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Como abordar a questão socioambiental no ensino fundamental? Como propiciar a participação das crianças num 
processo transformador do território? Como promover uma educação transformadora e esperançosa dentro e fora 
da escola? A busca por respostas a essas perguntas inspirou o projeto “Corredor Caipira: Conectando Paisagens e 
Pessoas”, patrocinado pela Petrobras, a criar esta cartilha, dedicada a educadores e educadoras que buscam trabalhar, 
junto às suas e aos seus estudantes, caminhos pedagógicos inspiradores para uma vida mais harmoniosa envolvendo 
os seres humanos e a natureza. 

Uma verdadeira transformação voltada à valorização das florestas e das pessoas e ao reconhecimento da árvore 
como símbolo de uma nova mentalidade, focada em nossa reconexão com o território onde vivemos. Estamos certos 
que vocês, educadoras e educadores, têm um papel fundamental na construção dessa relação de pertencimento e de 
integração!

Nesse sentido, apresentamos sete árvores nativas da região da Mata Atlântica, com as quais possuímos uma inspira-
dora relação de proteção mútua: ao mesmo tempo em que as consideramos nossas guardiãs, reconhecemo-nos como 
guardiãs e guardiões delas. Um prato cheio para trabalhar questões como a educação ambiental transformadora junto 
a brincadeiras e atividades lúdicas que nos ajudam a internalizar aprendizados.

Educadores (as) e estudantes: protagonistas na transformação!

 Este material é destinado principalmente a educadoras e educadores do ensino fundamental 
I e II, mas também para inspirar educadoras e educadores de outras faixas etárias, seja 

no ensino formal ou informal. Apresentamos sete árvores de nossa região, sete princípios 
fundamentais para uma educação transformadora e sete atividades práticas e lúdicas que 

possibilitam a reflexão e o aprendizado sobre estes conceitos e princípios. Cada uma das sete 
atividades propostas têm uma ou mais disciplinas como ênfase, as quais estão indicadas logo 

em seu início, embora tenham o potencial de serem trabalhadas de forma interdisciplinar. 
Sintam-se livres para usá-las e transformá-las de acordo com sua necessidade.

E sabe quem é o protagonista? É você, educadora, e você, educador! E como tal, use sua criatividade e sua expertise 
para adaptar essa proposta a sua realidade socioeconômica e cultural e à faixa etária com a qual você atua, e, assim, 
possibilitar que seus estudantes sejam os protagonistas do amanhã. Junte-se a nós nesse trabalho em busca de um 
presente e um futuro mais consciente!

O projeto “Corredor Caipira: Conectando Paisagens 
e Pessoas” – ou simplesmente “Corredor Caipira” – é 
uma iniciativa do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão 
em Educação e Conservação Ambiental (Nace-Pteca), da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Univer-
sidade de São Paulo (Esalq/USP), realizada também pela 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), 
com patrocínio da Petrobras.

O objetivo é implantar 45 hectares de florestas e agro-
florestas, estabelecer um Banco Ativo de Germoplasma 
de espécies arbóreas nativas e formar corredores agro-
ecológicos, além de dialogar sobre o desenvolvimento de 
políticas públicas e possibilitar ações educativas, per-
meadas pela valorização da cultura caipira.

Na Área de Influência Direta do Projeto – formada pelos 
municípios de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pe-
dro, Santa Maria da Serra e Anhembi, que se estende por 
quase 300 mil hectares, a transformação de áreas natu-
rais em monoculturas reduziu drasticamente as áreas de 
habitat e a conectividade da paisagem. Essa conversão de 

paisagens  compromete a disponibilidade de água para a 
população humana e animal na estação seca. Isso ocorre 
uma vez que a infiltração e o armazenamento da chuva no 
solo foram diminuídos pela sua compactação, afetando as 
áreas e a forma natural de recarga hídrica dos rios.

Não nos resta muito de mata nativa: há apenas 9% 
em Piracicaba; 15% em Santa Maria da Serra; 16,5% em 
São Pedro e Águas de São Pedro e 18,5% em Anhembi. 
Realidade semelhante em grande parte dos municípios 
do estado de São Paulo. Dessa forma, esforços em edu-
cação ambiental são imprescindíveis para uma mudança 
de cultura que priorize as questões socioambientais e a 
restauração dessas áreas – antes naturais e biodiversas, 
agora destruídas – que são extremamente necessárias 
para o bem estar de nossa sociedade e de todos os seres 
que coabitam este território.

A partir deste contexto, fica o convite para que este 
trabalho transformador seja feito com altas doses de es-
perança, inspiração e ação!

O que é o “Corredor Caipira”?
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Árvores, Princípios e Atividades

1. Copaíba - Identidade e Pertencimento

A copaíba (Copaifera langsdorffii) nos inspira a trabalhar sensos de iden-
tidades e pertencimento com o território. Suas folhas jovens, em cresci-
mento, têm coloração rosa-claro, sua copa é frondosa, permitindo sua fácil 
diferenciação na floresta. Suas raízes profundas nos remetem à conexão 
e ao pertencimento. Da mesma forma, a profundidade das nossas raízes é 
fundamental para nos sentirmos pertencentes ao território.

A copaíba é única, assim como cada um de nós. Reconhecer e valorizar as 
diferenças é fundamental para a construção das distintas identidades. A 
identidade e o pertencimento inspirados pela copaíba, levam as pessoas a se 
reconhecerem como importantes e como parte de algo maior e possivelmen-
te como guardiãs de um território.

É importante ressaltar o papel de educadoras e educadores no fortalecimento das identidades e na relação de 
pertencimento entre estudantes e seus territórios, questão fundamental para a realização de uma educação am-
biental transformadora. Esse fortalecimento é um desafio  pela complexidade de realidades e diversidade cultural 
e socioeconômica de cada território. Assim, um caminho possível é conhecer e reconhecer cada território a partir 
de diferentes perspectivas, que possam despertar nas crianças e jovens, de formas distintas, sentimentos de 
“fazer parte” e de identificação, ao contemplar a diversidade humana e cultural e os diferentes aspectos do local.

Tais sentimentos podem aflorar a partir de vivências, histórias, passeios, fotos, vídeos, desenhos, música, ícones 
da cultura do local e aspectos socioambientais. Nesse processo, é imprescindível unir doses de amor e de sensibi-
lidade às vivências que contemplam a diversidade étnico-racial, sexual, de gênero, religiosa e cultural, para que, 
assim, todas as pessoas sintam-se pertencentes e acolhidas em suas comunidades.

