
CONEXÕES NA MATA ATLÂNTICA:  UMA REDE DE
OPORTUNIDADES PARA A CONSERVAÇÃO
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Com base na premissa “aprender juntos para fazer
juntos”, o projeto Conexões busca sensibilizar,
conscientizar e mobilizar jovens, de 14 a 18 anos, e
demais interessados do entorno do Parque Natural
Municipal de Pedroso e do Parque Natural Municipal
Nascentes de Paranapiacaba, Unidades de Conservação
de Santo André – SP. Entre abril e novembro de 2019,
serão realizadas oficinas de educação ambiental, trilhas
e estudos do meio e encontros para que os coletivos
ambientais possam definir, planejar e executar proposta
de intervenção local para fortalecer o protagonismo em
ações de proteção ambiental.

O projeto
Parque do Pedroso, 27/04/2019

A mobilização
Em abril, realizamos visitas técnicas e reuniões para
estabelecer parcerias com atores e instituições
relevantes do entorno dos parques, com apoio do gestor
Leandro Wada Simone e da equipe de Unidades de
Conservação, da Secretaria do Meio Ambiente da
Prefeitura de Santo André. No entorno do Pedroso, são
nossos parceiros os Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) Vila Luzita e Recreio e a Escola
Estadual João Batista Maringo Martins (Pq. Miami). Em
Paranapiacaba, a Escola Estadual General Lacerda
Franco, a Associação de Monitores Ambientais e a União
Serrana.

Arte, alegria, sorrisos e muita
criatividade fizeram parte dos
eventos de lançamento: no
Pedroso (27/04/2019) e em
Paranapiacaba (29/04/2019). 
 
Em 4 horas recheadas de
atividades educativas,
realizamos uma roda de
conversa para apresentação do
projeto e a proposta de formar
uma rede de pessoas em prol
do meio ambiente e da
qualidade de vida! 
 
Crianças, jovens e adultos
tiveram a oportunidade de
aprender e fazer biojoias com
materiais recicláveis e pintar
com tintas naturais. Puderam
ainda expressar sua
criatividade no varal poético e
deixar sua percepção sobre “o
que o Pedroso é para você?”/
“o que Paranapiacaba é para
você?”.

Lançamento do  projeto
em Paranapiacaba e

Pedroso

Nascentes de Paranapiacaba, 29/04/2019
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