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Objetivo

Sensibilizar os alunos sobre a importância da conservação da água para o equilíbrio do 
ecossistema e qualidade da biodiversidade. Entender a importância do ciclo hidrológico, 
para o controle da qualidade dos rios e utilização humana. 

ODS

Nesta	atividade,	iremos	contribuir	para	metas	e	indicadores	do	ODS	6,	ao	promover	a	reflexão	
e buscar a sensibilização para conservação, escassez e abastecimento da água doce.  

Público alvo 

Ensino Fundamental I (6 a 10 anos) e Fundamental II (11 a 14 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 3 horas e 30 alunos no máximo.
Atividade do ciclo hidrológico realizado 
com escolas do município de Tapiraí

Construindo o 
ciclo hidrológico
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Objetivo

Sensibilizar os alunos a não utilizarem os copos descartáveis e ressaltar a importância 
da redução para diminuir o impacto ambiental causado pelos plásticos. Além disso, 
abordar o valor da água para o funcionamento do corpo humano. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 6, ao instigar a 
redução da poluição para manter a qualidade da água. E ao ODS 12, reduzir a geração 
de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.  

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 20 alunos no máximo.

O Cantinho 
da Água

Cantinho da água realizado com a 
Escola Serraria no município de Juquiá
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Objetivo

Desenvolver e criar dois cenários do recurso hídrico, para compreender as 
diferentes formas de poluição e conservação dos rios e oceanos. 

ODS

Nesta atividade iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 06 e ODS 14, 
ao	estimular	a	sensibilização,	por	meio	da	ludicidade,	a	fim	de	contribuir	para	a	
melhoria da qualidade da água, através da redução da poluição, conservação e 
uso sustentável dos recursos hídricos.  

Público alvo 

Estudantes do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 3 horas e 30 alunos no máximo.

Desenhar e 
aprender - 
o limpo e o 
poluído
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Explorando 
omeio ambiente
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Objetivo

Realizar palestras para a troca de experiências e contribuir sobre a importância da 
Mata Atlântica para a conservação da biodiversidade. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores diversos ODS, a depender 
da temática das palestras que comporão o simpósio. Exemplos:

ODS 6, sensibilizar para melhoraria da qualidade da água, proteção e restauração de 
ecossistemas	relacionados,	incluindo	montanhas,	florestas,	zonas	úmidas	e	rios.

ODS 12, contribuir para que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 
relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza. 

ODS 13, contribuir para melhoraria da educação, sensibilização sobre mitigação, 
adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

ODS 14, apresentar sobre conservação e uso sustentável dos recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável.

ODS 15, sensibilizar para a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a 
sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que 
são essenciais para o desenvolvimento sustentável.

  

Público alvo 

Alunos	da	rede	pública,	municipal,	privada	e	comunidade	em	geral.

Duração e quantidade de alunos

A duração dessas atividades vai de acordo com o planejamento e quantidade de 
palestras, a quantidade de alunos depende do espaço onde será realizado o evento.

Simpósio do 
Meio Ambiente

Alunos participando da palestra e 
observando a exposição “Floresta Viva”
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Objetivo

Apresentar as principais causas e consequências da extinção das borboletas 
características	desse	bioma	e	refletir	a	relação	homem	e	natureza.	

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 15, ao apresentar 
medidas para reduzir a degradação de habitat naturais, a perda de biodiversidade e 
sensibilizar para proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. 

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 3 horas e 35 alunos no máximo.

Redescobrindo 
as borboletas na 
Mata Atlântica

Elaboração das atividades na 
Escola Serraria no município de Juquiá
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Objetivo

Instigar os alunos a conhecerem as curiosidades e características dos animais que 
vivem na Mata Atlântica através das pegadas. Sensibilizar para a importância da 
conservação da fauna e consequências dos impactos da caça ilegal. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 15, ao promover 
a sensibilização e dicas para proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, deter a perda de biodiversidade e apresentar as 
consequências	da	caça	ilegal	e	o	tráfico	de	espécies	da	fauna	protegida.		