Identidade e pertencimento são chaves para que possamos nos conectar com nosso território e com quem vive 
nele para, a partir disso, nos sentirmos inspirados e capazes de realizar as transformações necessárias para uma 
vida mais harmônica, feliz e cuidadosa com o meio ambiente. Quando nos sentimos pertencentes a um grupo, 
lugar e território, e quando sentimos que a nossa identidade é também formada pela cultura presente naquele 
local, começamos, a preencher uma das lacunas de nosso tempo – que é a desconexão das pessoas com seus 
lugares, com sua cultura e com os ambientes naturais.

Veja mais sobre a copaíba no link: 
https://corredorcaipira.com.br/copaiba 
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Atividade 1 - Mapa da Cultura Negra

Materiais de estudo para preparar a atividade: Projeto Rotas Afro, Cartografia Negra (consulte o 
link destes dois projetos na sessão de dowloads do site do Corredor Caipira), grupos de capoeira, batuque 
de umbigada, terreiros, samba e hip-hop que possam ser elencados no mapa, caso os participantes não 
identifiquem.

Materiais: Folhas sulfite, materiais de desenho e cartolina grande. Em formatos online é possível utili-
zar o Google Maps.

Ponto de partida: fazer uma pesquisa sobre a cultura negra na sua cidade. Consultas à internet, livros, 
jornais, revistas e conversar com pessoas que conhecem o tema é fundamental!

Em Piracicaba, o Clube Treze de Maio; a Igreja São Benedito; 
o Quilombo Corumbataí; e o Centro de Documentação, Cultura 
e Política Negra são exemplos de pontos históricos e culturais 
fundamentais para a cultura negra da cidade que, devido a um 
processo de apagamento, não receberam, até hoje, sua devida 
valorização. Nesse sentido, vale chamar a atenção para iniciati-
vas culturais e  educativas que trabalham com afinco para que 
isso aconteça,  trazendo à tona essa história e sua importância. 
Isso  contribui para uma transformação deste território, em que 
a história e a cultura afro-brasileira ocupam seu devido lugar de 
importância na construção, existência e funcionamento de toda 
essa região.

Assim, o objetivo da atividade é incentivar os participantes 
a investigar, localizar e registrar os aspectos da cultura negra 
existentes no mundo, no país, na região e em sua própria cidade, 
de forma coletiva e artística. Embora as informações sobre a 
cultura negra estejam possivelmente menos disponíveis em seu 
município, recomendamos que essa atividade possa se dar no 
esforço de realizar um levantamento de informações da cidade, 
e servir para trazer esse diálogo e esse aprendizado para dentro 
e fora da sala de aula.

 » Esta atividade se insere nas disciplinas: História, Geografia e Artes

É importante que os estudantes já tenham contato com os temas relacionados à cultura e história afro-
brasileira conforme a grade curricular da sua série, de acordo com a Lei 10639/2003 (que alterou a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
presença da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”), e que o educador, ao trabalhar 
uma atividade com propostas étnico-raciais, certifique-se que está contribuindo para a construção de um 
imaginário baseado na noção de pertencimento e de valorização quanto à cultura negra. 

Por meio dessas atividades, pode ser produzido um mapa em que são identificados pontos culturais 
nacionais, estaduais ou locais, possibilitando, assim, um panorama geral da grande influência negra na 
cultura brasileira do passado e do presente. O educador pode convidar os estudantes a apresentarem o 
mapa a outras turmas e aos familiares.
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Educadora e Educador, uma sugestão: para embasar os os estu-
dantes, façam levantamentos prévios sobre elementos da cultura 
negra do mundo, do país, da região e também de sua cidade a partir, 
por exemplo, de conversas sobre a história e os movimentos negros 
da cidade, busque autores negros, artistas, professores, personali-
dades. Busque uma abordagem não-estereotipada, que valorize os 
aspectos positivos da história negra construídos até hoje.

Passo 1: O facilitador vai separar os participantes em pequenos grupos, compartilhar os objetivos da atividade e 
explicar a dinâmica.

Passo 2: Os participantes, separados em grupos, serão orientados a conversar entre eles sobre cultura afro-bra-
sileira e, depois, convidados a identificar o que existe de cultura negra em seu país, região ou sua cidade. Exemplo 
de pergunta geradora: O que existe de cultura negra na minha cidade?

Passo 3: Após o momento de conversa em seus respectivos grupos, cada um dos estudantes será convidado 
a escrever ou desenhar elementos culturais negros identificados na conversa com seus colegas para, no final, 
apresentar para a sala. É importante que o uso de cores, colagens e materiais de desenho seja incentivado para 
que o educador possa explorar reflexões sobre estética negra, por exemplo.

Passo 4: Com todos os desenhos feitos ou em seu processo de criação, o educador vai selecionar uma pessoa 
de cada grupo para apresentar para a sala os pontos de cultura negra identificados e colar seu desenho em um 
mural ou cartolina, formando, assim, uma espécie de mapa colaborativo. Se a dinâmica estiver sendo realizada 
com estudantes do Ensino Fundamental II, o educador poderá utilizar ferramentas como o Google My Maps para 
que a turma marque no mapa online os pontos elencados, por exemplo. 

Reflexão Final

Realizar uma reflexão coletiva: o que identificamos no nosso mapa? O que ele nos 
mostra? O que mais chamou a atenção? O que precisa ser melhorado? O que pode ser 
feito a esse respeito? 

O momento de apresentação dos pontos elencados para a turma é de grande 
importância para que a dinâmica se torne completa e as investigações sobre 
cultura e história negra possam ser visualizadas e  compartilhadas. Espera-se, 
assim, que sejam criadas conexões com o território e que as questões debatidas 
possam engajar os estudantes na  transformação local, a partir das lacunas  ve-
rificadas nos mapas e nos debates realizados.
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2. Araribá-rosa - Diversidade e Biodiversidade
O araribá-rosa (Centrolobium tomentosum) é uma espécie florestal que 

possui diversos usos e nos inspira a refletir sobre diversidade e biodi-
versidade. Suas sementes são apreciadas por pessoas do campo. Suas 
raízes e cascas fornecem corantes. Suas cascas e folhas são usadas na 
medicina popular. É uma espécie recomendada para paisagismo e arbo-
rização de parques e jardins, com grande potencial para a restauração 
de ecossistemas próximos a cursos d’água. Além disso, sua madeira tem 
diversas utilidades.

É impressionante a potência que o araribá-rosa traz consigo! Mas nada 
se concretiza com ele sozinho. A existência do araribá e consequente-
mente desta diversidade de características e usos só é possível pela exis-
tência da complexa teia de vida chamada biodiversidade e também pela 
interação humana, que desenvolveu distintas relações com esta espécie. 

