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Escola Com Vida

Muitas histórias ouvidas na infância permanecem conosco a vida
toda. Por isso, quem as escreve tem a responsabilidade de se preocupar com os valores transmitidos ao público infantil. Encontramos
este cuidado no coração da professora e médica veterinária Elizabeth
Schmidt, autora das narrativas que seguem. Com sua sensibilidade,
ela observa os animais e/ou os vestígios deixados por eles na área da
Escola do Meio Ambiente, transformando suas observações em
relatos repletos de encantos que nos convidam à leitura e ao aprendizado prazeroso.
Adentrando o universo infantil, por meio do resgate de sua própria infância, Elizabeth, em um momento particular de sua vida,
produziu as histórias aqui contadas. Há no trabalho, também, a
beleza singela das aquarelas da bióloga Sibele Gimenez Martins que
mostram os hábitos de vida de cada animal. Para ilustrar as histórias,
foi convidada Anna Clara Nicolini Gabriel, de 9 anos, que convive
na Escola do Meio Ambiente.
A organização inicial deste material, na forma de cartilha, teve o
apoio da Unimed/Botucatu, o que possibilitou que aproximadamente 2 mil crianças do primeiro ano do ensino fundamental da rede
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de ensino de Botucatu e região tivessem acesso direto a ele após
participarem da Trilha do Jequitibá, na Escola do Meio Ambiente.
Vale ressaltar que ensinar pela palavra escrita é uma arte e também
uma ferramenta utilizada há dez anos pela Escola do Meio Ambiente
para que outras pessoas aprendam, assim como a professora Elizabeth, a amar e respeitar os animais e o local onde vivem.
Boa leitura a todos!
Abraço fraterno,
Eliana Maria Nicolini Gabriel
Bióloga e diretora da Escola do Meio Ambiente
do município de Botucatu
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