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Introdução
A educação ambiental visa mostrar que podemos encontrar meios de
compatibilização entre a conservação e chamado desenvolvimento, garantindo às
futuras gerações o direito de conhecer a natureza por completo, tal qual como ela é
atualmente. Através da sensibilização e da orientação, todos os indivíduos podem ser
multiplicadores e formadores de opinião e de ações positivas. A principal atribuição da
educação ambiental é formar cidadãos que possam construir um mundo melhor,
controlando o desafio da crise ambiental na qual se encontra a Terra e todas suas formas
de vida.
O propósito das atividades de Educação Ambiental da AMC é formar cidadãos
conscientes de seus atos e corresponsáveis pela conservação da biodiversidade,
apresentando, no caso dos trabalhos realizados na Associação Mata Ciliar, os impactos
causados à fauna silvestre pelo homem, motivado pelo crescimento urbano
desordenado. São ferramentas de sensibilização e de formação de multiplicadores de
bons hábitos, sendo eficientes na preservação e conservação do planeta e seus recursos
naturais.
Atividades Realizadas nas Escolas Municipais Rurais de Bragança Paulista
Foram realizadas palestras sobre biodiversidade, relatando aos alunos a
importância dos animais silvestres para com o meio ambiente e onde a intervenção do
homem afeta essa biodiversidade, para que assim eles entendam a conexão do ser
humano com a biodiversidade, relatando também casos de animais que chegam em
nosso CRAS, além de despertar nas crianças a curiosidade através das imagens de
muitos animais de nossa fauna brasileira.
Foram realizadas exposições de materiais biológicos, onde os alunos puderam
sentir textura da pele de alguns animais como o Lobo- Guará, ver os diferentes
tamanhos de ovos, a diversidade de alguns insetos o formato de cada animal
entendendo um pouco da morfologia de cada um.

Houve uma interação com as crianças através do Jogo “Os Silvas”. Entregou-se
para cada aluno uma informação, nome e/ou pegada e eles tinham que adivinhar com a
ajuda dos colegas qual era o animal e como forma de motivação da prática da leitura
entre os alunos. Algumas máscaras de animais confeccionadas, com materiais
recicláveis pela equipe da AMC, foram apresentadas para as crianças para estimular a
pratica da reutilização desses materiais e diminuição dos resíduos gerados.
Como atividade extra foram entregues as professoras os gibis (Cuidar do Futuro
é Animal) para que sejam realizadas as atividades em casa ou em sala de aula como
material de apoio como forma de ajudra os alunos a compreenderem melhor a relação
da fauna com a qualidade de vida das pessoas, material esse, desenvolvido pela AMC
com o patrocínio da FIAA – Fundação Internacional Ajuda aos Animais.
Escolas atendidas
Na tabela 1 apresentamos o total de alunos e escolas atendidas no ano de 2018 no
município de Bragança Paulista.
Tabela 1: Escolas atendidas no ano de 2018
DATA

PERÍODO

ESCOLA

TURMA

QTT

04/09/2018

Manhã

Escola Municipal Rural Profª Arline
Menin Andrade

Ensino Infantil e
Fundamental

73

05/09/2018

Manhã

Escola Municipal Rural Araras dos Mori

Ensino Infantil e
Fundamental

37

06/09/2018

Manhã

Escola Municipal Rural Araras dos
Pereiras

Ensino Infantil e
Fundamental

41

07/11/2018

Manhã

Escola Municipal Rural Campo Novo

Ensino Infantil e
Fundamental

74

Total

225

Conclusão
Pretende-se que o Programa de Educação Ambiental contribua no aprendizado
dos alunos, colaborando com os projetos desenvolvidos pelos professores dentro das
escolas apoiado as atividades realizadas. Para isso, os monitores procuram utilizar
sempre uma linguagem clara e didática para que alguns assuntos como biodiversidade,
tráfico de animais, impactos ambientais, preservação e conservação do meio ambiente
sejam facilmente compreendidas pelos alunos.
As atividades sensoriais como “Sentindo os bichos da Mata” com os materiais
biológicos, auxiliam no aprendizado e permitem maior interação com os temas,
reflexões e assuntos tratados nas atividades.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018
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ANEXO

Foto 1: Palestra ministrada para alunos da EMR Profª Arline Menin Andrade.

Foto 2: Alunos da EMR Profª Arline Menin Andrade conhecendo a pele de um lobo guará.

.

Foto 3: Alunos da EMR Profª Arline M. Andrade conhecendo alguns materiais biológicos

Foto 4: Alunos da EMR Profª Arline Menin Andrade jogando “os Silvas” em sala de aula.

Imagem 5: Alunos da EMR Profª Arline Menin Andrade utilizando mascaras feitas com
materiais recicláveis.

Foto 6: Palestra ministrada para alunos da EMR Arara dos Mori.

Foto7: Alunos da EMR Arara dos Mori conhecendo alguns animais da Fauna Brasileira.

Foto 8: Alunos da EMR Arara dos Mori conhecendo alguns materiais biológicos.

Foto 9 :Alunos da EMR Arara dos Mori jogando “os Silvas”.

Foto 10: Palestra ministrada para alunos da EMR Arara dos Pereiras.

Foto11: Alunos da EMR Arara dos Pereiras conhecendo alguns materiais biológicos.

Foto 12: Alunos da EMR Arara dos Pereiras jogando “os Silvas”.

Foto 13: Alunos conhecendo alguns animais da Fauna Brasileira.

Foto 14: Palestra ministrada para alunos da EMR Campo Novo.

Foto 15: Alunos com gibi distribuído pela AMC para atividade sobre a biodiversidade.

