
Participação do CEO em projeto educacional em colaboração com Parque Estadual Intervales 

 

Já há algum tempo este “namoro” entre o CEO e o Parque Estadual Intervales vem acontecendo. 

Fizemos duas visitas exploratórias na Base do Saibadela, área não aberta à visitação pública, onde geramos um 

relatório fotográfico e uma exposição de fotos que ficou por um ano e meio exposta no restaurante do Parque. 

Com a mudança na gestão do parque mantivemos os contatos e ampliamos a ótima relação de parceria. 

Procurados pelo novo gestor este nos apontou interesse na formação de novos guias de observação de aves. A 

observação de aves é atividade de grande importância para o Parque e a formação de novos guias é necessária para 

garantir a continuidade dessa atividade. 

Foi assim criado o projeto em colaboração, visando reunirmos pré-adolescentes da comunidade local (8 a 15 

anos) para um treinamento e formação de futuros monitores para observação de aves. 

Durante o treinamento seriam identificados os jovens com maior interesse e perfil para esta atividade. 

A primeira etapa aconteceu nos dias 06 e 07 de setembro de 2014 e contou com a participação de 9 pré-

adolescentes. 

As atividades compreenderam uma parte teórica, abordando a biologia das aves, apresentada pelo biólogo 

André Ricardo de Souza, seguido por uma apresentação com o tema Observação de Aves para Iniciantes, ministrada 

por Luiz Fernando Figueiredo e por fim A Importância do Guia na Observação de Aves, a cargo de Luciano 

Monferrari. 

No domingo pela manhã foi realizada a parte prática com visita a algumas trilhas do Parque, onde os treinandos 

puderam observar na prática as teorias apresentadas em sala. 

Foi realizada também uma atividade onde cada criança saía em busca de uma ave que deveria descrever e nos 

convencer qual era a ave observada. 

A atividade foi surpreendente em seu resultado e três crianças foram premiadas com  o Guia das Aves de São 

Paulo, doado pelo André Ricardo e outros dois guias menores.  

 

 

 
1ª Etapa - Abertura feita pelo gestor do Parque Intervales: Thiago. 

 



 

 

 
1ª Etapa - Biologia das Aves – Apresentado por André Ricardo de Souza. 

 
1ª Etapa - Observação de Aves – Apresentado por Luiz Fernando Figueiredo. 

 
1ª Etapa - A Importância dos Guias – Apresentado por Luciano Monferrari. 



 
1ª Etapa - Atividade Prática com a participação dos monitores do PEI 

 

 
1ª Etapa - Atividade Prática – Todas as crianças com binóculos 

 

 

A segunda etapa foi realizada nos dia 20 e 21 de setembro, com mais 29 pré-adolescentes da Comunidade Boa 

Vista, vizinha do Parque e foram repetidos os treinamentos. 

Trabalhamos com um grupo mais jovem que o primeiro e surpreendentemente tivemos uma participação mais 

empolgante com alto grau de interesse demonstrado pelo grupo. 

Na parte prática tivemos também um grupo bastante participativo, que foi dividido em 3 sub-grupos para 

melhor observação das aves. 

Na atividade de descrição das aves notamos um grupo mais homogêneo com descrições bastante detalhadas 

das aves e saímos animados com o resultado desta ação. 

 

 

 



 
2ª Etapa - Abertura feita pelo gestor do Parque Intervales: Thiago. 

 
2ª Etapa - Biologia das Aves – Apresentado por André Ricardo de Souza. 

 
2ª Etapa - Observação de Aves – Apresentado por Luiz Fernando Figueiredo. 



 
2ª Etapa - A Importância dos Guias – Apresentado por Luciano Monferrari 

 

 
2ª Etapa - Atividade Prática com a participação dos monitores do PEI 

 

O Parque Intervales, através de seu gestor, Thiago, espera com esta ação conseguir jovens interessados em 

seguir a carreira de monitor de observação de aves. 

Foi levantada a possibilidade de ampliação do projeto para outras unidades do Parque Estadual de Intervales e 

desdobramentos importantes para utilização do projeto em toda a Fundação Florestal. 

O CEO se orgulha em participar deste importante processo, pois sabe que mesmo que o resultado desta ação 

não resulte na formação de um monitor, estamos contribuindo para a mudança do olhar destes jovens para a 

natureza e principalmente para as aves. 

 

 



 
Grupo – 1ª Etapa 

 

 
Grupo – 2ª Etapa 

 

 


