
INTRODUÇÃO

A Associação Amigos do Parque Aimaratá por meio do Projeto de Educação 

Ambiental "Formando Cidadãos Para Um Futuro Sustentável" pretende ampliar a 

discussão sobre as questões ambientais permitindo que crianças e adolescentes da 

região de Americana tenham acesso ao ambiente protegido e preservado do Parque 

Aimaratá e possam explorá-lo junto de seus professores, aprofundando questões 

importantes para a formação da cidadania apresentadas de maneira teórica em sala 

de aula. 

Será oferecido ao público-alvo um programa de estudo do meio, onde é possível ter o 

contato direto com a natureza e a responsabilidade de conservação do meio, 

discutindo nossa realidade local e global. Toda informação poderá ser posta em 

prática, ajudando o aluno a vivenciar o conhecimento. 

Os recursos oriundos do projeto são destinados para a manutenção e 

desenvolvimento do Parque Aimaratá, uma área protegida de 23 ha com nascentes, 

córrego, mata ciliar, áreas de reflorestamento e abrigo para muitas espécies de 

animais, incluindo nesse rol a mais de 170 espécies de aves já registradas. 
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OBJETIVO 

O objetivo principal desse projeto é a conscientização socioambiental de todos os 

envolvidos, direta ou indiretamente, de modo que os temas mais relevantes sejam 

explorados e aplicados, capacitando-os como agentes multiplicadores. 

Além disso, o projeto abre o espaço do Parque Aimaratá para que crianças e 

adolescentes possam conhecer a natureza local, explorando ambientes naturais 

protegidos que contam com a margem do rio Piracicaba, nascentes, córregos, lagos, 

áreas de preservação permanente e áreas de reflorestamento. 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do nosso projeto são alunos de escolas públicas e particulares nas 

diferentes faixas etárias tanto do ensino Infantil, Fundamental e Médio da Região 

Metropolitana de Campinas. Além de entidades sociais e toda a comunidade que 

tenham interesse no projeto. De modo indireto são professoras, pedagogas, 

coordenadoras, diretoras e pais dos alunos atendidos. 3 

TEMA 

O Projeto de Estudo do Meio tem foco na importância da sustentabilidade para a 

manutenção da vida e nossa responsabilidade na conservação do meio ambiente. 

Buscamos agregar valores explorando os conceitos ligados a flora, fauna, 

biodiversidade, recursos naturais e as ações de preservação. 

Os temas abordados são: Água (Nascentes, Proteção, Captação, Consumo, Usos e 
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Poluição), Ecologia (Equilíbrio, Temperatura, Solo e Interação entre as Espécies), , 

Meliponário (Abelhas nativas) e Observação de Aves (Cantos, Ninhos, Locais de 

Preferência). 

Podemos introduzir no roteiro e apresentar aos alunos temas específicos trazidos 

pelas escolas desde que estejam de alguma forma abrangidos pelo escopo da nossa 

proposta. 

ROTEIRO DO PASSEIO 

As visitas ao Parque Aimaratá podem ser planejadas para meio período ou período 

integral. Além disso, pacotes menores e/ou personalizados para cada escola podem 

ser discutidos. 

Para o programa de meio período, e sendo o período da manhã, poderá ser oferecido 

café da manhã de boas-vindas e após a trilha, poderá ser servido almoço (opcional e a 

parte). 

Para o período integral pode ser acrescentada uma atividade de lazer ou a prática de 

alguma atividade de aventura (arvorismo, tirolesa, rapel e/ou escalada). Ao final da 

tarde pode ser oferecido um lanche (opcional). 

No dia do passeio a escola virá ao Parque Aimaratá com transporte próprio ou 

terceirizado e os alunos serão recebidos no Centro de Apoio ao Ecoturismo, onde 

serão dadas as boas vindas e as explicações necessárias sobre o local para o melhor 

aproveitamento do passeio. 

Orientamos que os alunos usem roupas adequadas para caminhada na mata, como 

calça comprida e confortável, tênis e bonés, bem como façam uso de repelente de 
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insetos e protetor solar. Recomendamos fortemente que sejam orientados a usar 

meias que possam cobrir a barra das calças durante o passeio. 

Em seguida ocorrem dinâmicas e brincadeiras (dependendo da faixa-etária) 

relacionadas ao meio ambiente para começar o processo de discussão de temas 

ambientais de uma maneira mais lúdica. Antes do início da caminhada propõe-se 

um momento para alongamento.  

Durante a caminhada, grupos de até 30 alunos serão acompanhados por 2 monitores 

e terão a oportunidade de ter contato mais próximo com a natureza, observando a 

fauna e flora local, nascente, o Rio Piracicaba, entre outros. Os monitores farão a 

capacitação dos alunos de acordo com a ficha de cadastro preenchida pelo 

responsável da escola ou entidade, através da qual serão abordados os temas que 

levam à importância da conservação do meio ambiente, com o objetivo de formar 

cidadãos para um futuro sustentável. 

Ao final da estadia no Parque será feita uma pequena pesquisa de satisfação do 

passeio, para que se possa obter um feedback do atendimento e buscar melhorias.

 

CONTATO 

As escolas interessadas podem fazer contato através de vários canais de 

relacionamento, como: site, e-mail, Facebook, Instagram, telefone ou pessoalmente, 

e recebem a ficha de cadastro onde colocarão os objetivos específicos do passeio, a 

data pretendida, o número de alunos e suas necessidades pessoais e específicas. Com 

as informações da escola o Parque Aimaratá retorna com a confirmação do 

agendamento da data pretendida e uma proposta comercial, embasada na Tabela de 

Preços com os custos do passeio, devendo este orçamento ser devolvido com o aceite 

pela escola. 
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Com o exposto acima esperamos que você tenha se inspirado e se encantado com as 

atividades do parque e ficamos à disposição para recebê-lo da melhor maneira 

possível.

Venha nos visitar!

Ana Zanaga Zeitlin  | Zootecnista 

Gestora do Parque Aimaratá

contato@aimarata.org.br 

Lucas Agnelo | Engenheiro Ambiental 

Consultor no Parque Aimaratá

contato@aimarata.org.br 
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