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 2 horas e 30 alunos no máximo.

Identificando 
vestígios e 
pegadas

Atividade desenvolvida com 
os alunos da Escola Serraria
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Objetivo

Aguçar e estimular os sentidos do corpo humano para os alunos interagirem 
com os sons da natureza, canto dos pássaros e cachoeira. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicador do ODS 3, ao promover 
dinâmica	para	sensibilização	da	saúde	mental	e	o	bem-estar	humano.		

Público alvo 

Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 30 alunos no máximo.

Os sentidos 
do corpo e o 
meio ambiente
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Objetivo

Criar uma arte a partir do que está disponível na natureza ao nosso redor, para 
desenvolver e estimular a ludicidade dos alunos. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicador do ODS 15, ao promover, 
através do desenho, a importância da conservação dos ecossistemas de montanha, 
incluindo a sua biodiversidade.  

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 3 horas e 30 alunos no máximo.

Desenho Vivo – 
Floresta Atlântica

Atividade desenvolvida com 
os alunos da Escola Serraria
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Objetivo

Compreender as fases do desenvolvimento das plantas e a importância 
das árvores para a conservação das espécies e da natureza, promovendo a 
sensibilização e reconexão com a natureza. 

ODS

Nesta atividade contribuiremos para metas e indicadores do ODS 15, ao 
promover	plantios	para	o	reflorestamento.	

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 4 horas e 30 alunos no máximo.

Plantando 
o futuro

Atividade desenvolvida 
com as crianças
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Objetivo

Estimular as crianças a conhecerem a importância da Mata Atlântica e a sua 
biodiversidade,	através	do	jogo	lúdico.		

ODS

Nesta atividade contribuiremos para metas e indicadores do ODS 13, ao levar informação 
de	forma	lúdica,	a	fim	de	sensibilizar	sobre	mitigação,	adaptação,	redução	de	impacto	
e alerta das mudanças do clima. Contribuindo também para o ODS 15, por meio da 
sensibilização quanto à degradação de habitats naturais, a perda de biodiversidade e 
dicas e como proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas.  

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 2 horas e 20 alunos no máximo.

Aprendendo 
brincando – 
jogo da memória 
da Mata Atlântica

Atividade desenvolvida com 
os alunos da Escola Serraria
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Objetivo

Instigar e sensibilizar as crianças a descobrirem e admirarem os detalhes que 
a natureza nos oferece.

ODS

Nesta atividade contribuiremos para metas e indicadores do ODS 15, ao 
levar informação e sensibilizar em relação à degradação de habitat naturais, 
a perda de biodiversidade e dicas de como proteger e evitar a extinção de 
espécies ameaçadas. 

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 2 horas e 30 alunos no máximo.

Expedição 
Mirim

Atividade desenvolvida com 
os alunos da Escola Serraria
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Objetivo

Compreender o tempo da decomposição e o descarte correto de cada material. 
Sensibilizar para a importância do consumo sustentável e redução de resíduos. 

Sinergia ao ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 12, ao levar 
informação relevante como forma de sensibilizar para o desenvolvimento sustentável 
e estilos de vida em harmonia com a natureza..  

Público alvo 

Estudantes do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos) Ensino Fundamental II (11 a 14 anos) 
e Ensino Médio (15 a 17 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 24 participantes no máximo.

Painel da 
decomposição 
e debate sobre 
o consumo 
sustentável
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Objetivo

Estimular os alunos para conhecer a importância dos Objetivos de 
Desenvolvimento	Sustentável	(ODS),	através	do	jogo	lúdico.	

Compreender os 17 objetivos e entender a aplicabilidade de cada objetivo 
por meio das ações das comunidades, instituições e empresas.   

Público alvo 

Ensino Médio (15 a 17 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 30 alunos no máximo.

Jogo da 
memória 
com os ODS
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Prática noLegado das Águas
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Objetivo

Nesta atividade contribuiremos para metas e indicadores do ODS 10, ao empoderar 
e promover a inclusão social, independentemente de idade, gênero, raça, etnia, 
origem ou religião e ao ODS 15, promovendo a sensibilização para a conservação dos 
ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade.