A biodiversidade pode ser definida como o conjunto formado por todas as espécies de seres vivos existentes em 
determinada região. Cada ser vivo tem suas próprias características e, de acordo com elas, cumpre determinadas 
funções ecológicas. Assim, cada indivíduo cumpre seu papel, cada qual com sua importância para o funciona-
mento do todo. Uma floresta, por exemplo, é composta pelo conjunto de árvores e outras formações vegetais de 
diversas espécies, além de muitos outros organismos de vários tamanhos e presentes em diferentes quantidades, 
que interagem entre si e são responsáveis pelo funcionamento daquele ecossistema.

Da mesma forma, devemos valorizar a diversidade em nossa sociedade, pois agrega valor e beleza à vida. Cada 
ser é único. E nós, seres humanos, somos parte dessa natureza diversa. Na ecologia, “sociedade” significa uma 
relação harmônica em que há cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie em prol de um bem comum.

Que tal reproduzirmos isso em nossa sociedade? Cada pessoa tem sua origem, história, cultura, experiência 
e possui diferentes habilidades que são complementares às dos demais indivíduos. Cada um de nós tem algo a 
aprender, a ensinar, a somar e a multiplicar. Assim, as diferenças engrandecem, pois favorecem a criatividade e 
a inovação: ter contato com outras vivências e visões de mundo impulsiona o surgimento de novas ideias, além de 
possibilitar o exercício da empatia.

Na natureza, as diferenças aumentam as chances de sobrevivência, a variabilidade genética e as possibilidades 
de existência. Sem as diferenças, não existiriam as inúmeras espécies nem os complexos ecossistemas e não 
existiria a beleza de um mundo colorido! Portanto, para potencializar uma educação transformadora, a partici-
pação de todas e todos é essencial! É preciso abraçar a diferença e a diversidade. Desse modo, avançaremos na 
construção de uma sociedade mais justa e diversa. 

Vale a pena resistir a esse modelo de sociedade silenciador, opressor e excludente. Por isso, resistimos e recria-
mos a história e as referências, para mantermos viva a esperança de construir, a partir do diálogo, novos modos 
de vida, que não apenas respeitem a diversidade e a biodiversidade, mas a celebrem!

Veja mais sobre o araribá-rosa no link: 
https://corredorcaipira.com.br/arariba-rosa 
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Atividade 2 - Abraço da diversidade

Passo 1: Iniciamos conversando brevemente sobre diferentes espécies de árvores e destacando suas caracte-
rísticas. Para referência, é possível utilizar as 20 espécies selecionadas para o Banco Ativo de Germoplasma do 
“Corredor Caipira”. Acesse nos links de referência na página de downloads no site do Corredor Caipira. 

Passo 2: Vamos formar uma roda, com as crianças de pé abraçadas fortemente, apoiando-se umas nos ombros 
das outras. Cada participante recebe um papel com o nome de uma espécie nativa (prepare os papéis antecipada-
mente), mas ninguém pode ver o que cada um recebeu, é segredo! Se tiver mais de 20 crianças, não há problema 
em repetir algumas espécies.

Passo 3: As crianças são informadas que, quando o predador, a tempestade ou o raio chegarem (papel desem-
penhado pelo educador) e chamar o nome da espécie, aquele participante tem que “cair” (tirar os pés do chão), 
se sustentando apenas a partir do apoio nos ombros dos colegas ao lado, que fazem o papel de uma floresta. E, 
gradualmente, aquele indivíduo que “caiu” se regenera e volta a pôr os pés no chão. Depois disso, o educador 
chama outro indivíduo que “cai”, mas a “floresta” o segura. E ele também vai se regenerando e se apoiando no-
vamente no chão. Ao chamar o nome da espécie o educador está representando qualquer fator que possa levar a 
um desequilíbrio no habitat, como predadores, raios, incêndios, tempestades, o próprio desmatamento, invasões, 
alagamentos, poluição. Sugestão: “criar uma história” antes de mencionar o nome da espécie “atingida”.

Passo 4: Isso pode ser repetido algumas vezes, passando por algumas espécies. Assim, vai se observando que a 
floresta é forte, unida. Com a diversidade existe um equilíbrio que permite a regeneração.

Passo 5: Na última etapa, cada integrante recebe um novo papel, e outra vez, é segredo! Mas, dessa vez, todos 
recebem a mesma espécie (cana, soja ou eucalipto), para formar uma monocultura. Da mesma forma, são dadas 
as orientações. Dessa vez, quando o predador chegar e chamar a espécie, todos “tiram os pés do chão” e caem.

Esta atividade trabalha a confiança entre os membros da turma, a percepção do diferente e a potência do corpo 
como instrumento de aprendizado, além de promover reflexões sobre as consequências da monocultura e do uso 
intensivo de agrotóxicos. Ainda ilustra situações de impactos negativos e de destruição da biodiversidade. Ao 
abordar esta temática em sala de aula, construímos uma visão de futuro integradora e biodiversa, que vai além da 
redução das diferenças a uma padronização e à exclusão.

 » Esta atividade se insere nas disciplinas: Ciências, Biologia e Educação Física

Esta atividade é de autoria desconhecida, se você 
conhece o autor, por favor nos informe para que 

possamos mencionar em próximas edições.

Reflexão Final

Assim, tecem-se reflexões sobre monocultura e biodiversidade. Possíveis perguntas para a roda de conversa final: O que 
aconteceu de diferente entre a primeira e a segunda rodadas? Quais são os desafios em ter somente monoculturas ou so-
mente pessoas iguais em um local? Como a diversidade contribui para o ecossistema e para a sociedade?
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3. Jequitibá-rosa - Arte, Ludicidade e Aspectos Culturais

A vivência da arte, da cultura e do brincar na vida da criança e do adulto gera espaço para a integração de 
nossos sentimentos, pensamentos e ações, permitindo vivermos o nosso momento como seres humanos 
integrais.

As educadoras e os educadores têm como seu papel apoiar a visibilidade das manifestações artísticas e 
culturais como uma forma de conhecermos nossas origens e histórias, além de incluir a ludicidade como 
linguagem expressiva e viva. Nos processos educacionais, isso se traduz com a realização de um trabalho 
que inclua ferramentas lúdicas, por exemplo, dança, teatro, pintura, escultura, música, literatura, fotografia e 
cinema, linguagens que nos ajudam a construir uma perspectiva sensível e crítica do mundo.

A ludicidade, contribui para uma educação integral e sugere um real envolvimento com a vida, com o pro-
cesso social e educador, com a natureza e com as pessoas, demandando, assim, uma mudança de postura em 
relação à vida, a qual podemos chamar de postura lúdica, por parte não só das crianças, mas também de de 
educadoras(es). 

A postura criativa por parte das educadoras e educadores faz as ferramentas lúdicas (jogos, brincadeiras, 
dinâmicas e manifestações artísticas) expressarem seu verdadeiro potencial, pois possibilita mudanças afe-
tivas e o exercício constante de sensibilidade. Adotá-la em processos educacionais é abrir portas para que a 
arte e a cultura adentrem os espaços e permeiem os corações!

