45 Início da reunião de planejamento 

17h00 Consolidação das propostas, com identificação dos próximos passos e responsáveis 

17h30 Fim das atividades  

A partir daí, caberá às entidades implementarem o que lhes coube de modo coordenado e efetivo, 

independentemente de outras atividades não envolvidas no planejamento participativo 

 

Dia 7: Pela manhã > plantio de minihorta na Escola Municipal Francisco Quirino 

De noite > Sarau Ambiental no Coiote 

Dia 8: De manhã  > Visita à Feira do Produtor Orgânico e conversas sobre comércio justo, certificação, agricultura 

apoiada pela comunidade etc. 

A partir de 13 h > Encerramento do IX Salão do Pinhão, e apuração das obras mais votadas por quem a 

visitou. 

  



  

Seminário  

Visconde de Mauá Sustentável: 

Como a Educação Ambiental pode ajudar? 

 

Local – Centro Cultural Visconde de Mauá - CCVM  

Data – dia 6 de junho, evento integrante da “V Semana da APA da Mantiqueira” – de 5 a 8 de junho de 2014  

Duração – Um dia, de 09h até 17h (oito horas de atividades)  

 

Justificativa  

Nada é mais decisivo para determinar a futura qualidade de vida de nossa região e sua sustentabilidade do que a 

conscientização dos moradores, autoridades e gestores, sobre a nossa responsabilidade para com a natureza e nossos 

descendentes.  

Se essa afirmação é válida para qualquer concentração humana, na região de Visconde de Mauá ela assume um 

caráter ainda mais urgente, para evitar que a visitação crescente degrade os atrativos naturais que são a base de nossa 

economia.  

Porém conscientizar a comunidade com a eficácia e rapidez necessárias exige a integração de todas as ações de 

cunho educativo-ambiental em andamento na região, promovidas pelas escolas municipais e pelo Colégio Estadual, 

pelos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais que aqui atuam, e pelas associações de base, 

empresariais e socioambientais que contribuem para o nosso desenvolvimento.  

De fato, nos últimos anos, assistimos na região a diversas ações de educação ambiental – ou de interesse ambiental – 

implementadas por vários órgãos públicos, entre os quais se destacam: * INEA/SEA-RJ – “Seminário sobre Impactos”, 

evento “Jogue Limpo com o Rio Preto”, programa de coleta seletiva, atividades agroecológicas no CEAQ, pesquisa de 

cultura tradicional na região, etc.; * Secretaria Estadual de Obras e UERJ - programa de Educação Ambiental previsto 

no Plano Básico Ambiental – PBA; * CREAR / AMAR (Centro de Referência em Educação Ambiental de Resende, da 

Agência de Meio Ambiente de Resende) – seminário de EA em parceria com a PUC/Petrobras; * Parque Estadual da 

Pedra Selada (está para começar seu Programa de EA); * APA Federal da Mantiqueira – assessoramento para redução 

dos resíduos sólidos.  

Porém os efeitos de todas essas iniciativas isoladas têm sido insuficientes para controlar os riscos e os vetores de 

degradação que nos desafiam, exigindo a sua integração num plano conjunto de Educação Ambiental mais holístico e 

estrategicamente focado, elaborado participativamente, para poderem promover mudanças relevantes e a tempo. 

Objetivo específico  

Realizar um seminário reunindo os atores do setor público e da sociedade civil que atuam em questões envolvendo a 

Educação Ambiental da população local para desenvolverem, em conjunto, um plano que integre suas iniciativas de 

modo a aumentar sua eficiência na construção da sustentabilidade da nossa região.  

Objetivo geral  

Elevar o nível de consciência ambiental da população em geral de modo significativo e mensurável ao final de vinte 

meses, e mantê-lo evoluindo progressivamente a partir de então.  

Entidades a serem convidadas a participar do seminário:  

Diretamente envolvidas em ações de EA na região:  

APA Federal da Mantiqueira  /  Secretaria de Ambiente do Estado do Rio - SEA/RJ  /  Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA/RJ  /  Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS/RJ  /  Agência Municipal de Meio Ambiente – AMAR/Resende  / 

Centro de Referência em EA CREAR/Resende  /  Secretarias de Ambiente de Itatiaia e de Bocaina de Minas  /   

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ  /  Secretarias de Ambiente de Itatiaia e de Bocaina de Minas  /  



 

 

Pontifícia Universidade Católica  /  PUC/RJ  /  Colégio Estadual Antônio Quirino  /  Escola Municipal Francisco Quirino  / 

Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos  

Entidades locais interessadas na sustentabilidade da região, atuando ou não na questão ambiental 

Associação Pró-Bem-Viver  /  Centro Cultural Visconde de Mauá  /  Mauatur  /  ACVM  /  Assomar  /  AmaMauá  

Obs.: O seminário será aberto à participação individual de moradores que atuem ou tenham interesse em iniciativas 

ligadas à educação ambiental e sustentabilidade na região.  

 

Programação  

 

A parte da manhã será destinada às exposições das entidades que desenvolvem ou já desenvolveram ações de 

Educação Ambiental na região, relatando e avaliando suas experiências recentes e informando seus objetivos e 

metodologias atuais, em busca de sinergias. 

09h00 Recepção dos convidados e demais participantes, com café da manhã. 

09h30 Abertura, exposição dos objetivos do evento e cronograma previsto. 

09h45 Início da exposição das entidades que promovem projetos de EA na região (ou pretendem)  

09h45 SEA / INEA 

10h15 AMAR/Crear 

10h45 UERJ/Seobras- PBA 

11h15 Pausa para café 

11h30 PEPS 

12h00 APA da Mantiqueira 

12h30 Debate 

13h30 Almoço 

A parte da tarde será dedicada ao planejamento participativo de uma abordagem estratégica de EA que seja 

suficientemente efetiva e rápida, e à identificação de ações que possam ser desenvolvidas em conjunto ou 

complementarmente, de modo a potencializar os recursos já disponíveis. 

14h45 Início da reunião de planejamento 

17h00 Consolidação das propostas, com identificação dos próximos passos e responsáveis 

17h30 Fim das atividades  

A partir daí, caberá às entidades implementarem o que lhes coube de modo coordenado e efetivo, 

independentemente de outras atividades não envolvidas no planejamento participativo 

 


