Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Gerência de Educação Ambiental
PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS PARQUE FONTE GRANDE
PROGRAMAÇÃO (31 de JULHO À 20 AGOSTO DE 2017)

DATA

31/07 à 03/08

31/07

31/07

HÓRARIO

07h

08h

07h

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO/OBJETIVO

– Exposição da “Mata
Atlântica de Vitória” na
EMEF “Rita de Cássia
Oliveira”

– Dialogar com a comunidade
escolar sobre a importância da Mata
Atlântica e sua estreita relação com
a preservação das nascentes e da
biodiversidade no Maciço Central de
Vitória.

Palestra
sobre
“Reflorestamento
e
recuperação de nascentes
do Maciço Central de
Vitória”, na EMEF “José
Lemos de Miranda”

–
Apresentar
projeto
“Reflorestamento e recuperação de
nascentes do Maciço Central de
Vitória”
– Dialogar com a comunidade
escolar sobre a importância da Mata
Atlântica e sua estreita relação com
a preservação das nascentes e da
biodiversidade no Maciço Central de
Vitória.

– Doação de mudas de – Criar na escola um espaço
espécies da flora da Mata destinado ao cuidado das mudas
(“Cantinho da Mata Atlântica”),
Atlântica.
preparando-as para o dia do plantio.

PÚBLICO ALVO

LOCAL

Estudantes

EMEF “Rita de
Cassia
Oliveira”

04/08

08h

– Plantio de mudas de – Promover de forma vivencial
espécies da Mata Atlântica atividades de reflorestamento de Alunos, técnicos
no Parque da Fonte Grande. nascentes visando aprendizagens da GEA e CAUC
junto aos estudantes.

20/07 à 18/08

08h

Inscrições para a Caminhada – O Parque tem uma capacidade
Ecológica e Educativa que específica para receber um público,
por isso, a necessidade de inscrição
acontecerá dia 20/08
prévia.

07/08

17h às 20h

Projeto Lua Cheia

7h

Início da Caminhada
Ecológica e Educativa

20/08
10h
Caminhada
Ecológica e
Educativa

O espetáculo natural da lua em sua
fase cheia poderá ser apreciado do
Mirante da Cidade, situado a 310
metros acima do nível do mar.
-Caminhada pela estrada “Tião Sá”,
na qual os participantes farão um
percurso saindo da guarita do parque Munícipes de
até o estacionamento.
Vitória e Público
em geral

Acolhida aos visitantes

– Término da caminhada.

Apresentação Cultural

– Apresentação Cultural do Centro
de Convivência “Maria Ortiz”.

10h
Banda de Congo
14h

Visita aos mirantes
Cidade e Sumaré

da – Após a caminhada o público
poderá contemplar as belezas da
cidade
através
dos
mirantes
existente no Parque.

Parque Fonte
Grande