Veja mais sobre o jequitibá-rosa no link: 
https://corredorcaipira.com.br/jequitiba-rosa

O jequitibá-rosa (Cariniana legalis) é árvore símbolo dos estados 
de São Paulo e do Espírito Santo e foi homenageada muitas ve-
zes em nomes de ruas e até em nome de município. São muitos 
os nomes populares que a identificam, como congolo-de-porco, 
estopa, jequitibá-de-agulheiro, jequitibá-cedro, jequitibá-grande, 
jequitibá-vermelho, pau-carga, pau-caixão e sapucaia-de-apito. 

Estes nomes populares revelam a capacidade criativa dos seres 
humanos de fazer a leitura do mundo e que traz à tona questões 
como arte, ludicidade e cultura. Além disso, o formato de seus 
frutos inspiram a criatividade nas brincadeiras e no artesanato.

O Brasil reúne manifestações culturais que evidenciam a plu-
ralidade do nosso país e influenciam os processos educativos 
dentro e fora da escola. Porém, em nossa sociedade – centra-
da na produção, no consumo e no lucro –, a cultura, a arte e a 
brincadeira, espaços de exercício de plenitude para crianças e 
adultos, estão desvalorizados. É preciso reafirmar a importância 
estruturante da cultura, da arte e do brincar no desenvolvimento 
e nos processos de aprendizagem para a produção de possibili-
dades de vida, criatividade, interpretação de mundo, linguagem, 
construção de relações, sentimento de bem-estar, dentre tantos 
outros benefícios. 
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Atividade 3 - Podcast Educomunicação

Materiais: Um celular (smartphone) simples, apenas com um aplicativo de gravação de áudio (em muitos casos, 
o app já vem instalado), é o suficiente!

Passo 1: Cada grupo deve escolher um tema ligado à cultura local (pode ser uma festa tradicional, um artista 
ou grupo musical, uma exposição em cartaz, uma peça, um prato típico...). Uma sugestão é fazer relações entre 
cultura e meio ambiente, por exemplo:

 - Existem  obras artísticas (músicas, poesias, artes plásticas) em nossa cidade inspiradas em nosso rio? Quais são elas? Do 
que elas falam exatamente? 

- Quais são os elementos mais bonitos/interessantes da nossa cultura? Como a mulher e o homem se relacionam com o meio 
ambiente?

Passo 2: Vamos pesquisar sobre o assunto! Consultas à internet, livros, jornais, revistas e conversar com pessoas 
que conhecem o tema é fundamental!

Passo 3: Concluído o processo de pesquisa, vamos definir os papéis de cada membro: um deve ser o apresenta-
dor, responsável por iniciar o podcast, fazer perguntas e encerrar. Os outros 4 membros, são os entrevistados e 
devem responder às perguntas feitas pelo apresentador. Ou, então, 3 membros podem responder às perguntas e 
1 pode ser o comentarista: sua função é dar suas opiniões após as respostas.

Passo 4: Escolha um lugar silencioso, de preferência, em que os membros possam se sentar em torno de uma 
mesa. O grupo define quais serão as perguntas a serem feitas a cada membro/entrevistado. O apresentador 
também define quais serão suas falas de abertura e encerramento – a opinião dos demais membros do grupo é 
importante nesse processo! Outra questão fundamental: qual é o nome do podcast? Bóra definir!

Passo 5: Silêncio! :) Um membro se responsabiliza por colocar o celular sobre a mesa e iniciar a gravação. Ao 
final, é só concluir o registro, certificar-se que o podcast foi devidamente gravado e mostrar o resultado para toda 
a turma!

Mais do que um arquivo de áudio que pode ser transmitido pela internet 
e ouvido a qualquer momento – uma linguagem contemporânea que ganha 
cada vez mais adeptos – o podcast pode ser também uma ótima ferramenta 
pedagógica, que permite trabalhar com arte, ludicidade e cultura. Ao longo 
do processo, os participantes aprendem sobre o tema e disseminam esse 
aprendizado.

E, trazendo isso para o nosso contexto, uma das formas de incentivar a va-
lorização socioambiental é trabalhar o senso de pertencimento ao local onde 
estamos inseridos, ao reconhecê-lo como nosso habitat. Afinal, não queremos 
destruir nossa casa! Dessa forma, a cultura exerce papel fundamental. Valo-
rizar a nossa cultura é reconhecer a nossa identidade e a nossa identificação 
com o ambiente em que vivemos.

Nessa linha, propomos uma atividade de produção de podcast! Vamos dividir 
a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes. A ideia é que cada grupo produza 
um podcast simples, com um apresentador que introduz o tema escolhido e 
faz perguntas aos outros membros.

 » Esta atividade é interdisciplinar
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4. Canafístula - Comunidade e Participação
A canafístula (Peltophorum dubium) é espécie de crescimento rápido que apresenta algumas características 

semelhantes às das espécies pioneiras  (as primeiras plantas a se estabelecer na floresta): ocupa áreas abertas, 
capoeiras, clareiras, pastagens e bordas de mata, sendo por isso indicada para reflorestamento e recuperação 
ambiental em matas ciliares.

A ocupação de ambientes degradados pela canafístula se faz por meio de suas sementes, as quais, saídas de 
seus frutos, são dispersadas pelo vento. Ao chegarem ao solo exposto, o aumento repentino de temperatura 
faz germinar as sementes e assim brotam mudas resistentes. A partir daí, seu desenvolvimento veloz garante 
condições para que outras formas de vida ali coexistam. 

Se pensarmos a comunidade escolar como uma floresta, a canafístula serve de exemplo para educadoras e 
educadores. Por seu porte e característica de ocupação do ambiente, além de oferecer abrigo, leva à vegetação 
vindoura novas possibilidades de existir no espaço e transformar a paisagem: sua função no ecossistema per-
mite a participação. E o que exatamente isso significa?

A participação abre espaço para a diversidade: por meio do genuíno interesse no outro, firma-se um sensível 
compromisso de cuidado mútuo, de proteção e defesa dos direitos de todos os seres, uma vez que são interde-
pendentes e estão conectados. Ambientes de plena participação são criados quando todos se fazem atenciosa-
mente escutados e também oferecem este acolhimento.

Que as palavras proferidas por educadoras(es) sejam como as sementes de canafístula: promovam transfor-
mação quando encontrarem em suas/seus educandas/os solo propício. 

Este solo é sempre fertilizado  quando o diálogo ocorre, quando vulnerabilidades são acolhidas e necessidades 
são reconhecidas. Estas e estes educandas(os) darão continuidade à sucessão ecológica da nossa comunidade 
-escolar-floresta.

