
Dinâmicas Síncronas – realizadas ao vivo.

Dinâmicas Assíncronas – proposta gravada.                                                          

uma nova experiência a distância

A educação ambiental é um processo de

construção da ideia de que o ser humano está

conectado a um universo maior que ele próprio e

que somos interdependentes.

A criança passa a cuidar, se importar e, aos

poucos, criar uma consciência de preservação e

respeito ao meio ambiente.

METODOLOGIA DE MEDIAÇÃO

Através de uma aprendizagem interdisciplinar, que vai de encontro às

atuais demandas da educação, buscamos proporcionar uma

experiência de descobertas e sensibilização, mesmo a distância.

A equipe docente pode gravar a “aula” ou fazer a transmissão através

da Floresta.

Ao contratar “Na Floresta a

distância”, você terá a assessoria

de uma equipe especializada

com educadores, biólogos e

veterinários para conectar seus

alunos com o universo natural.



• Metamorfose

- transformação completa que determinados animais (anfíbios, insetos) realizam

desde seu nascimento até a fase adulta.

• Reino animal: vertebrados

- morfologia, anatomia e curiosidades de peixes, anfíbios, répteis, aves e

mamíferos.

- animais adaptáveis ao meio urbano: cuidado, atenção, perigo e respeito à

fauna.

- manejo (somente presencial, na escola ou na floresta).

• Pequenos gigantes

- insetos: polinização das abelhas e a importância de determinados insetos para

o ecossistema.

- compostagem: composição do solo, animais que ajudam em sua formação,

plantio e cuidados com a flora.

TEMÁTICAS POSSÍVEIS 

RECURSOS UTILIZADOS NAS AULAS

Crânios, materiais em resina, miniaturas e animais vivos.

• Piratas da floresta

- desequilíbrio e degradação do meio ambiente.

- vulnerabilidade da fauna pela ação do homem.

- extinção, tráfico e comércio ilegal dos animais.

• Que bicho fez a coisa

- diferenças morfológicas e anatômicas entre animais onívoros, carnívoros e

herbívoros.



Tempo de duração: 45 minutos

*As dúvidas dos professores e alunos podem ser enviadas para Na Floresta
até 24 horas após a aula. 

Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). 

AGENDAMENTO

Nossa equipe de profissionais está à disposição através dos contatos:

E-mail: contato@nafloresta.bio.br              Instagram: @nafloresta.sp

Facebook: Na Floresta                              Site: www.nafloresta.bio.br

Telefone: (11) 3032-4981 WhatsApp: (11) 99744-0714

Agende um encontro com tour virtual e descubra como NA FLORESTA 

pode deixar suas aulas mais dinâmicas.

Você também pode proporcionar essa experiência para as famílias

no final de semana, tanto em conexão privada e interativa, quanto

nas redes sociais da sua escola. 

Consulte condições. 

INVESTIMENTO

Na Floresta Conscientização Ambiental LTDA. 

Rua Dr. Mário Ferraz, 68 – Jd. Europa - São Paulo – SP  - Cep. 01453-010


