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Capacitar professores de ciências e alunos do ensino fundamental para a
disseminação do conhecimento sobre a preservação dos manguezais, com
ênfase no ciclo de vida de uma de suas principais espécies: o caranguejouçá (Ucides cordatus).
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Essa é a proposta do trabalho de educação ambiental conduzido pelo biólogo
Marcelo Amaro Pinheiro, coordenador executivo do campus Experimental do
Litoral Paulista (CLP) da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A iniciativa,
realizada em escolas públicas e particulares, é um desdobramento do Projeto
Uçá, que promove a otimização do manejo do caranguejo-uçá em ambiente
natural com apoio da FAPESP na modalidade auxílio a pesquisa.
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