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 10, ao empoderar 
e	promover	a	inclusão	social,	independentemente	da	idade,	gênero,	deficiência,	
raça, etnia, origem, religião ou outra, e ODS 15, ao promover a sensibilização para a 
conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade.  

Público alvo 

Todas as idades.

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 20 participantes no máximo.

Jardim Sensorial e 
Trilha da Figueira

Crianças participando da 
atividade no Jardim Sensorial
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Objetivo

Promover um dia de experiência e aprendizado para crianças e adolescentes como pesquisadores 
em campo, realizando atividades de pesquisas na trilha do Cambuci. Observação de pegadas, 
análise em câmeras traps, compreender a importância do monitoramento da fauna e levantamento 
de informações sobre a Mata Atlântica e sua biodiversidade.

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 15 ao promover a sensibilização 
para a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, e apresentar 
métodos	de	monitoramento	para	diminuir	a	degradação	de	habitat	naturais,	a	caça	ilegal	e	o	tráfico	
de	espécies	da	flora	e	fauna	protegidas,	a	fim	de	proteger	e	evitar	a	extinção	de	espécies	ameaçadas.	

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (a partir dos 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 4 horas e 20 alunos no máximo.

Pesquisador 
Mirim
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Objetivo

Conhecer e compreender os processos de compostagem, materiais utilizados 
para a produção, processos biológicos do minhocário e da natureza.

Sensibilizar sobre a importância da minhoca para a ciclagem de nutrientes.  

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 12 ao 
levar informação relevante e buscar a sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza, além de incentivar 
a reduzir o desperdício de alimentos. 

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 30 min e 20 alunos no máximo.

Minhocário 
do Legado

Folder e placa do minhocário que 
auxiliam durante a atividade
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Objetivo

Conhecer as fases da produção das plantas, desde a coleta de sementes até 
o	pátio	de	rustificação.	Apresentar	o	conceito	e	a	importância	do	bioma	Mata	
Atlântica e suas espécies.

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 15 ao 
levar informação relevante para proteger e evitar a extinção de espécies 
ameaçadas,	gerir	de	forma	sustentável	as	florestas,	controlar	o	desmatamento,	
restaurar	florestas	degradadas	e	aumentar	substancialmente	o	florestamento	
e	o	reflorestamento.

Público alvo 

Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1h30 min. e 15 alunos no máximo.

Conhecendo a 
Mata Atlântica  

Alunos conhecendo as estruturas e 
realizando as atividades práticas

1ª etapa 2ª etapa

plântula

replicagem no tubete

estaquias

poda da planta

vitrine de sementes

3ª etapa
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Objetivo

Conhecer a maior coleção de espécies de orquídeas da Mata Atlântica.

Sensibilizar sobre a importância da conservação e mecanismos de polinização 
dessas espécies ameaçadas na natureza.

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicadores do ODS 15, ao levar 
informação relevante para proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas, 
gerir	de	forma	sustentável	as	florestas	e	controlar	o	desmatamento.		

Público alvo 

Estudantes do Ensino Infantil (4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I (6 a 10 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1 hora e 15 alunos no máximo.

Orquidário

Visita dos alunos no orquidário
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Objetivo

Estimular a atividade física e incentivar a qualidade de vida, visando a importância do 
bem estar pessoal e ambiental. 

ODS

Nesta atividade, iremos contribuir para metas e indicador do ODS 03, ao promover a 
sensibilização	da	saúde	mental	e	o	bem-estar	humano.	

Público alvo 

Estudantes do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos), Ensino Fundamental II (11 a 14 anos), 
Ensino Médio (15 a 17) e ecoturistas do Legado (a partir de 6 anos).

Duração e quantidade de alunos

A atividade tem duração de 1h30 horas e 20 participantes no máximo.

Ecotrilha

Alunos do Senac realizando as 
atividades na Trilha do Cambuci
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