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Introdução: O Município de Ourinhos – SP, localizado na porção sudoeste do Estado de São
Paulo, destaca-se por apresentar um fragmento de mata atlântica do interior (floresta
estacional semidecidual), que se transformou numa área protegida, denominada parque
ecológico, com aproximadamente 10,96 hectares (cerca de 110 mil m2) na área urbana. O
Parque conta com um monitor da prefeitura para as trilhas na mata, mas não contava com
nenhuma outra atividade de Educação Ambiental. Aos domingos, dia de maior freqüência de
visitantes, não havia nem mesmo este monitor. Observando esta necessidade, aliada ao fato
de que as visitas no local eram intensas e valorizadas pelas escolas da região, resolveu-se
elaborar este projeto para efetivar ações ambientais na área, atingindo diretamente a
comunidade local e regional. Objetivos: Aplicar os conhecimentos biogeográficos através de
trilhas monitoradas e a sensibilização ambiental através de atividades de educação ambiental
com os visitantes, ampliar o conhecimento geográfico na área ambiental com a aplicação
prática e divulgação de atividades extensionistas da UNESP. Métodos: o monitoramento das
trilhas será feito mediante a inserção de atividades de educação ambiental e explicações
biogeográficas nas trilhas, com sensibilizações, oferecidas pelo grupo do projeto aos visitantes
do parque (a maioria grupos agendados durante a semana). As atividades são realizadas em
dois dias da semana: segundas e quintas no período da tarde e uma vez aos domingos. Dentre
as atividades podemos citar: a tenda da percepção, trilhas monitoradas, e arte no parque.
Resultados: Estas práticas, baseadas em teorias vistas em disciplinas de Biogeografia e
Educação Ambiental fizeram a diferença na questão da monitoria. O trabalho em 2008 atendeu
aproximadamente 1600 alunos do ensino infantil e ensino fundamental. Em 2009 a previsão de
atendimento é de 2000 alunos.Deste modo, esperamos ampliar o conhecimento e a
conscientização ambiental da população em relação a este importante lugar, que é o parque
ecológico de Ourinhos.
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