Roteiro
Ponto 1 - O que é o projeto?
Assuntos Tratados: Falar do projeto
Caminho das Águas e do portal que
vocês, professores, irão ter acesso.
Dentro do nosso site haverá conteúdos e
atividades para serem trabalhados
subsequentes à trilha. Este material
estará disposto através de diversas
formas: aulas, vídeos e atividades.

Questões Norteadoras:
O primeiro passo é perguntar
se todos os estudantes possuem
o leitor de QR Code nos seus
celulares e informar que ele
pode
ser
encontrado
gratuitamente na loja de
aplicativos do celular. Quem
não dispuser de um aparelho na
hora, pode ver junto ao colega
que tiver. As plaquinhas pela
trilha possuem QR Codes com
diversas
informações
interessantes. Com isso, é de extrema importância que eles sejam lidos para que,
de forma integral, a caminhada faça sentido.
PEDIR PARA TOMAREM CUIDADO PARA NÃO ESCORREGAR.
É importante comunicar aos estudantes que durante o trajeto, encontrarão um
colaborador do parque na ETA (Estação de Tratamento de Água) que explicará
como funciona o tratamento da água utilizada no parque.

Durante a caminhada e nos pontos
específicos, sinalizados com placas,
é importante pedir para os
estudantes sempre observarem os
conteúdos
das
plaquinhas,
relacionando com o que existe em
sua volta na trilha e os conteúdos
que eles já trabalharam na escola.
Outra questão é a de instigar
conversas sobre a preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

Link: http://www.maestroassessoria.com.br/

Link: http://www.wetnwild.com.br/

Link: http://q-r.to/baf2L2
Teste seu Leitor de Qr Code Aqui!

Ponto 2 - Produção Agrícola
População Urbana e Rural; Revolução
Industrial e Êxodo Rural.
Peça para que os estudantes observem
o horizonte e ajude-os a enxergar toda
Produção Agrícola presente nas
redondezas do parque, sem esquecer
de
mencionar
o
sistema
de
gotejamento para a irrigação das
plantações.

Questões Norteadoras: Plantação de hortaliças e o seu significado. Alface,
rúcula e outras plantas folhosas utilizadas para o consumo humano. Conversar
sobre o que são Produções Agrícolas Familiares, monocultura, indústria e
agrotóxicos. Informar que os vizinhos
(pequenos
agricultores
ao
redor)
abastecem Feiras Livres e o Ceagesp
(Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo) da região. Comentar
que a tendência do conceito de
“agricultura familiar” é evitar o uso de
agrotóxicos e valorizar o trabalho de
pequenos agricultores. Neste ponto é
importante mencionar sobre seus malefícios.

Fazer os comparativos da mão-de-obra humana e o maquinário: produção
agrícola e produção em larga escala.
O que foi o êxodo rural? Por que aqui em São Paulo
há uma maior população urbana?
No infográfico, observa-se a porcentagem da
população rural e população urbana no Brasil, por
estados.
Maranhão X São Paulo.

Falar
sobre
como
acontece
o
desmatamento, sobre fluxo ocupacional
geográfico, ou seja, a direção que ele toma:
do litoral para dentro do país. Explicar como
aconteceu a Revolução Industrial no século
XIX e o êxodo rural, relacionando ambos os
temas.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aoiP-WK3V8o
Brasil: Um Planeta Faminto e a Agricultura brasileira

Ponto 3A - Mata Ciliar
Assuntos Tratados: Mata Ciliar, Mananciais.
Questões Norteadoras: De onde vem esse nome
“Mata Ciliar”? Fazer relação com os cílios humanos e
a sua função, para que assim, eles compreendam a
função desse tipo de vegetação. Fazer uma relação
entre ambos para que os estudantes formem a
resposta.
Essas vegetações também influenciam no curso do rio, e por isso vemos imagens
da Amazônia com muitas curvas acentuadas, onde a mata ciliar é mais
preservada.
O que são mananciais?

Florestas que protegem Mananciais, incluindo rios e águas na superfície,
nascentes e lençóis freáticos.
Falar da importância da preservação para não ficar igual o rio Tietê.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=56ebWyNvPBc
A importância das matas ciliares para conter chuva

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tFFy3WzQBXM
Mata Ciliar - Ecologia Em Ação

Ponto 3B - Áreas de Preservação Ambiental
Assuntos Tratados: Preservação Ambiental, Proteção dos Solos e Rios, Áreas
de Preservação Permanente

Questões Norteadoras: Conversar sobre o respeito às leis de preservação
obrigatória na nossa legislação (onde cada área irá variar, podendo ou não, ter
visitação e/ou agricultura).
Todos respeitam essas
leis?
Porque chama
propriedade “legal”?
Quais características?
Vamos pensar em
exemplos reais?
Qual a importância?