Em suma, da participação emerge o sentimento de “sentir-se parte” (parte da comunidade, do território); e 
sentir-se pertencente é uma necessidade humana. Assim, é possível o engajamento, que retroalimenta a aber-
tura de espaços de participação: da fragmentação à conexão, assim se perpetua a reivindicação de uma vida 
coletiva. Atuemos com comprometimento socioambiental, atentos a formas de viver pautadas pela busca de 
uma sociedade mais justa, mais livre, solidária e integrada à natureza!

Veja mais sobre a canafístula no link: 
https://corredorcaipira.com.br/canafistula 
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Atividade 4 - Pássaros entre nós

Passo 1: Determinando a localização: com a devida autorização dos cuidadores, vamos organizar uma saída ao 
ar livre: pelo bairro, em ruas adjacentes, praças, áreas de proteção permanente (ou mesmo no pátio arborizado da 
escola). Assim, reconhecemos o território e seus habitantes.

Passo 2: Quem canta nesse canto?: em momento anterior à saída, pode-se apresentar aos estudantes quais são 
as espécies esperadas para a localidade e época. Para tanto, pode-se conferir no site “WikiAves”, consultar guias 
de aves impressos ou online, ou baixar o aplicativo para celulares “eBird”. Estes links estão disponíveis na página 
de downloads do site Corredor Caipira.

Passo 3: Orientando o olhar: Buscamos pelos pássaros em áreas de vegetação, ainda que se possa encontrá-los 
na rua, empoleirados em galhos de árvores, fios telefônicos e antenas. Uma observação urbana de 10 a 15 minutos é 
suficiente para encontrar de 6 a 15 espécies (a depender da localidade, horário e época do ano em que se observa).

O educador deve pedir silêncio e chamar a atenção para aspectos da paisagem, alternando entre momentos de 
foco e de observação livre. Os estudantes podem fazer o registro das aves em papel (desenho, palavras) para 
compartilhar suas observações posteriormente.

Passo 4: Exercitando a Empatia: formando uma roda, cada criança terá vez para expressar seus sentimentos, 
ideias e conclusões. É possível perguntar: Quais sentimentos e ideias surgiram ao observar e interagir com os 
passarinhos? Como é se imaginar ocupando o espaço deste ser? Com quais elementos da paisagem ele interage? 
Para quê? O que faz para sobreviver? O que precisa e o que falta? O que o traz aqui? O que o faz permanecer? Esta 
espécie tem um nome? Que elementos a diferenciam das outras? O que nós, como humanos, podemos fazer para 
contribuir?

Promover a participação é um grande desafio, já que fomos criados num paradigma de desconexão. Para tornar o 
ambiente receptivo, é necessário repensar nossas ações “automáticas” do dia a dia. Nesse sentido, acolher necessi-
dades e vulnerabilidades é o  ponto de partida para desenvolver uma escuta sensível ao outro – a qual, por sua vez, 
gera trocas mútuas entre os entes da comunidade. Cria-se confiança e percepção de interdependência. Sobretudo, 
nasce o senso de pertencimento àquela coletividade, e a pessoa se vê motivada a participar. 

Assim, propomos um exercício de participação das crianças, através da criação de uma roda de conversa e tam-
bém um exercício de sensibilidade para com seres pequeninos e cotidianos, que para muitos passam despercebi-
dos: os passarinhos. 

Nós, humanos, somos os responsáveis por dar visibilidade ao que está presente no ambiente. Ressignificar as 
aves e as árvores como merecedoras de atenção está por trás da ação de preservá-las. Todos participam desse 
mundo e devem ser percebidos como participantes – os animais, as plantas e até os micróbios! Todas as crianças 
e educadoras(es), seja na comunidade escolar, seja na comunidade humana.

Reflexão final

Espera-se que as crianças possam, posteriormente, falar sobre a importância do cuidado que precisamos ter, não apenas com 
os animais, mas também com o ambiente como um todo, destacando as árvores como seres fundamentais para a permanência 
da fauna, que é tão sensível às transformações humanas promovidas na paisagem. Aves são bioindicadores!

COMO AS AVES PARTICIPAM DA MANUTENÇÃO DAS FLORESTAS?
As aves, assim como insetos e mamíferos, são responsáveis por manter as florestas 
em pé: comem seus frutos e dispersam as sementes; além de serem polinizadoras. 

Colorindo a manhã e o entardecer, nas cidades elas exercem um papel fundamental no 
controle da população de insetos. Por “bioindicador”, entende-se que a presença de tal 

espécie mostra o estado de preservação do ambiente em que se encontra.

 » Esta atividade se insere nas disciplinas: Filosofia, Educação Física e Ciências
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5. Juçara - Interdependência e Água

Assim como cada espécie da floresta é interdependente, a água disponível para nós é 
interdependente da floresta conservada e também das interações humanas Considerar 
que o nosso modo de vida tem impacto profundo no ambiente é fundamental para que 
possamos decidir nosso futuro na Terra. Considerar que todos os elementos desta grande 
equação da sobrevivência estão interligados e dependem uns dos outros é imprescindível 
para agirmos sobre o mundo de agora, pensando num futuro agroecológico.

A sobrevivência da juçara e de todos os animais que dela dependem, a manutenção da 
água, o funcionamento dos ecossistemas e o desenvolvimento das sociedades, que deve, 
urgentemente, ser feito de forma sustentável, tudo isso está conectado, interagindo e de-
pendendo do funcionamento do todo. 

A juçara (Euterpe edulis) é conhecida pela produção do palmito-ju-
çara e de frutos com polpas comestíveis. O consumo intenso do pal-
mito e da polpa do fruto, somado ao lento crescimento da espécie e à 
exploração destrutiva da Mata Atlântica, gerou um triste resultado: 
a juçara está ameaçada!

A redução do número de indivíduos e das populações de juçara 
acarreta perdas ambientais drásticas, já que a espécie está inserida 
em um ecossistema repleto de conexões e interações. Da mesma 
forma que animais e humanos dependem da árvore para sua sobre-
vivência, a árvore, por sua vez, depende de certos animais para sua 
disseminação. Depende, também, dos humanos, à medida que suas 
ações no meio ambiente afetam a saúde e o equilíbrio dos ecossis-
temas. 

Essa interdependência engloba todas as espécies da fauna e da 
flora em cada ecossistema. Não há um ecossistema que não seja per-
meado por interações, uma vez que a própria definição de sistema, 
seja ele biológico ou não, pressupõe trocas, fluxos e ligações.

Não são partes isoladas que compõem uma figura maior, são partes que in-
teragem, com uma organização que se torna mais complexa e  composta por 
relações íntimas e únicas entre conjuntos de espécies. Um ecossistema não 
se limita a  plantas e animais vivendo no mesmo local, da mesma forma que 
uma sociedade não se limita a  pessoas vivendo no mesmo território. A nossa 
função, como educadoras e educadores, é cultivar essas interações de forma 
saudável e respeitosa.

