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SobrE a EScola do  
mEio ambiEntE (Ema)

A Escola do Meio Ambiente localiza-se no município de Botu-
catu/SP e está sedimentada em três pilares principais: trilhas temá-
ticas interpretativas, vivências socioambientais e pesquisas cientí-
ficas. Contempla em sua área um mosaico de ecossistemas: floresta 
estacional semidecidual, mata paludosa, cerrado e floresta implan-
tada de eucalipto, abrigando também as nascentes e a represa abas-
tecida pelo ribeirão Lavapés, curso de água que atravessa a zona 
urbana de Botucatu. Recebe, anualmente, cerca de 15 mil alunos da 
rede de ensino do município em suas diferentes trilhas e vivências 
socioambientais.

A metodologia praticada na EMA foi desenvolvida a partir  
de sua própria realidade, tendo como inspiração a simplicidade da 
natureza, dissolvida nos pilares da escola.

Baseada no método peripatético (ensinar caminhando), a referida 
metodologia busca estabelecer, por meio de singelas vivências, um 
vínculo amoroso entre os visitantes e a Escola do Meio Ambiente. 
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Deve ser lembrado que ninguém será capaz de amar o que não co-
nhece e ninguém será capaz de preservar uma natureza com a qual 
não convive.

Assim, na EMA, tudo é preparado com muito carinho e respon-
sabilidade para que esse vínculo possa ser estabelecido e, dessa 
forma, todos que passem pela Escola do Meio Ambiente com-
preendam o valor de se educar para a vida, pela paz e pela solida-
riedade planetária. O objetivo principal do método empregado há 
dez anos pela Escola do Meio Ambiente é o de mostrar a infinitude 
do valor pela vida.
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