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BTXNFNnm40Y
Pesquisa avalia papel da mata ciliar na proteção de
solos e rios

Ponto 4 – Relevos
Assuntos Tratados: Relevos, Vale, Planalto, Península.
Questões Norteadoras: Perguntar
sobre o que estamos observando e
comentar sobre os tipos de relevo e suas
características. Observe a região que
vocês estão e questione sobre quais tipos
de relevo podem ser encontrados.
Comente sobre o fato de estarem em
uma região de vale e o represamento de
um rio. Área essa que sai do planalto e
vai para a planície.

No QR Code somos orientados a comparar a
forma da margem da represa com as formas
existentes na imagem, entendendo que o que há
em comum: a península. Questione sobre o seu
significado e, caso não consigam descrever,
você, professor, pode complementar.

Proposta:
Estabeleça uma relação entre o Relevo do lugar onde
você está e o da imagem.

Proposta: Compare a forma da margem da represa
com as formas existentes nessa imagem. O que existe de
comum?

Ponto 5 – ETA
Assuntos Tratados: ETA - Estação de Tratamento da Água.
Questões Norteadoras: Relembrar os cuidados com a segurança para
ninguém escorregar. Ficar atento à explicação do responsável pela Estação de
Tratamento de Água - ETA.
Observar os desenhos dos tanques e as placas sobre a utilização da água.
Abordar sobre o consumo consciente: como vocês eles contribuem para
economizar água e ajudar o meio ambiente?

Vídeo: Características de funcionamento - Bomba
Peristáltica Ragazzini - Vallair do Brasil
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3Dnt6r_YtDY

Vídeo: Estação de tratamento de água - como
funciona?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YcLtPJBjdAc

Ponto 6 – Preservação e Recuperação da Nascente;
Serra Pilheira.
Assuntos Tratados: Preservação e recuperação de uma nascente,
afluentes, leitos, Serra Pilheira, Assoreamento.
Questões Norteadoras: O que é nascente, afluente, leito?
Conversar como é feita a preservação e recuperação de uma nascente e sobre
como é realizado um assoreamento? Explicar seu processo natural e antrópico
(quando sofre ação do homem). Se possível, assistir o vídeo do QR Code.

Observar a serra pilheira do local e explicar sua importância para o bioma.
Do que a serra pilheira é composta?
Qual a sua relação com a fauna e flora da mata?

Vídeo: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t8z5uuBiPCs

Ponto 7A- Caixa de Erosão / Viveiro/ Plantar uma
Árvore
Assuntos Tratados: Erosão, Solo, Plantas,
Plantação de uma Árvore, Flora da Mata
Atlântica e Voçoroca

Questões Norteadoras: Conversar sobre
como acontece a erosão, observando a
caixa de erosão. Explicar como funciona um
viveiro, que as plantas passam por ele para
depois serem transplantadas em outro lugar.

Dentro da estufa estão plantas ornamentais e algumas mudas da Mata
Atlântica, plantadas na região. Encontramos árvores frutíferas nela, como:
Goiabeira Branca e Vermelha, Mangueira, Pitangueira. Vamos plantar uma
árvore? Escolha 3 estudantes para representar o grupo.

Vocês já ouviram falar em Voçoroca ?
O que a imagem representa?
Qual sua relação com o processo de
erosão?

Ponto 7B – As Secções de um Rio
Assuntos Tratados: Secções de um rio, Erosão, Formação de Rios e Aquíferos.
Questões Norteadoras: Pergunte aos estudantes se eles sabem o que é um
aquífero, sobre o Aquífero Guarani e sua importância. Questione sobre a
nascente do Rio Tietê e a sua localização. Explique que a sua nascente fica em
Salesópolis e ao contrário do que se imagina, ela é limpa e possui a mata ciliar
preservada.

Vídeo: Simulador de Erosão Hídrica

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kNshAoMgOEw

Ponto 8 – Assista o vídeo do Qr Code
Assuntos Tratados: Viveiros, Flora, Mudas, Mata Ciliar e Espécies Nativas.
Questões Norteadoras: Assistir o vídeo e conhecer um pouco mais sobre
viveiros, mudas, mata ciliar e espécies nativas.
Qual a importância das plantas? Porque o
desmatamento é ruim?

