
 

IV. VAMOS CONHECER AS CARACTERÍSTICAS DA 

NATUREZA DE SUA TERRA NATAL  

 

Objetivos do Programa: 

Na educação ambiental, conhecer as características 

naturais da cidade em que vivemos é um fator importante e fundamental para 

pensarmos no meio ambiente. Entretanto, por ser algo muito familiar, muitas vezes 

não damos a devida importância. Neste programa, o objetivo é fazer com que os 

participantes compreendam as características naturais de Caçapava, através das 

plantas existentes ao nosso redor. 

 

Nº 01 – VAMOS APRENDER SOBRE A NATUREZA LOCAL COM AS ÁRVORES 

FRUTÍFERAS  

 

Área:  

X Ambiente Natureza  Ambiente Cotidiano  Ambiente Planeta 

 

ODS:  

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos do trabalho: 

 Aprender as características naturais locais; 

 Reconhecer através da observação, cultivo e familiarização com as árvores 

frutíferas que a cidade de Caçapava é uma região abençoada com várias espécies. 

 

Condições: 

 Local: Parque da Ecológico da Moçota 

 Estação: Verão 

 Público Alvo: Público geral 

 Duração: 40 minutos 

 

Preparativos:  

 Sugestão de materiais a serem utilizados:  

 Mudas das árvores; 

 Enxada; 

 Escavadeira manual; 

 Faca ou canivete; 

 Ficha de Avaliação da Atividade; 

 Lista de presença; 

 Canetas. 

 

ODA 



 O que vestir / usar:  

 Calça comprida; 

 Calçado fechado; 

 Luva (opcional); 

 Protetor solar; 

 Repelente. 

 

 Precauções: 

 Recomendar aos participantes a utilização de repelente e protetor solar; 

 Orientar os participantes quanto aos cuidados ao se manusear ferramentas 

cortantes como: escaveira manual, enxadas, enxadão, canivete, faca. 

 

Procedimentos: 

 Limpar a área destinada ao plantio; 

 Preparar o solo para que este fique adequado para receber as mudas; 

 Observar árvores frutíferas no Parque da Moçota como a mangueira e 

experimentar os seus frutos, além disso, ensinar a identificar as árvores mesmo 

quando estiverem sem frutos; 

 Ceder um determinado tempo para que o grupo discuta e apresente ideias 

sobre os tipos de solo, estação, locais favoráveis para o cultivo, em relação aos 

frutos que estamos acostumados a ver no dia a dia;  

 Explicar aos participantes sobre as espécies de mudas a serem plantadas, 

quanto as suas características, modo de plantar e como tratá-las futuramente;  

 Ceder um determinado tempo para relembrar o objetivo do trabalho e 

compartilhar sobre as características naturais locais, reconhecendo o quanto a 

região é abençoada com uma variedade de árvores frutíferas. 

 

Notas: 

 Utilizar a atividade para conscientizar e estimular os participantes a cuidarem 

do parque; 

 A avaliação da atividade não é obrigatória, porém, é um instrumento que, ao 

ser aplicado, contribui para a melhoria da ação em oportunidades futuras. 

 

Responsável pelo programa: Ricardo Ferreira Sant’Ana. 

 


