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n GUAPIAÇU GRANDE VIDA

COMPLETA 10 MESES
COM 1.000 VISITANTES E
100 ANÁLISES DE ÁGUA

Chegamos ao décimo mês
de atividades com
resultados animadores.
Tudo indica que as metas
do projeto Guapiaçu
Grande Vida serão
superadas antes
de completarmos
os 24 meses de atividades.
CONTINUA

Monitores ambientais

@guapiacugrandevida

@GGVBR

n CONTINUAÇÃO

n I SEMINÁRIO COM MONITORES AMBIENTAIS

DA CAPA

FOI UM SUCESSO

A trilha interpretativa Grande Vida na REGUA já recebeu
nestes meses 1.000 visitantes,
entre estudantes, professores e
turistas. Nossas atividades vêm
atraindo a cada semana mais
pessoas que procuram conhecer
sobre o meio ambiente e as atividades de restauração e conservação ambiental desenvolvidas pela
REGUA. A meta para os 24 meses é
de 2.560 visitantes, mas nossa expectativa é superar esta meta antes
do final do projeto, envolvendo não
apenas moradores de Cachoeiras
de Macacu, mas de toda a região. O
agendamento para o próximo semestre será aberto no mês de julho.
O Programa Piloto de Monitoramento de Recursos Hídricos (PPMRH)
realiza, com o apoio dos monitores ambientais, análises mensais em

Estudantes em visita à REGUA

Monitora ambiental

12 pontos de três rios na nossa bacia hidrográfica. Esta atividade é uma estratégia de educação ambiental e vem apresentando resultados
fantásticos por meio da formação de cidadãos
conscientes dos impactos dos seres humanos e
suas atividades sobre os recursos naturais. Já
completamos 100 análises e comemoramos este
resultado com um Seminário do PPMRH, realizado no último dia 19 de junho. No próximo
semestre serão abertas mais vagas para novos
monitores ambientais.
O projeto Guapiaçu Grande Vida é uma
iniciativa da REGUA com o patrocínio da
Petrobras e apoio da Prefeitura Municipal
de Cachoeiras de Macacu. Para saber mais
sobre nossas atividades, como a visitação
à REGUA e o PPMRH acesse nossa página
da rede mundial de computadores e nas
redes sociais.

Foi realizado na
Pousada Água Fresca o I Seminário do
Programa Piloto de
Monitoramento
de
Recursos Hídricos. O
local é um dos 12 pontos de coleta de água
realizadas pelos monitores, e o que obteve
os melhores resultados
quanto a qualidade da
água e a vulnerabilidade ambiental.
O dia foi marcado
pelo debate de conceitos,
avaliação dos resultados
e as sugestões para a integração do grupo com
os novos monitores que
se formarão em agosto.
Algumas dinâmicas foram
realizadas com o objetivo
de integrar o grupo e identificar as lideranças. Foi
um dia muito produtivo e
descontraído, para garantir a participação de todos
e proporcionar a troca de
conhecimentos.

“

Gostaria de dizer que é um prazer fazer parte
da equipe de Monitores Ambientais, as idas
aos pontos de coleta são muito importantes
para saber a qualidade da água e como estão
os rios do nosso município. Recomendo a todos
que forem participar do Programa Piloto de
Monitoramento de Recursos Hídricos, que
participem porque vale a pena saber como está
a saúde dos rios em cada bairro do município.
Para mim, está sendo muito importante
participar, tenho aprendido bastante!
Monitora Ambiental Osana Conceição Freitas

I Seminário com
os monitores ambientais

Em agosto será realizada uma
nova seleção de estudantes incluindo mais duas escolas, e uma nova
capacitação na REGUA, que formará novos monitores ambientais.
Quer saber mais sobre o Programa Piloto de Monitoramento
de Recursos Hídricos (PPMRH)
entre em contato com a equipe do
projeto Guapiaçu Grande Vida.
Quer ser um monitor ambiental? Fique atento ao período de
inscrições e procure saber se sua
escola faz parte do PPMRH.
Acompanhe nossas atividades
pelas redes sociais.
@guapiacugrandevida
@GGVBR
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n NO MÊS DE SETEMBRO
TEREMOS CAPACITAÇÃO
PARA PROFESSORES
Você que é professor no município, aproveite a oportunidade
de participar do programa de capacitação de professores para o
uso de trilhas. O curso tem como
objetivo aproximar profissionais
de educação desse importante
instrumento de sensibilização
ambiental, as trilhas interpretativas. O projeto Guapiaçu
Grande Vida tem a expectativa de estimular o melhor
aproveitamento das visitas
escolares que acontecerão
ao longo do ano na REGUA.
O curso ocorrerá em
setembro, com aulas teóricas e práticas na REGUA.
As inscrições serão realizadas pelo site do projeto
www.ggvbr.org, não perca essa oportunidade!

Ficou interessado?
Tem dúvidas?
Entre em contato com a equipe
do projeto Guapiaçu Grande Vida
e reserve sua vaga.
Contato: 21 2745-3947
e-mail: vitoria@ggvbr.org
Boletim Guapiaçu Grande Vida

n VISITAÇÃO ESCOLAR
NA REGUA
FAÇA SUA RESERVA
Caminhando sobre o saber
A REGUA por meio do projeto Guapiaçu Grande Vida recebe escolas para visitação em trilha
interpretativa. Esta atividade permite sensibilizar os estudantes e aprofundar a compreensão e
o interesse pela conservação ambiental por meio
da experiência com a natureza e outras formas
de atividades experimentais.

Nossa missão é sensibilizar as pessoas de
todas as idades a ter uma experiência de completa união e harmonia com todo tipo de vida,
ampliando a consciência de que as pessoas realmente podem mudar seu jeito de ver e de se relacionar com o mundo. Experiências com a natureza são muito gratificantes e permitem diversas
abordagens que vão além do conteúdo de sala
de aula. O calendário de agendamentos estará
aberto a partir de 2 de julho. Organize suas turmas e agende as visitas o quanto antes!
O agendamento para visitação é realizado por meio de correio eletrônico aos cuidados
de Ana Carolina Moreira no seguinte endereço:
anac@ggvbr.org

Educador, aproveite essa oportunidade!
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CONTICOM Comunicação Integrada
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