
Semana do Meio Ambiente 
Programação do Sistema Ambiental Paulista 

 
 

PARQUE VILLA-LOBOS - São Paulo 
 
Dia 03 - às 9h - Fórum Internacional dos Direitos da Mãe Terra. Conhecido como local para 
práticas esportivas, o parque Villa-Lobos sempre tem também uma programação diferente 
nas datas especiais. É o caso da Semana do Meio Ambiente, com tantos eventos programados 
que na verdade vai durar 10 dias!  
 
Dia 1/6 - Inauguração Villa Ambiental, que vai abrigar a Exposição Água. No local, os visitantes 
poderão participar de uma monitoria onde serão abordadas questões de consumo 
consciente, biodiversidade, reciclagem e gestão de resíduos sólidos. 
 
Dia 2/6 - A partir das 14h, será realizada a Oficina de Terrario, ministrada pelos monitores do 
parque, que ensinam técnicas para construção desses minijardins cultivados em vidros e sua 
manutenção. A participação é gratuita, mas a capacidade é limitada a 10 pessoas. 
 
Dia 3/6 - Oficina de Kokedama, às 14h. Nela, os monitores do parque ensinam a arte 
originária do Japão, como montar e manter essa técnica que é considerada uma variação do 
bonsai. Quem quiser participar deve chegar mais cedo, para garantir uma das 10 vagas 
oferecidas. 
 
Dia 8/6 - Oficina de Bomba de Semente, na sexta-feira, dia 8/06, vai ensinar a técnica que 
pode ser utilizada em pequenas e grandes escalas para o reflorestamento. Como aconteceu 
na década de 1980 na recuperação de trechos da Serra do Mar, na região de Cubatão, através 
de uma iniciativa pioneira da CETESB.  
 
Dia 9/6 - às 14h - Oficina de Boneco Ecológico. Nessa oficina, os monitores do parque vão 
ensinar técnicas de montagem de bonecos ecológicos, com o aproveitamento de material 
reciclável, para um número máximo de 10 pessoas. 
 
Dia 10/6 - às 9h - Oficina de Máscaras de Animais Silvestres, também com 10 vagas. 

 

PARQUE DA ÁGUA BRANCA - São Paulo-SP 
 
Dias 2 e 3/6 – O Museu Geológico será palco de visitas guiadas com o tema Cartografia, 
Geociências e Meio Ambiente. As visitas, com duração média de 20 minutos, serão 
conduzidas pelos monitores do Museu. Durante a atividade, os monitores conversarão com os 
visitantes sobre técnicas cartográficas antigas e atuais, além de mostrar equipamentos 
antigos empregados na produção de mapas. A atividade é gratuita e não é necessária 
inscrição prévia. Estão programadas três visitas em cada dia de atividade, às 11h, 14h e 
15h30h. 
 
Dia 10/6 - Às 12h - Feira Agricultura Viva 

 

PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN - HORTO FLORESTAL - São Paulo 
 
Até 10/6 - Exposição Bicho: quem te viu, quem te vê, de terça a domingo, das 9 às 12 horas e 
das 14 às 16h30. A exposição, que está percorrendo vários parques da Secretaria Estadual do 



Meio Ambiente, tem o objetivo de alertar para o atropelamento dos animais de nossa fauna, 
nas estradas e rodovias paulistas. 
 
Dia 1/6 - O Horto proporciona uma ótima oportunidade para os visitantes conhecerem o 
chamado Circuito das Águas, com monitoria em todo o percurso. O passeio começa às 9h30, 
em frente ao Palácio de Verão, e prossegue até às 11h30. 
 
Dia 2/6 – a partir das 10h - Curso básico de cultivo de orquídeas. À tarde, às 14h30, uma 
Gincana Ambiental terá início em frente ao Palácio de Verão. As gincanas desenvolvidas na 
semana do meio ambiente têm o objetivo de integrar o público visitante do parque e 
despertar valores ambientalmente responsáveis. A competição será composta por tarefas 
como coleta de recicláveis, confecção de obras de arte a partir de elementos da natureza, 
composição de poesias, jogos ambientais e prova de conhecimento. As atividades serão 
desenvolvidas em equipes, compostas por no mínimo quatro pessoas e no máximo sete.  
 
Dia 3/6 - a partir das 10h - Oficina de Recicláveis, às 10 h, e Contação de Histórias, às 12. Estas 
atividades vão acontecer no Núcleo de Educação Ambiental – Leia Bem no Horto. 
 
Dia 5/6 - às 9h - Plantio de árvores nativas. O encontro é em frente ao Palácio. No mesmo 
local, às 14h30 do dia 8/06 (sexta-feira) começa outra gincana ambiental.  
 
