
PLANO DE AÇÃO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

                                                          APA SERRA DO LAJEADO 

2014 

 1 -OBJETIVO GERAL 

 APA Serra do Lajeado foi instituída pela Lei nº 906 de 20 de maio de 1997, está no entorno do Parque Estadual 

do Lajeado e  tem por objetivo proteger a diversidade biótica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais através de trabalhos de controle, fiscalização, monitoramento, educação 

ambiental, eco-turismo entre outras dinâmicas IN LOCO. 

 

VISÃO Valorizar o cerrado com comunidades conscientes, agindo e decidindo de forma integrada e sustentável, de maneira a propiciar que 

os  ecossistemas assegurem suas funções socioambientais. 

MISSÃO Legar às gerações atuais e futuras a integridade ecológica, biodiversidade, beleza cênica e patrimônio cultural da APA Serra do 

Lajeado, valorizando o cerrado e sua importância para um desenvolvimento sustentável de forma socialmente justa. 



2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fortalecer o Conselho Deliberativo; 

 Promover programas de Educação Ambiental e campanhas de orientações com comunidades e turistas; 

 Apoiar ações socioambientais na  comunidade 

 Fortalecer e aprovar o Plano de Manejo com sua revisão; 

3-  METAS  

 Implementar   e incentivar projetos sociais, eco-turisticos, e desenvolver ações de Educação Ambiental. 

 Proteger 100% das margens o PEL. 

 Propor parceria para promover a inclusão social; 

 Promover o conhecimento e a importância da UC APA/PEL na comunidade do entorno  

 

 

 

 

 



4 – PROGRAMAS DO Plano de Manejo . 

PROGRAMA SUBPROGRAMA EIXO AÇÃO 

.. 

Conhecimento 

Monitoramento 

sócio ambiental 

Monitoramento 

de Recursos 

Hidricos 

Monitoramento 

de ocupação e 

uso do solo 

Levantamento de 

impactos ambientais 

nas APPs de Taquaruçu 

e Taquaruçu grande 

Projeto Taquaruçu fonte 

de vida 

Acompanhamento de 

Processos 

Gestão 

Ambiental 

Manejo e 

recuperação de 

área degradada 

Exploração de 

potencial 

turístico 

Recuperação de 

área degradada 

Apoio ao artesão 

Doação de mudas e 

acompanhamento do 

processode recuperação 

Divulgação e apoio aos 

trabalhos artesanais 

das comunidades da 

APASL 



 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

Institucional 

Educação 

Ambiental 

Formal e não 

formal 

Oficinas e Palestras 

informativas e de 

sensibilização 

Oficina com Produtores 

Rurais do entorno 

 Comunicação  Vinhetas  informativas 

Programas em rádios 

comunitarias 

  Carta Social 

   



5 - CRONOGRAMA anual de atividades e CUSTOS 

Mês Atividade Diárias    
Janeiro Planejamento de atividades 

Atividades Gesto 

Oficina Tô na APA  

03 de campo  

Fevereiro Palestra  informativa Associação Km 11 e 41 03 de campo  
Março  

Visita Técnica 

Projeto Taquaruçu 

I Seminario de APA dos Brasil 

Semana da Água- 

03 diárias de 

Campo 

05 diárias  capital 

 

Abril Articulação da Rede Lajeado 

Articulação de implantação da sede da APA 

Visita técnica 

Oficina Tô na APA 

Cadastro de propriedades do entorno 

03 diárias de 

campo 

02 diárias normais  

 

Maio Aniversário da APA 

AGROTINS 

Palestra Informativa Leão de Judá 

Articulação Rede Lajeado 

Implantação da sede da APA 

03  diárias de 

campo 

02 diárias 

 

 

Junho Semana do  Meio Ambiente na APA 

Palestra Preventiva a Queimadas 

Cadastro de propriedades do entorno 

 

 

03 diárias de 

campo 

03 diárias 

 

Julho Férias na APA 

Palestra Preventiva  de Queimadas nas 

Associações  do Entorno Cadastro de 

propriedades do entorno 

06 diárias de 

campo 

 

Agosto Intercambio com APA Jalapão 

Visita técnica  

Cadastro de propriedades do entorno 

03 diárias de 

campo 

03 diárias 

 



 

Setembro Oficina Tô na APA 
Visita Técnica 

Cadastro de propriedades do entorno 

06 diárias de 

campo 

 

Outubro  

Encontro dos Gestores de APA TO 

Cadastro de propriedades do entorno 
 

3 diárias 

3 Diarias  as de 

campo 

 

Novembro Elaboração de Relatórios 

Visita Técnica 
Cadastro de propriedades do entorno 

03 diárias de 

Campo 

 

Dezembro Cadastro de propriedades do entorno 

Feira dos Povos do Cerrado( rede Lajeado) 
 

03 diárias de 

campo 

 

 

6- CONCLUSÃO 

 

Será realizado relatório de avaliação de atividades  

 