Veja mais sobre a juçara no link: 
https://corredorcaipira.com.br/juçara 



16

Atividade 5 - Jogo Rede

Materiais: cartolinas, canetas ou lápis, marcadores coloridos.

Passo 1: É um jogo de palavras entre duas ou mais pessoas. Cada jogador pode falar uma palavra ou expressão 
em sua vez, seguindo em ordem horária. A primeira palavra dita será o nome de uma espécie ou um conceito 
relacionado à interdependência ou à água e sua importância.

Passo 2: A partir daí, cada palavra dita terá que ter relação com o termo e com a palavra dita anteriormente, de 
modo a formar uma rede de palavras em torno da palavra inicial. É importante que o educador relembre a turma 
que a temática da água ou da interdependência deve ser mantida durante o desenrolar da atividade.

Passo 3: Estende-se uma cartolina em uma mesa ou no chão e, cada um, na sua vez, escreve a palavra relaciona-
da. Outra opção é a realização de um desenho que represente o elemento.

Passo 4: Após todo o espaço da cartolina ser preenchido com as palavras interligadas, a(o) educadora(or) pode 
instigar a turma a explicar mais profundamente como os elementos interagem e dependem um do outro.

Passo 5: A(o) educadora(or) também pode pedir para as crianças marcarem as palavras com diferentes cores, 
para classificá-las em categorias. Também é possível que uma atividade artística seja desenvolvida pelos estu-
dantes, que devem fazer um desenho ou uma colagem contendo todos os elementos trabalhados.

Falar de interdependência é fundamental para entendermos o nosso papel dentro da sociedade e do ambiente 
em que estamos inseridos. A interdependência é importante, também, para aprofundarmos nossos sentimentos 
de respeito e reverência a um mundo que, através de suas conexões e interações, nos permite existir. 

Trabalhar temáticas como as relações entre os seres vivos, sua inserção no ambiente, o papel da água para a 
vida e a rede necessária para a sua manutenção – da água e da vida – são atividades que nos levam a um cami-
nho mais agroecológico e cuidadoso com o ambiente e com nós mesmos. Por isso, propomos uma atividade que 
exercita a imaginação, o estabelecimento de conexões e o uso das palavras.

 » Esta atividade se insere nas disciplinas: Ciências Biológicas, Língua Portuguesa e Artes

Reflexão Final 

Perguntar ao grupo: quais os sentimentos e pensamentos que surgiram em vocês nesse exercício? O que podemos concluir? 
Há algo a ser feito nesse sentido? O que podemos propor para nossa escola/bairro/cidade?

A água dos rios é fundamental para o abastecimento de cidades 
e para a geração de energia limpa. Porém, para manter a água, é 
preciso cuidar das florestas, que atuam como redes que mantêm 
e facilitam o fluxo desse recurso. As florestas também protegem 
as nascentes, áreas de grande sensibilidade e importância para a 

saúde dos ecossistemas. As nascentes, por sua vez, são protegidas 
por lei, em locais denominados Área de Preservação Permanente 

(APP), que não podem ser desmatados e, se o forem, devem ser 
recuperados com urgência.

Possíveis categorias:
• Recursos naturais: água, floresta;

• Área com necessidade de preservação: rio, nascente, APP.

água rio abastecimento

nascente APP

floresta APP

nascente
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6. Jatobá - Agroecologia é Mão na Massa!

Desde a colonização, prevalece no Brasil a agricultura que desmata e que produz a partir de monoculturas e, 
mais recentemente na história, com o uso de agrotóxicos. É possível encontrar por todo o país grandes planta-
ções de apenas uma espécie, como soja ou cana-de-açúcar, em extensas áreas onde antes havia floresta. Isto é, 
num ambiente onde, anteriormente, muitas espécies de plantas e animais interagiam entre si, atualmente há  a 
predominância de apenas uma, o que afasta formas de vida que dependiam dessas interações. 

Por outro lado, agricultores familiares, comunidades tradicionais e indígenas vêm produzindo alimentos de 
forma mais equilibrada há muitos anos, trazendo consigo saberes ancestrais, estabelecendo a resistência dos 
povos, assim como inspira o jatobá. A agroecologia, se aproxima desses saberes,respeita e se beneficia dos 
ciclos naturais, preservando, assim, a flora, a fauna, os rios e as nascentes. Ela não hierarquiza saberes, pois, 
com ela, entendemos que os conhecimentos científico e popular caminham juntos, não um acima do outro. 

Além de uma forma de produzir alimentos aliada à biodiversidade, a agroecologia é uma maneira de pensar a 
relação entre nós,  seres humanos e, ainda, com a natureza, com  o território e com o alimento que consumimos.

A agroecologia só existe a partir da troca desses saberes e, por isso, tem a coletividade como elemento essen-
cial, pois só pode ser feita a muitas mãos. E, sendo tão coletiva, ela não poderia existir sem a luta pela igualdade 
social. Por isso, está ligada à luta contra o patriarcado, o racismo estrutural, a LGBTfobia e qualquer outro tipo 
de discriminação.

Não é necessário ser agricultora(or) para viver e perpetuar a agroecologia. Você pode participar de iniciativas 
inseridas na sua lógica que vão para além do campo, como as redes de consumo solidário, hortas urbanas 
e hortas em escolas. É essencial a participação da sociedade em espaços como esses, sobretudo, em áreas 
urbanas, onde pouco se fala sobre a origem dos alimentos que chegam às mesas. Esse, inclusive, é um tema 
que pode ser trabalhado nas escolas para se falar de agroecologia, bem como a conservação dos ecossistemas, 
a importância das interações, a segurança alimentar e uma alimentação saudável e diversificada. Convidamos 
você a participar da agroecologização do seu território! Bóra?

O jatobá (Hymenaea courbaril) é uma árvore nativa das florestas do 
Brasil e de outros países da América do Sul e Central. Seus frutos 
alimentam muitos animais da floresta e, para nós, humanos, oferece 
uma rica farinha.  Com a casca, fazemos remédios naturais. Suas 
duradouras sementes possibilitam a longa dispersão de novos indi-
víduos, que podem sobreviver por mais de 200 anos. Essa árvore é 
um símbolo de resistência, que fortalece a conservação da fauna e 
flora. Nutre e cura comunidades tradicionais. 

O jatobá e suas interações nos inspira a falar de agroecologia, que 
pressupõe a valorização dos conhecimentos tradicionais e a resis-
tência ao modelo de agricultura convencional, que reduz a biodiver-
sidade e minimiza os antigos saberes. 

