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Introdução
Escola do Meio Ambiente:
Com Vida

Esta publicação reúne o material desenvolvido na forma de cartilhas destinadas às crianças do primeiro ano do ensino fundamental
da rede pública do município de Botucatu (SP) que visitam a Escola
do Meio Ambiente (EMA). A EMA está situada em uma área composta por cerrado, floresta estacional semidecidual, mata paludosa
e floresta implantada de eucalipto, abrigando nascentes e a represa
abastecida pelo ribeirão Lavapés, que atravessa a zona urbana de
Botucatu.
Trata-se de um local com trilhas destinadas à educação ambiental, onde as crianças têm a oportunidade de aprender sobre a
importância de preservar e respeitar a natureza e os animais selvagens. As atividades de ensino ambiental fizeram com que a EMA
fosse reconhecida como Escola Associada da Unesco. A partir de
investigações realizadas em conjunto com a escola, foram obtidos
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dados da observação de animais silvestres que frequentam as matas
e suas trilhas, por meio de visualização, vestígios, pelos seus rastros,
além de imagens obtidas de câmeras fotográficas colocadas em dife
rentes locais no período noturno.
A segunda etapa do trabalho foi realizada por meio de pesquisa
de referências científicas sobre os animais que vivem e que passam
pela mata da escola, para que fossem criadas as histórias e as ilustrações de cada espécie. Assim, esta edição apresenta dezesseis narrativas com o objetivo de mostrar para as crianças que é preciso conhecer o lugar em que vivemos e ter uma relação com a natureza para
conhecer as espécies animais que estão muito próximas: tatu-galinha,
capivara, lobo-guará, sabiá-laranjeira, alma-de-gato, tamanduá-bandeira, tucano, quero-quero, suçuarana, periquitão-maracanã,
serelepe, ouriço-cacheiro, cuíca, saracura, gambá e ratinho silvestre.
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