Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Coordenadoria de Unidades de Conservação
– Parque Estadual do Lajeado –

RELATÓRIO ANUAL 2017
Data 29-12-2017
De: Programa de Interação com Entorno e Educação Ambiental
Para ;Volnei Marcos
Supervisor do PEL
Assunto: Relatório referente ao ano de 2017
1 – Sub Produto do Plano de Manejo e POA/2017
As ações realizadas tem como base o Plano de Manejo da Unidade e o POA/2017
Foram realizadas visitas técnicas, oficinas e palestras na área da APASL, entorno do
PEL e em outras regiões onde foram divulgas as atividades realizadas no PEL.
2- Atividades Realizadas
JANEIRO
*Elaboração de calendário de eventos, Plano de Trabalho, e construção de
oficinas para serem aplicadas ao longo do semestre juntamente com as
instituições parceiras. Serão realizadas oficinas de sabonete, oficina de farinha
de jatobá e sabão
FEVEREIRO
*Visita técnica nas escolas Duque de Caxias e João Beltrão para apresentação
das Brigadas de saúde bucal e esponja
*Acompanhar Assembleia da Associação Água doce e CATAQUARA- artesanato.
Na oportunidade fechamos o programa de acompanhamento dos grupos de
artesanato e iniciamos atividades de oficinas nas escolas com apoio das
associações formadas
* Curso Gestão de Pessoas que acontece no sistema online do MMA.
* Elaboração da Oficina para Conselheiros
MARÇO
 Comemoração do Dia da Mulher :Oficina de produção de sabonete na sede
NATURATINS
 22 - Bate papo ambiental- Semana da água E.T.I. João BELTRÃO na
oportunidade foi feito lançamento da coleta de esponja e agendado passeio
dos melhores alunos de cada turma. A visita na UC ficou agendada para o
próximo mês.
8º Semana da Água : apoio na atividade de EA: doação de mudas no projeto “
nenhuma arvores a menos 1000 a mais em parceria com associação água
doce. Oficina de papel reciclado no Colégio Duque de Caxias
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Estava prevista reunião do Conselho Consultivo , porém com mudança
de vários conselheiros e por não terem comunicado substitutos a
atividade está em suspenso

ABRIL
 5- Preparação para visita dos alunos Da ETI João Beltrão no PEL
Atividades internas: acesso ao GESTO para inserção de informações,
digitalização de relatórios
MAIO
 A reunião do Conselho que aconteceria este mês está em suspenso
por motivo de força maior
 Férias
JUNHO
 05 – Nas atividades da Semana do Meio Ambiente foram realizadas
palestras e bate papo com alunos do ETI João Beltrão . Foram
atendidos alunos do 1º ao 9º ano do fundamental
 06- Com os guardas parque realizamos expedição de reconhecimento
de Sítio Arqueológico dentro da UC.
 12 á 14 – Oficina de sabonete na APA Cantão e PEC- A atividade foi
realizada com a comunidade local e tem como objetivo divulgar e fazer
conhecer outras unidades de conservação – PEL alem de oferecer
conhecimento de produção de sabonete utilizando também produtos
regionais incentivando a economia solidária
 28- Feira de Ciências da ETI Joaõ Beltrão
JULHO
 03-Reunião do Conselho de Saúde do Taquaruçu Grande. Fomos
convidados para compor o conselho porem no momento não temos
técnicos para acompanhar esta ação.
 07- Visita técnica ao Colégio Duque de Caxias em Taquaruçu para
junto com a coordenação verificar nossa participação no calendário de
ações do 2º semestre.
 11- Oficina de Relatório, realizada com os guardas parques do PEL
 12 – Oficina de sabão liquido realizada com ASG do PEL
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AGOSTO
 12 – Café sem Fumaça : juntamente com a Associação Água Doce no
km 19 da TO 020 atividade de preparação para outra ação que será
realizada na Paróquia Bom Jesus onde estarão presentes a Defesa
civil para realização do DIA D CONTRA QUEIMADA, o PEL participará
com a doação de mudas
 14 á 18 - Oficina de boas práticas da Economia Solidária em N Olinda
e apoio na oficina de Educação Ambiental na Regional de Colinas
 24 – Oficina do Projeto Turístico de Taquaruçu realizada pelo SEBRAE
 30 – Visista técnica a ETI Fidêncio Bolgo na TO 020 Km 19
 30 – Reunião com artesão do projeto Turístico de Taquaruçu –
Lançamento da Coleção Fava de Bolota.

SETEMBRO
 15 Oficina de DECOUPAGEM com servidores do PEL
 21- Acompanhar guarda parque em ronda no mirante da Onça Pintada
e Cristo
 27- Oficina SEBRAE : Governança Turística
 28 – Apoio as atividades de E.A. na ETI João Beltrão com alunos de
1º, 2º e 3º ano do fundamental
OUTUBRO
 2 Á 4 – Oficina de boas Praticas da Economia Solidária em
Abreulandia aberto á comunidade e Dois Irmãos para agentes de
saúde e professores com o objetivo de divulgar ações realizadas com a
comunidade do entorno do PEL e propiciar conhecimento na produção
de sabonete com matéria prima local
 9 á 11 – Oficina de Boas Praticas da Economia Solidária em Mateiros,
Comunidade do Prata e São Felix com o objetivo de informar
experiências de produção artesanal no entorno do PEL e propiciar
conhecimento na produção e embalagem de sabonetes com matéria
prima local, acrescendo valores a economia doméstica comunitária.
 25- Oficina de decoupagem com alunos do Colégio Duque de Caxias
e Idosos atendidos pelo CRAS. Temos como objetivo reutilizar potes e
garrafas propiciando um produto que possa acrescentar valores a
economia doméstica na comunidade
NOVEMBRO
 9- Oficina de decoupagem Associação Mata verde
 14- Visita dos alunos da UFT/Palmas
 15- Oficina de decoupagem Paróquia Bom Jesus – Taquaruçu grande
 18- Oficina de decoupagem Associação São Silvestre
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20 á 30 – férias referente á 2015/2016

DEZEMBRO
1 Á 19 – Férias referente á 2016/2017
20 á 27 – Recesso
27 á 29 Relatório Anual/2017

3- Registros fotográficos
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1-Reunião CATAQUARA/ Sebrae
2- Semana da água no João Beltrão
3- Oficina de sabonete Caseara 4-oficina sabonete comunidade do PRATA

5

6

5- Oficina Eco. Solidária ETI João Beltrão
7- Paróquia Bom Jesus

7

6- oficina Ass. Mata Verde

8
8- Ass. SÃO Silvestre

9

9- Avaliação e sugestão dos alunos da UFT/PALMAS
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4- Observações
Foram atendidas 268 pessoas nas oficinas. Nas palestras não foi possível calculo de
presentes.
* Elaboração e montagem de kits e apostilas para oficina.
*Sobre os Programas de Brigada de esponja e saúde bucal, não houve continuidade
devido greve municipal e dificuldade de encaminhamento pela unidade escolar.
*Os agendamentos e suspensões da reunião do Conselho Consultivo se deram por
diferentes motivos, neste sentido sugerimos a apresentação de Relatório anual via.
*Email aos conselheiros
*Elaboração e montagem de 260 kits informativos para visitantes
* Nosso livro de presença registra até esta data 288 visitantes.

Nazareth Sapondi Mariano
Programa de Interação com Entorno e
Educação Ambiental
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