Dia 9/6 - às 10h – Oficina vai ensinar os participantes a aproveitar embalagens e outros tipos 
de sucata, que podem ser reaproveitadas e transformadas em objetos utilitários. A atividade 
será realizada no Núcleo Educação Ambiental - Leia Bem no Horto. No domingo, as pessoas 
terão a oportunidade de aprender a cultivar uma horta, um pomar ou um jardim. A Oficina de 
Plantio será realizada a partir das 10 h, ao lado das quadras, no domingo, dia 10/06. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
 
Dia 4/6 - às 9h (o dia todo) - 17ª Conferência P+L e Mudanças Climáticas da cidade de São 
Paulo. 

 

JARDIM BOTÂNICO - São Paulo-SP 
 
Dia 4/6 - às 9h (o dia todo) - Exposições fotográficas: Inauguração da exposição resultante do 
concurso de fotografias, realizado durante a XXl RAIBt/2017, organizado pela Pós-Graduação 
do Instituto.                                                                               

 
Apresentação da exposição organizada pelo Instituto Butantan, emprestada ao JBSP, em 
homenagem a Frederico Carlos Hoehne e seu amplo legado ao Horto Oswaldo Cruz.  
 
Inauguração da exposição comemorativa dos 90 anos do JBSP e os 80 anos do IBT. 
 
Dia 7/6 - das 10h às 17h - UI Green Metric - II National Workshop on UI GreenMetric for 
Universities in Brazil, incluindo uma visita ao Jardim Botânico de São Paulo. 
 
Dia 10/6 - às 8h30 - Solenidade em homenagem ao Dia do Meio Ambiente no palco da 
corrida, com a participação de Maurício Brusadin, secretário de Meio Ambiente. 
 
Às 9h - Exposição fotográfica, apresentações artísticas, atividades lúdicas e de educação 
ambiental e feira de artesanato. 



 

AUDITÓRIO AUGUSTO RUSCHI/SMA - São Paulo – sede 
 
Dia 5/6 - 8h30 - Evento “Popcorn POP Free”: apresentação de filme e mesa redonda 
 
Dia 6/6 - 9h - 1ª Jornada Paulista de Fiscalização Ambiental: Conciliação Ambiental 
 
Dia 7/6 - dia todo - Encontro São Paulo no Clima - Diálogo de Talanoa 

 

AMBIENTE MÓVEL  
 
Dia 8/6 - manhã - Ambiente Móvel em Mogi das Cruzes na Universidade Brás Cubas de Mogi 
das Cruzes. A Secretaria do Meio Ambiente leva toda sua estrutura para reunião com 
municípios da região. 

 

FUNDAÇÃO FLORESTAL  
 
Parque Estadual Juquery - Franco da Rocha-SP 
De 5 e 10/06, das 8h às 17h - Serão realizadas palestras, trilhas monitoradas, oficinas, e 
exposições para os visitantes, tanto no parque, como no seu entorno. 
 
Dia 5/6 - das 9h às 14h - Parque montará um estande com o tema “Conhecer para Preservar”, 
na Praça Caieiras, no Centro de Franco da Rocha e no dia 7/6, o mesmo estande estará na 
Praça do Bairro Nova Era, em Caieiras, das 9h às 14h. A exposição conta com banners, animais 
empalhados ou em vidro, informações sobre o Programa Corta-Fogo e outros. 
 
Dia 7/6 - 14h - Para prevenir incêndios em rodovias, parques e áreas de proteção ambiental, a 
SMA conta com a Operação Corta Fogo 2018, para a redução dos impactos em matas nativas 
e Unidades de Conservação, que será lançada na quinta-feira, 7, às 14h, no Parque Estadual 
de Juquery, em Franco da Rocha. 
 
Dia 8/6 – das 8h às 17h - Haverá uma palestra sobre o histórico do parque, sua fauna e flora, 
prevenção de incêndios, seguida de caminhada monitorada pela Trilha Yu-kery, passando por 
trechos de mata atlântica e cerrado, além de pausa para beber água em uma bela nascente 
do Cerrado. A trilha é de nível médio, recomendada para público acima de 10 anos. Vagas 
limitadas. 
 
Dia 9/6 - O Parque realiza uma Feira de Troca de Mudas e Sementes, das 9h às 12h, e Museu 
Aberto, das 9h às 16h, com exposição de animais empalhados e conservados em vidro. Os 
interessados devem levar mudas de árvores e de ervas medicinais para trocar com os outros 
participantes. Na ocasião, o PEJy fará distribuição de mudas de árvores da Mata Atlântica e do 
Cerrado.  No dia 10/6, tem Cine Juquery, das 13h às 16h, e Oficina de Pintura, das 13h às 16h, 
para a criançada. 
 
