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O projeto Guapiaçu Grande Vida, 
realizado pela REGUA, com patrocí-
nio da Petrobras tem fortalecido sua 
parceria com a Prefeitura Municipal 
de Cachoeiras de Macacu nas ativi-
dades previstas para 2018. Para o 
início do ano letivo os novos diri-
gentes das escolas da rede munici-
pal se reuniram na sede da REGUA, 
juntamente com a equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educação, 
para o planejamento anual. Segun-
do a profª Magda Tibúrcio, Secretá-
ria Municipal de Educação:

n GUAPIAÇU GRANDE VIDA ABRE 2018 
FORTALECENDO AS PARCERIAS

Dirigentes, equipe da Secretaria de Educação e membros REGUA/GGV

Magda Tiburcio, Secretária Municipal de Educação no Planejamento dos Dirigentes 
U. E. Municipais na REGUA

“A parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a REGUA é gratificante e, sem dúvidas, muito 
enriquecedora. Celebrar essa união é, acima de tudo, reconhecer a importância de um projeto que possibilita aos nossos alunos o 
acesso a uma proposta de Educação Ambiental na qual eles são, de fato, transportados, tanto na teoria quanto na prática, para 
o real contato com biodiversidade do nosso município, que, por sinal, é ímpar. Eu acredito que somente o conhecimento é capaz de 
proporcionar uma mudança de vida na vida de alguém. Por essa razão, considero, também, que a atitude de respeito ao meio am-
biente deve ser iniciada já na Educação Básica. Saber, portanto, que a sensibilização dos nossos jovens com relação à conservação 
do ambiente será feita por uma organização que realiza esse trabalho há mais de uma década e com excelentes resultados reitera 
a certeza de que essa parceria da REGUA com a Rede Municipal de Educação tem tudo para dar certo”.
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As atividades de visitação à trilha de educação am-
biental da REGUA tem início no mês de fevereiro. A utili-
zação de trilhas interpretativas como ferramenta de edu-
cação ambiental tem como fundamento a apresentação 
da conservação dos recursos naturais e a possibilidade 
real da restauração dos ecossistemas. Nosso objetivo é 
proporcionar experiências profundas com a natureza a 
partir de estratégia de ensino, que consiste na escolha 
adequada de atividades lúdicas, como dinâmicas e jogos, 
a serem desenvolvidas em áreas naturais protegidas. 

Nas atividades de educação ambiental utilizamos a 
metodologia do Aprendizado Sequencial, em uma trilha 
de 1,4 km. O percurso tem início no viveiro, mostrando 
a etapa inicial da cadeia de reflorestamento. Assim, os 

n PRIMEIRA TURMA DE FORMAÇÃO  
DE CONDUTORES DE TRILHAS INICIA CAPACITAÇÃO

Foram oferecidas 30 vagas para o Curso de Condutores 
de Trilhas da REGUA/GGV, recebemos mais de 50 inscrições 
e o processo seletivo contou com análise de documentos e 
aplicação de teste teórico. Ao final foram selecionados 36 
pessoas da região para o curso que terá carga horária de 100 

horas ao longo do ano de 2018. Os módulos serão oferecidos 
em aulas de 4 horas a cada 15 dias. O grupo já teve suas 
primeiras atividades na sede da APA da Bacia do rio Macacu, 
parceira do projeto. Acompanhem o desenvolvimento desta 
turma nas redes sociais e na página do projeto GGV.

visitantes seguem para o reflorestamento implantado há 
13 anos. A partir daí damos início a abordagem de temas 
interdisciplinares, como o ciclo da água, a importância de 
bioindicadores, biodiversidade, solos e temas correlatos. 

A novidade é que nos próximos meses, estaremos 
estruturando a primeira trilha inclusiva em Cachoeiras 
de Macacu para receber pessoas portadoras de necessi-
dades especiais.

A partir de fevereiro estaremos com o calendário 
aberto para a visitação às terças e quintas, exceto fe-
riados. O agendamento para visitação escolar deverá 
ser realizado por meio de correio eletrônico aos cui-
dados de Ana Carolina Moreira no seguinte endereço: 
anac@ggvbr.org

Primeira turma de condutores de 
trilhas com os membros do GGV