Veja mais sobre o jatobá no link: 
https://corredorcaipira.com.br/jatobá
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Atividade 6 - Horta Agroecológica

Passo 1: Para começar, é preciso um planejamento coletivo, em que os estudantes tenham participação nas esco-
lhas. Uma vez determinadas as possibilidades e limitações com os(as) outros(as) professores(as) e com a direção 
da escola, é possível montar uma roda de conversa para decidir com os estudantes qual o melhor lugar para a 
horta. Por exemplo, se será um canteiro ou se será feita de vasos, quais serão as espécies e o que é possível fazer 
com elas, como chás e receitas.

Neste momento, devem ser levados em consideração a disponibilidade de luz, o espaço disponível, a frequência 
da rega, se as plantas escolhidas vão bem juntas e qual a sua necessidade de manutenção. É interessante, num 
primeiro momento, que sejam escolhidas espécies de ervas medicinais e aromáticas, como a melissa, hortelã, ale-
crim e erva-doce, pois são perenes (possuem um ciclo de vida mais longo) e, portanto, exigem uma manutenção 
mais simples do que as hortaliças, por exemplo.

Passo 2: Ao preparar o solo para receber o plantio, deve-se pensar nos insumos, como o composto orgânico, que 
será utilizado para tornar o solo mais saudável para as plantas crescerem bem. Também deve-se considerar o 
cronograma de cuidados a serem executados pela comunidade escolar, de modo que todo o processo seja feito 
coletivamente. O composto pode ser adquirido de agricultores locais ou vir da prática de compostagem, que pode 
ser aliada à atividade de horta.

Passo 3: O plantio pode ser feito em forma de mutirão e deve ser um momento muito especial para os estudantes, 
funcionários, professores, e até pais, mães e responsáveis, se houver a possibilidade. Trata-se de um momento 
muito significativo, especialmente para os estudantes, pois eles poderão ver o trabalho coletivo tomando forma. É 
o momento de materialização de todo o planejamento. Aqui, o vínculo dos estudantes com todos que fazem parte 
do seu ambiente escolar será fortalecido e consolidado.

Passo 4: Já com a horta implantada, deve-se pensar nas possibilidades de atividades como rodas de conversa de 
avaliação do processo, preparo de receitas, registros fotográficos, redações e trabalhos artísticos feitos a partir 
da experiência. É muito importante que os participantes da construção da horta se sintam apropriados dela, e 
que seja despertado neles o sentimento de pertencimento à escola, tornando-a um espaço ainda mais acolhedor, 
dinâmico e construído diariamente a muitas mãos. 

A atividade de horta na escola tem um vasto potencial educador. Com ela, 
podemos trabalhar a transdisciplinaridade, combinando conceitos das 
ciências, da matemática, da cultura e da arte, além de favorecer o desen-
volvimento da criança e do adolescente por meio do trabalho coletivo e do 
contato com a natureza. Confira a seguir como realizar um projeto de Horta 
Agroecológica na escola em 4 passos.

Reflexão Final 

Ao final, as/os integrantes do processo da horta deverão sentar para pensar em questões como: o que aprendemos? 
O que mudou? O que poderia ter sido diferente? Como vemos o mundo a partir de agora? E nossa ação no mundo? O 
que pode ser feito na escola, bairro, cidade, país e mundo a partir da nossa ação local?

 » Esta atividade se insere nas disciplinas: Ciências, Biologia e Matemática
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7. Ipê-roxo - Conectividade

Chegamos à última árvore apresentada nesta cartilha e, antes de introduzi-la, convém apresentar o concei-
to que entremeia e garante a coesão de todos os anteriores, a Conectividade. A conectividade de ambientes 
permite o fluxo da biodiversidade, e, consequentemente, sua conservação. A fauna, que poliniza por meio do 
consumo do néctar das flores e dispersa sementes dos frutos ao comê-los, encarrega-se de espalhar o material 
genético das plantas e o seu próprio por toda a paisagem. Esta conectividade pode ser implementada por meio 
de corredores ecológicos, responsáveis por unir as matas restantes.

A floresta é uma rede complexa de relações entre os mais diversos seres. Cada um desempenha um papel 
único e insubstituível. Em sua singularidade, promovem uma paisagem que não se repete e que se transforma 
à medida em que seus componentes se modificam no tempo e no espaço.

Desta forma, apresentamos o ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), árvore que pode ser encontrada em 
todas as regiões do Brasil e que é distinguível das outras espécies vegetais por suas vibrantes flores roxas. 
Nota-se a versatilidade do ipê-roxo ao habitar ambientes diversos,  e adaptar-se às possibilidades e demandas 
do local. Assim, integra a rede de seres que compõem a floresta, promovendo processos ecológicos e serviços 
ecossistêmicos.

Por outro lado, nós, seres humanos, com as atribuições do dia a dia e com a necessidade de cumprir metas 
no trabalho, muitas vezes nos desconectamos do ambiente em que vivemos e das pessoas no nosso entorno. 
O resultado dessa desconexão é a perpetuação de hábitos que levam à homogeneização e à massificação. Ao 
pensar em processos educativos, é preciso ter sensibilidade para olhar para o agora, entender o contexto e 
pensar coletivamente em formas de ação, além de promover o cuidado e o respeito à vida.

A conexão com nosso próprio território pode começar por atos simples que se tornam hábitos, como admirar 
os ipês, cuja florada é um prenúncio da primavera, deslumbrar-se com os beija-flores que visitam a espécie e 
atentar-se ao gracioso voo das sementes, que se espalham e possibilitam a tão almejada conectividade.   

A conexão com as pessoas se faz, primordialmente, à medida que nos tornamos sensíveis à necessidade de todo ser 
humano: “sentir-se pertencente”. Acolher, compartilhar, gerar participação e participar traz  à tona o reconheci-
mento da interdependência de todos os seres, a importância da cultura, da identidade e da diversidade.  Assim, 
reinventamos novos modos de viver pautados no diálogo, ao buscar  uma sociedade mais justa, livre, solidária 
e integrada à natureza. Afinal, nós também somos a natureza!

Veja mais sobre a copaíba no link: 
https://corredorcaipira.com.br/ipe-roxo
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Atividade 7 - Organização de um Mutirão de Plantio de Árvores

Passo 1: Articulação interna: contate o restante do corpo docente, a equipe 
pedagógica e funcionários da escola, a fim de firmar uma rede de responsáveis 
pela organização do mutirão. Nesse momento, os estudantes devem ser infor-
mados e convocados a divulgar o mutirão ao restante da comunidade escolar, 
criando materiais para o convite (pôsteres, folhetos, convites individuais).

