Extratos Termos de Colaboração CPRH/ANE

OBJETO - FORMAÇÃO DE AGENTES POPULARES AMBIENTAIS ESEC CAETÉS
Termo de Colaboração n.º 07/2017
Valor CPRH - R$ 218.050,00
Contrapartida ANE - R$ 24.000,00
Resultados Esperados:
Capacitação e sensibilização de 50 atores sociais que possuam interface com a ESEC Caetés, a
fim de difundir os fundamentos e conceitos de educação ambiental, a partir das questões
locais e das experiências desses atores com a Mata, por meio de Curso de Formação de
Agentes Populares Ambientais, com carga horária total de 100h, divido em 40h no módulo
Capacitação e 60h para o módulo de Ação de Intervenção, fruto do primeiro momento. O
público-alvo será composto por conselheiros integrantes do Conselho Gestor da ESEC Caetés,
lideranças das comunidades circunvizinhas, bem como professores e demais atores sociais
identificados.

OBJETO - FORMAÇÃO DE AGENTES POPULARES AMBIENTAIS RVS GURJAÚ
Termo de Colaboração n.º 08/2017
Valor CPRH - R$ 219.940,00
Contrapartida ANE - R$ 24.000,00
Resultados Gerados:
Capacitação e sensibilização de 50 atores sociais que possuam interface com a RVS Gurjaú, a
fim de difundir os fundamentos e conceitos de educação ambiental, a partir das questões
locais e das experiências desses atores com a Mata, por meio de Curso de Formação de
Agentes Populares Ambientais, com carga horária total de 100h, divido em 40h no módulo
Capacitação e 60h para o módulo de Ação de Intervenção, fruto do primeiro momento. O
público-alvo será composto por conselheiros integrantes do Conselho Gestor da RVS Gurjaú,
lideranças das comunidades circunvizinhas, bem como professores e demais atores sociais
identificados.

OBJETO - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ITINERANTE: DESVENDANDO A APA DE GUADALUPE
Termo de Colaboração n.º 09/2017
Valor CPRH - R$ 100.000,00

Contrapartida ANE - R$ 10.080,00
Resultados Gerados:
a) Atores sociais envolvidos e comprometidos no processo de construção da exposição; b)
participantes da oficina de fotografia mobilizados e envolvidos; c) atores capacitados para
desenvolver posturas participativas, percebendo a importância das relações no exercício e
controle social, bem como um olhar crítico às questões do ecossistema; d) participantes da
oficina de fotografia sobre a APA Guadalupe com novo olhar, a partir dos conhecimentos
adquiridos; e) exposição itinerante de registros fotográficos da fauna, flora e paisagens da
APA-Guadalupe, realizada juntamente com os participantes da oficina de fotografia; f) a APA Guadalupe divulgada em 10 locais de grande circulação e no entorno da Unidade; g) catálogo
da exposição fotográfica para os participantes e avaliação do processo.

OBJETO - CONTEXTUALIZADO O PROJETO NAVEGANDO EM ÁGUAS PROTEGIDAS
Termo de Colaboração n.º 10/2017
Valor CPRH - R$ 80.000,00
Contrapartida ANE - R$ 8.200,00
Resultados Gerados:
Material pedagógico produzido e devidamente utilizado, possibilitando a divulgação sobre a
importância das UCs para a conservação dos recursos hídricos em Pernambuco; a difusão do
conhecimento sobre usos e requisitos de qualidade da água; a educação de crianças e jovens
de maneira lúdica e recreativa; e o apoio à educação escolar por meio de material
paradidático.

OBJETO - PAISAGEM, HISTÓRIA E CIDADANIA AMBIENTAL NA UCN SÍTIO DOS PINTOS
Termo de Fomento n.º 6901.06.2017
Valor PCR/FMMA - R$ 52.000,00
Contrapartida ANE - R$ 5.850,00
Resultados Gerados:
•

01 levantamento atualizado de lideranças locais;

•

01 mapa falado da UCN;

•

01 mapa de uso do solo da UCN;

•

01 exposição fotográfica com 30 fotografias.

•

Formação de 15 professores;

•

Sensibilização de 60 estudantes;

•

120 livros cartoneros produzidos.

•

01 Diagnóstico socioambiental da UCN;

•

Síntese de informações para o Plano de Manejo

