
OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS INDICADORES

M1.
Implementar e monitorar ao menos dois roteiros 

pedagógicos diferentes

I1. Programa de Educação Ambiental 

aprovado; banco de dados e sistema de 

monitoramento elaborado; número de cursos 

de capacitação e de professores capacitados; 

materiais de educação ambiental produzidos

M2.

Formar/capacitar parceiros/funcionários e dar condições 

de implantação em ao menos três temas de relevante 

interesse para a UC

I2. Número de melhorias em infraestrutura 

realizadas, número de equipamentos 

adquiridos, número de cursos ministrados, 

número de parceiros/funcionários capacitados

M3.
Realizar ações para estimular parceiras entre instituições 

de relevante interesse da UC anualmente

I3. Número de ações/reuniões realizadas, 

número de instituições/ docentes contatados, 

número de parcerias firmadas

1 2 3 4 5

1.1

Elaborar e implantar diferentes roteiros pedagógicos para 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental e 

recebimento de públicos diversos com estabelecimento de 

rotinas de monitoramento e avaliação contínua

Operacionalidade de gestão

Fundação Florestal, Instituto Florestal, CEA/SIMA, 

Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

RPPNs, Núcleo Regional de Educação Ambiental 

do Vale Histórico

1.2
Implantar banco de dados com informações relativas à EA 

e sistema de monitoramento de impactos
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal,  Instituto Florestal, CEA/SIMA

1.3

Fomentar realização de curso de capacitação para os 

professores do ensino fundamental do município de 

Bananal, em parceria com a prefeitura para as temáticas 

ambiental e histórico-cultural

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Instituto Florestal,CEA/SIMA, 

Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

Núcleo Regional de Educação Ambiental do Vale 

Histórico, ABATUR (Associação Bananalense de 

Turismo), BananalTur, Instituições do terceiro 

setor, Conexão Mata Atlântica

1.4

Desenvolver atividades em educação ambiental com 

comunidade de entorno, jipeiros ou turistas sobre a 

importância da UC e em temáticas conflituosas como 

práticas não conservacionistas, queimadas, lixo, animais 

domésticos errantes, visitação na 1° Queda, uso 

inadequado da estrada, criação de espécies exóticas, caça, 

entre outras

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, CEA/SIMA, Prefeitura, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e 

Transporte e Polícia Ambiental, Instituições do 

Terceiro Setor, Conexão Mata Atlântica

1.5

Elaborar vídeo institucional sobre a unidade para 

apresentação aos visitantes, inclusive com divulgação de 

resultados de pesquisas realizadas na UC

Operacionalidade de gestão

Fundação Florestal, Instituto Florestal, CEA/SIMA, 

Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente,  Instituições do Terceiro Setor, 

Conexão Mata Atlântica

1.6
Desenvolver materiais educativos e de divulgação para 

orientar as atividades na EEB
Operacionalidade de gestão

Fundação Florestal, Instituto Florestal, CEA/SMA, 

Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente,  Instituições do Terceiro Setor, 

Conexão Mata Atlântica

2.1.

Estruturar o centro de visitantes com equipamentos 

visando a implantação do programa de educação 

ambiental

Recursos materiais Fundação Florestal, Conexão Mata Atlântica 

2.2. Promover a manutenção contínua das trilhas e atrativos Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

2.3.

Capacitar funcionários e monitores da unidade para 

atendimento dos grupos, nos temas: interpretação da 

natureza, educação patrimonial, primeiros socorros, entre 

outros 

Recursos humanos

Fundação Florestal, Instituto Florestal, Instituto 

de Botânica, CEA/SIMA, IPHAN, CONDEPHAAT, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, COMTUR 

(Conselho Municipal de Turismo), Instituições do 

terceiro setor

2.4.
Elaborar plano de contingência/Garantir a existência de 

material de apoio a primeiros socorros. 
Recursos financeiros Fundação Florestal

2.5.
Priorizar aquisição de equipamento de acessibilidade (por 

ex. cadeira Juliétti)
Recursos financeiros Fundação Florestal

2.6.

Manter monitores ambientais para acompanhamento das 

visitas monitoradas na unidade por meio de contratações 

ou parcerias

Recursos humanos

Fundação Florestal, Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo, COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo), Instituições do Terceiro Setor

3.1

 Fomentar realização de  parcerias com universidades, 

institutos de pesquisa e ONGS para desenvolvimento das 

ações de educação ambiental na UC, RPPNs e entorno

Articulação interinstitucional
Fundação Florestal, Instituto Florestal/IF, COTEC, 

Instituições do terceiro setor

3.2

Divulgar a Estação Ecológica como polo de 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental 

junto à prefeitura, Secretaria de Cultura e Turismo  e 

COMTUR para readequar a visitação voltada para 

educação e interpretação ambiental

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Prefeitura, Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, COMTUR, Instituições do 

terceiro setor

A3. Aprimoramento das 

articulações Interinstitucionais e 

parcerias

A2. Adequação da 

infraestrutura e recursos 

humanos para apoio à Educação 

Ambiental

A1. Elaboração e 

implementação do Programa de 

Educação Ambiental da 

unidade.

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSABILIDADES E PARCERIAS

CRONOGRAM

DIRETRIZES AÇÕES

2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO (EDUCAÇÃO AMBIENTAL)

OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer à sociedade o uso público adequado, garantindo qualidade e segurança nas atividades dirigidas ou livres que ocorrem no interior da UC.
CONDICIONANTES

Ordenar as atividades de 

educação ambiental  e 

promover o potencial da 

unidade.

. Disponibilização orçamentária - financeira e de recursos 

humanos pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 

programa de gestão; 

. Parcerias bem estabelecida com instituições, universidades, 

empresas, órgãos público, proprietários do entorno para 

cumprimento das ações e cronograma;