Passo 2: Articulação externa: contate o órgão público responsável pelo Meio 
Ambiente no município (Secretarias ou Coordenadoria de Meio Ambiente) para 
a solicitação de: 

PRÉ: data e área propícia ao plantio (como em APP hídricas);  preparo do solo 
– roçada, abertura de berços, adubação (preferivelmente orgânica); disponibi-
lização de mudas diversas e nativas; 

NO DIA: profissionais especializados, para que os estudantes plantem sob 
orientação adequada; viabilidade de disponibilização de água potável, lanche, 
banheiro no local;

PÓS: garantia com órgão público da irrigação e manutenção posterior para que 
a comunidade possa voltar e ver o resultado de um trabalho feito com sucesso.

Mutirão é uma palavra que remete ao Tupi “motirõ”, para trabalho em comum; compreendida atualmente como 
trabalho voluntário por parte de um grupo de pessoas de uma comunidade que tem como objetivo beneficiar 
o grupo todo. Nesta atividade, trazemos o  intuito de realizar, por meio  do engajamento mútuo, um plantio de 
mudas. Sabemos que , plantar árvores é plantar água: aí está um fundamental serviço ecossistêmico fornecido 
pela floresta.

Reitera-se que o foco é, para toda a comunidade escolar, a vivência do mutirão para plantar floresta: importa o 
sentir-se parte da comunidade e do território, perceber-se como um agente de transformação do ambiente. Cabe 
ao educador promover reflexões antes, durante e depois do processo; e, principalmente, articular-se em seu meio 
e a outros agentes, de forma a não se sobrecarregar ou exercer trabalhos sem devida capacitação. Agora, mãos 
à obra!

 » Esta atividade é interdisciplinar

Reflexão Final 

Como maximizar o impacto na comunidade escolar desta atividade de plantio? Existem outras oportunidades de 
eventos? O que é viável planejar? Que outras ações podemos realizar? O que aprendemos com essa ação? O que 
poderia ser diferente? Podemos atuar em outras ações na escola, bairro, país e mundo? O que levo comigo?

Algumas possibilidades: organizar visitas periódicas à área – solicitando do órgão público ou parceiros locais 
como ONGs, orientação técnica adequada ao público alvo; promover saraus e exposições dos trabalhos sugeridos 
por esta Cartilha já realizados, como um momento integrador de todo o processo; organizar outros mutirões dentro 
da própria escola.

Educadora(o), seja paciente: a promoção de ambientes de participação é uma constante busca por aprender e 

Passo 3: Cuidando do pré e do pós:  Importa também  sensibilizar os participantes sobre a responsabilidade que 
assumem na conservação das mudas plantadas.

Ressaltando a interdependência dos agentes,  é de interesse coletivo que representantes dos órgãos públicos 
estejam presentes no dia do mutirão, afinal, o evento é uma concretização unicamente possível quando há uma 
diversidade de agentes participantes. Destaca-se que o sucesso do plantio não é imediato: uma floresta se ergue 
ao longo de muitos anos. Uma sólida articulação e participação da comunidade é essencial para que a floresta 
possa perdurar.
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Palavras Finais e links úteis
Todos os conceitos abordados neste material são fundamentais para o desenvolvimento de sociedades res-

ponsáveis e que prezam pelo coletivo. Pensar um modo de vida agroecológico, que promove a valorização das 
interações e o respeito ao ambiente e à vida é, também, pensar a diversidade, a biodiversidade, a identidade, 
o pertencimento, a participação e a conectividade. Não há organismo que viva isoladamente e, enquanto per-
tencentes à natureza que se transforma constantemente, devemos nos reinventar a cada momento, sempre 
buscando o diálogo, o cuidado e o afeto. 

Nosso mundo natural só existe devido às trocas e aos fluxos – de informações, de material genético, de ener-
gia, de água –, e nosso mundo humano somente existe devido aos aspectos culturais que nos ligaram desde 
sempre. Articular a arte e a cultura em atividades lúdicas, dentro da educação, é o caminho mais palpável para 
trabalhar a interdependência desses milhares de fatores que compõem nossa efêmera vida. 

Acreditamos que uma comunidade solidária, respeitosa, amorosa e agroecológica somente seja possível se, 
coletivamente, metermos as mãos na massa e construirmos a sociedade que queremos. Se não nos movimen-
tarmos, se não educarmos as próximas gerações para o comunitário, para o ecológico e para o inclusivo, e se 
não sairmos de nossas zonas de conforto, nada mudará. 

Dessa forma, conectar paisagens e pessoas em uma rede de valorização à vida é, mais uma vez, dar voz às 
culturas afro caipiras da região, é estruturar políticas públicas ambientais eficientes e integradoras, é articular 
uma educação dialógica e participativa, é celebrar. Enfim, é agroecologizar o território!

Tudo isso começa nos espaços educativos, nas escolas, nas palestras, nas atividades culturais, nos quintais 
agroecológicos, nas oficinas e cursos, nas ruas e nas casas, em nós mesmos. Vamos agroecologizar o nosso 
território?

No convite a ser confeccionado pelos estudantes, além de data e local, deve 
constar a vestimenta adequada: sapato fechado, calça, chapéu e protetor solar 
são medidas de segurança imprescindíveis para manter a integridade física.

Glossário
Banco ativo de germoplasma - são lugares que conservam material genético de uma ou mais espécies de 

animais, vegetais e microorganismos. No caso do “Corredor Caipira”, trata-se da conservação genética de 
vinte espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica.

Corredores agroecológicos - áreas naturais e que podem conter cultivos agroflorestais diversificados que 
proporcionam o fluxo  da fauna, de sementes e de pólen entre os fragmentos maiores remanescentes na paisa-
gem contribuindo para conservação da biodiversidade, produção de alimentos e geração de renda. 

Corredores ecológicos - áreas naturais que proporcionam o fluxo da fauna, de sementes e de pólen entre os 
fragmentos maiores remanescentes na paisagem contribuindo para conservação da biodiversidade.

Fragmento florestal - área de vegetação natural florestal limitada por áreas antrópicas. Estas diminuem 
significativamente o fluxo de animais, pólen e sementes que saem e chegam no fragmento.

Serviços ecossistêmicos - expressão empregada para denominar os benefícios que a biodiversidade e as 
áreas naturais que a abrigam proporcionam à sociedade humana.

reaprender a participar; toda mudança é tortuosa. No horizonte está a construção de modos de vida pautados 
no resgate das diversidades e no respeito a todos os seres – algo que só se faz coletivamente. Estudantes, mães, 
pais e cuidadoras(es), toda a comunidade escolar pode se colocar alinhada para tal fim – e para esse início, é 
preciso que se sintam pertencentes.   

No nosso site, disponibilizamos vários links úteis para que você realize as atividades 
presentes nesta cartilha. Acesse em: http//corredorcaipira.com.br/downloads 
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