Parque Estadual Jaraguá - São Paulo-SP 
De 5 a 10/6 - das 9h às 16h - O Parque Estadual Jaraguá abrirá o histórico  Casarão Afonso 
Sardinha para a Exposição Itinerante “Bicho! Quem te viu, Quem te vê”, que traz um olhar 
sobre o problema do atropelamento de animais silvestres em rodovias brasileiras, com 
conteúdos audiovisuais e interativos. A programação é gratuita e aberta ao público. Essa 
atividade será complementada com uma oficina de máscaras de animais da Mata Atlântica. 
 



Parque Estadual Morro do Diabo – Teodoro Sampaio-SP 
Dia 5/6 - das 8h às 12h – Campanha Ecológica Rodovia SP 613: Conscientização dos 
motoristas usuários da SP 613, que corta o Parque Estadual Morro do Diabo, sobre a 
importância da Unidade Conservação; dos riscos de atropelamentos de animais silvestres; 
incêndios florestais e lixo.  
 
Parque Estadual Xixová Japuí - São Vicente-SP 
Dia 5/6 - o dia todo - Centro de visitantes do PE Xixová Japuí. Ações em São Vicente com 
atividades de educação ambiental no centro de visitantes do PE Xixová Japuí. 
 
Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Itariru - Pedro de Toledo-SP 
Dia 5/6 - às 9h - Palestra - Meio Ambiente é Vida - Todos Somos Um! Passeio na Trilha - 
dentro da sede 
 
Parque Estadual Carlos Botelho - São Miguel Arcanjo-SP 
Dia 6/6 - 9h Visita ao Parque com observação de Muriquis. 
 
Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Bertioga – Itanhaém-SP 
Dia 6/6 - o dia todo - Ações em Itanhaém. Tema: lixo no mar; ação embarcada para limpeza 
do Rio Itanhaém; workshop sobre metodologia de limpeza de praias como instrumento de 
formulações de políticas públicas no combate ao lixo no mar. 
 
Dia 7/6 - o dia todo - Oficina APA Centro - Lixo nas áreas costeiras e metodologia de 
classificação 
 
APA Marinha - Santos-SP 
Dia 9/6 – o dia todo - Visita Lage de Santos/APA Marinha 
 
Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Santa Virgínia – São Luiz do Paraitinga-SP 
Dia 10/6 - 8h - 9ª Caminhada ecológica. Embarque dos participantes inscritos em ônibus até 
o campo da escola EMEIEF Maria Vitória de Campos Azevedo em Catuçaba, onde será 
realizado um alongamento com os participantes que, em seguida, irão até a unidade, 
totalizando 18km de caminhada até o Centro de Visitantes do Núcleo Santa Virginia.  
 
Parque Estadual Morro do Diabo - Teodoro Sampaio-SP 
Dia 10/6 – manhã - Meio ambiente com a Melhor Idade: Serão desenvolvidas durante o 
período da manhã atividades físicas, conscientização, recreação e lazer, com dinâmicas em 
grupos, passeios nas trilhas e plantio de mudas de arvores nativas.  Também haverá 
atividades no período da manhã, com grupos de 50 pessoas até a Sede do PEMD, onde os 
participantes terão a oportunidade de conhecer a UC, onde serão desenvolvidas atividades de 
recreação, dinâmicas em grupos, oficinas, passeio nas trilhas e plantio de mudas. 
 
Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Padre Dória - Salesópolis-SP  
Dia 10/6 - Lançamento do Jardins Secretos das Orquídeas do Jardim Botânico do PE Serra do 
Mar - Núcleo Padre Dória; Pelada Itariru - Percurso realizado de bicicleta, entra as duas 
cidades por dentro dos limites do PESM/Núcleo Itariru/Pedro de Toledo. 
 
Dia 17/6 - Concurso Gastronômico com produtos do Cambuci e exposição de produtos. 3° 
Encontro de produtores de Cambuci, com a comunidade entorno do Parque, com palestras e 
cadastros para o programa ”Plante um pé no seu quintal”, com exposição de alguns produtos 
e degustação do fruto da juçara. 
 



Parque Estadual de Porto Ferreira - Porto Ferreira-SP 
De 4 a 9/6 - Estudo do meio na Trilha das Árvores Gigantes - Público: alunos do 7º ano DO 
ensino fundamental (80 alunos). 
 