Vídeo: Flora Londrina - Viveiro Florestal em Londrina-PR
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4FS8SXEtwi0

Ponto 9 – Animais da Mata Atlântica
Assuntos Tratados: Animais da
Mata Atlântica, Fauna e
Curiosidades.
Questões Norteadoras: Diga aos
estudantes que no parque já foram
vistos os seguintes animais: BichoPreguiça, Micos, Garças e famílias
de capivaras. Falar também sobre a
Fauna brasileira e que muitos
estrangeiros a procuram por sua
variedade de espécies e dos animais endêmicos (que só existem na região da
Mata Atlântica).
Podemos observar pela trilha, que a cigarra deixa sua antiga proteção para trás
depois de passar pela metamorfose.
Curiosidade: existem cerca
de 1500 tipos de cigarras
diferentes. As fêmeas são
surdas, sentem o canto dos
machos pela vibração e é
por isso que o som emitido
seja tão alto.

Dia 22 de setembro é o dia da defesa da Fauna.

Ponto 10 - Cinco Reinos
(Monera, Fungi, Protista, Animal e Vegetal)
Assuntos Tratados: Cinco Reinos (Monera, Fungi, Protista, Animal e
Vegetal)
Questões Norteadoras: Falar sobre as características de cada reino, observar
a placa e pedir para os estudantes
identificarem os reinos nela.
Questionar e explicar sobre os líquens e sua
importância para as árvores, como uma
associação de fungos e algas.
Pedir para os alunos observarem a
manifestação deles ao seu redor e informar
que são bioindicadores de um ambiente
com ar limpo e livre de radiação.

O que podemos observar nesta placa? Se
fossemos dar um título, qual seria?
Vocês conseguiriam pelo menos dar um
exemplo que tem aqui onde estamos de
cada reino?

Vocês conseguem relacionar esta placa com as palavras adaptação e
evolução?

Ponto 11 – Árvore do DNA
Assuntos Tratados: Dna, material
genético, a importância do estudo da
genética, diversidade genética, pesquisas
científicas.

Questões Norteadoras:
O que esta placa significa? Em que formato está
a raiz da árvore? Que título daríamos a esta
placa? O que é Genética? O que ela estuda?
Qual a sua importância? Qual a relação destes
temas com pesquisas de cura de doenças?

Ponto 12 – Relações Ecológicas
Assuntos Tratados: Relações ecológicas.

Questões Norteadoras: Explicar o que são relações ecológicas. Harmônicas e
desarmônicas. Citar exemplos. LÍQUENS em mutualismo. Falar sobre as diversas
relações ecológicas e sobre o parasitismo: a interação entre duas espécies,
onde o parasita se beneficia da outra, não necessariamente causando sua
morte. Exemplos: piolho no ser humano, carrapato no boi.

Ponto 13 - Henfil e Biomas brasileiros
Assuntos Tratados: Henfil, Biomas Brasileiros (Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampas).

Questões Norteadoras: QR Code
com um vídeo sobre quem foi Henfil.
Falar
sobre
quais
as
principais
características dos biomas brasileiros
(Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,
Caatinga, Pantanal e Pampas) com as
ilustrações do próprio. Vocês já viajaram
para quais biomas? O que é um bioma?
Vamos dar exemplo de cada um? E o
que são ecossistemas? Qual a sua
relação com o bioma?

Proposta: Qual o significado dessas imagens produzidas
pelo cartunista Henfil?

Vídeo: Documentário Henfil Plural - parte 1/5
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sR4hETT8vMw

Proposta: Quais as principais características dos Biomas
Brasileiros?

Ponto 14 - Sedentarismo e Motricidade
Assuntos Tratados: Sustentabilidade, Deck, Pellets, Sedentarismo,
Motricidade
Questões Norteadoras: Mencionar sobre o deck como estrutura, observando
sua construção sustentável e flutuação sustentada por garrafas pet.
Os pellets, combustível renovável a base de serragem de madeira, são utilizados
na combustão de aquecimento das águas para as piscinas.
Converse sobre sedentarismo, motricidade e
a importância de se exercitar para ter uma
vida saudável.
Segundo a Fisiologia porque é importante nos
nos movimentar, praticar exercícios? Porque
isso se torna mais importante nas pessoas de
mais idade?
Explique a frase:

Proposta: “MENS SANA IN CORPORE SANO”
Debata essa frase com seus amigos!
Qual a importância de praticar esportes?

