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ESCOLA "RAQUEL DE CASTRO" APRENDE SOBRE MANGUEZAIS NO CLP.
Alunos da escola aprendem sobre manguezais.

[15/07/2013]

Nos dias 20 e 21 de junho de 2013, o Grupo de Pesquisas em Biologia de Crustáceos (CRUSTA) recebeu a visita de 100

crianças de 5a série da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Raquel de Castro”, que fica próxima à Base do Corpo de
Bombeiros de São Vicente e, pode-se dizer, vizinha ao nosso Câmpus. As crianças, as professoras e o coordenador da
escola (Prof. Paulo Paixão), foram recepcionados pelo Prof. Marcelo Pinheiro, coordenador do projeto de extensão, que
explicou como seria este “dia de estudos diferente” na UNESP/CLP, passando a palavra para suas alunas (Aline Bento e
Bruna Belletato Marques), que se revezaram em uma palestra sobre os manguezais, sua fauna e flora e a importância de
sua preservação ao homem.

Após a palestra, as crianças participaram de uma série de atividades lúdicas sobre os assuntos abordados durante a
palestra, para que assim pudessem fixar melhor os conteúdos ministrados. No total foram realizadas cinco atividades/dia,
das quais todos os alunos participaram, as quais estiveram sob os cuidados dos bolsistas do projeto de extensão
“Educação Ambiental sobre Manguezais”. Ao final de cada atividade os alunos visitantes fizeram uma avaliação qualitativa
das mesmas, que está sendo analisada para apresentação à escola e em congressos na área. Ao final, do rodízio dos
alunos nas atividades oferecemos para cada aluno um lanche (cachorro-quente, suco e bolinho de chocolate), o que
ocorreu na área da cantina e quiosque do campus, em clima de descontração e confraternização entre os participantes.
Cada aluno recebeu, ainda, a cartilha ilustrada “Gu & Gui e o Caranguejo-Uçá”, que foi ofertada gratuitamente para ser
levada para casa e partilhar com os demais familiares, bem como se divertir com os passatempos ao final da revistinha,
mostrando aos pais e amigos.

Os professores visitantes aprovaram as atividades e, na opinião do Coordenador da Escola “Raquel de Castro”, Prof.
Paulo Paixão “foi uma experiência fantástica aos alunos, que puderam aprender mais sobre os manguezais foram de sua
escola de origem”, que ficou surpreso com o grande interesse pelas atividades. “Eles até se esqueceram, do lanche das
9:30h”, disse ele sorrindo.

As atividades não poderiam ter sido efetuadas sem a ajuda dos bolsistas PROEX (Bruna Marques, Nicholas Kriegler e
Sthefany Rosa), orientados do Grupo CRUSTA (Caroline Souza, Renata Pettan e Michel Tartarotti) e outros parceiros de
desafios como este (Aline Bento, Renata Teles, Sergio Asche, Priscila Silva, Isabela Cardoso, Paulo Mantoan e Juliana
Saraiva), a quem agradecemos. Contamos, também, com o apoio de grande parte do Setor Administrativo e da Vice-
Coordenadoria Executiva da UNESP/CLP, responsáveis pela compra dos itens usados nas atividades e lanches, com verba
da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNESP, destinada ao Coordenador do Projeto para tal fim.

 

Alunos da EMEF “Raquel de Castro” no Salão Nobre da
UNESP/CLP, por ocasião da palestra sobre manguezais.

Aline Bento ministrando a palestra aos alunos da EMEF
"Raquel de Castro".

Bruna Marques (ao centro-esquerda) e Renata Pettan
(ao centro-direita), com os alunos em atividade prática
de desenho “adivinhativo” de animais.

Sérgio Asche com alunos em atividade prática sobre
manguezal, realizada na quadra poliesportiva da
UNESP/CLP.
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Alunos da 5ª série da EMEF “Raquel de Castro” em foto
ao final das atividades práticas na UNESP/CLP.

 

Prof. Marcelo Pinheiro (segundo à esquerda), com parte
da equipe do CRUSTA, alunos de Biologia da UNESP/CLP
e parceiros que aplicaram as atividades práticas sobre
manguezais.

Bruna Belletato Marques & Marcelo A. A. Pinheiro

TweetarTweetar 0            
Curtir Você e Helena Spadotto Pinheiro curtiram isso.

Notícias recentes

06/06/2013 - [Estão abertas as inscrições para a X Semana de Biologia Marinha e do Gerenciamento Costeiro em São

Vicente.]

29/05/2013 - [UNESP CLP e O Dia Internacional da Mata Atlântica.]

27/05/2013 - [UNESP visita o Mar Profundo.]
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