De 4 a 9/6 - Apresentação de Palestra: Os ambientes de Porto Ferreira - Público: comunidade 
escolar. Anfiteatro Municipal Izaltino Casemiro ou E.E. Dr. Djalma Forjaz. 
  
De 4 a 9/6 - Caminhada na Trilha do Poção - Público: comunidade (40 pessoas). 
 
Parque Estadual Ilhabela – Ilhabela-SP 
De 4 a 9/6 - 1º Encontro de Pesquisadores do PE Ilhabela – Por que as Pesquisas no parque 
são tão importantes? Teatro de fantoches nas escolas nas comunidades tradicionais.  
 
Parque Estadual Ilha Anchieta - Ubatuba-SP 
 
Dias 5 e 8/6 - O Parque Estadual Ilha Anchieta se transformará em uma grande sala de aula no 
meio da “natureza”. Entre diversos aprendizados, alunos de escolas públicas do município 
entenderão a relação do ciclo do carbono e as mudanças climáticas globais, por meio de um 
jogo dinâmico e cooperativo entre os alunos em uma trilha da Mata Atlântica. Essa atividade 
faz parte do projeto Ecossistemas Costeiros, do Instituto de Biociências da Universidade do 
Estado de São Paulo- IB/USP, em parceria com as Unidades de Conservação do Estado de São 
Paulo e as escolas públicas. Além disso, terão acesso ao histórico da Ilha Anchieta e 
informações sobre unidades de conservação. Em comemoração ao Dia dos Oceanos, o PEIA 
receberá o Encontro Jovem Transformar, do Projeto Tamar, com o objetivo trabalhar na 
prática o tema “conservação costeiro-marinha”. 
 
Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Curucutu - Itanhaém 
De 5 a 10/6 - VI Semana do Meio Ambiente - Tema “Unidade de Conservação e seu papel na 
preservação e conservação dos recursos naturais”. Palestras e Vídeos. 
 
De 5 a 10/6 - Dinâmicas, além de bate papo a fim de promover a divulgação da Unidade de 
Conservação enfatizando a premissa “Conhecer para Preservar”, visto que ninguém preserva 
algo que não conhece; e também caminhada até as trilhas do Mirante, Capela Santa Rita de 
Cássia e da Bica, proporcionando uma observação e o contato pleno com a exuberância da 
UC. 
 
Parque Estadual Xixová Japuí - São Vicente-SP  
De 5 a 7/6 - Plantio simbólico de espécies nativas; limpeza da Praia Paranapuã com 
comunidade do entorno; trilha  monitorada; atividades de Educação Ambiental. 
 
Parque Estadual Cantareira Núcleo Cantareira – São Paulo-SP 
Dias 9 e 10/6 - Centro de Visitantes Núcleo Pedra Grande - Rua do Horto, 1799 – Horto – São 
Paulo/SP. Os visitantes serão recepcionados no Centro de Visitantes, onde será apresentado 
um breve histórico do parque, o vídeo institucional e uma apresentação em slide focando na 
conservação e importância das matas e recursos hídricos, e introdução às atividades a serem 
realizadas. Logo após, os visitantes terão a oportunidade de participar de uma trilha 
monitorada (Trilha do Bica), possibilitando-os a conhecer melhor Mata Atlântica e sua fauna e 
flora nativa, focando na importância de sua preservação. 
 
Parque Estadual Cantareira Núcleo Engordador - São Paulo-SP 
De 9 e 10/6 - Av. Cel Sezefredo Fagundes, 19.100 – Cachoeira – São Paulo/SP - Exposição “A 
importância dos dispersores e polinizadores na Floresta Atlântica” com exsicatas da floresta 



atlântica e sua fauna dispersora através de animais taxidermizados. Também haverá a 
Ecobrinquedoteca com brinquedos recicláveis. 
 
Parque Estadual Cantareira Núcleo Núcleo Cabuçu - Guarulhos-SP 
De 9 e 10/6 - Av. Pedro de Souza Lopes, 7903- Jd. São Luiz- Guarulhos/SP. Apresentações do 
vídeo institucional do parque com explanação sobre seu histórico, biodiversidade e principais 
atrativos, Palestra e apresentação de slides sobre a Febre Amarela, Caminhada na Trilha da 
Jaguatirica com informações sobre as espécies de flora e fauna presentes no decorrer da 
trilha e Visitas à Barragem com explanação sobre o antigo Sistema Cantareira de 
abastecimento e o atual Sistema Produtor Cabuçu, que abaste a população do entorno. As 
atividades descritas ocorrerão em horários distintos. 

 

 

 

 


