
PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 
CICLO 2017 

 
DIRETIVA:  

Estrutura e Educação Ambiental 
MUNICÍPIO:  

Lençóis Paulista-SP 

Funcionamento do Programa Municipal de Educação Ambiental 

 
a) NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE:  

JARDIM SENSORIAL E MINIZOOLÓGICO DE ESCULTURAS 

 

b) OBJETIVO DO PROJETO OU ATIVIDADE: Desenvolver atividades interativas 

com o meio ambiente junto a diversos tipos de públicos, sobretudo crianças 

e jovens estudantes e também população em geral, sendo que está 

localizado dentro do Parque do Povo, o Jardim Sensorial e Minizoológico fica 

ao lado da mata ciliar do Córrego da Prata e Lago da Prata, as crianças 

realizam plantio de mudas, recebem orientações gerais de cuidados com o 

meio ambiente, especialmente sobre as plantas do jardim sensorial e seus 

benefícios para a alimentação, saúde e bem estar, pois são utilizadas para 

alimentação, remédios, além de plantas aromáticas e ornamentais, o espaço 

também possibilita o trabalho de inclusão de portadores de deficiências, 

principalmente visual e motora, além do mini zoológico de esculturas de 

animais nativos da fauna brasileira. 

 

c) PERÍODO OU DATA DE EXECUÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE: 

Permanente. Ação especial realizada entre os meses de abril a junho; 

novembro e início de dezembro. Em 2016 a ação especial de visitas iniciou-

se em 09/05/2016 e prosseguiram até 29/06/2016. 

 

d) PÚBLICO ENVOLVIDO NO PROJETO OU ATIVIDADE: Alunos da rede 

municipal, estadual e particulares do município, bem como comunidade em 

geral. Cerca de 800 crianças já visitaram o espaço em 2016, além de outros 

visitantes. 

 

 



e) LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE: Jardim Sensorial e 

Mini Zoológico de Esculturas – Av. Marino de Santis, s/n, Parque do Povo, 

Lençóis Paulista. 

 
f) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO OU ATIVIDADE: As crianças e 

outros participantes demonstram-se interessados e participativos durante 

todas as visitas ao espaço, sendo questionados e instigados a pensarem nas 

questões ambientais, sobretudo na conservação das matas ciliares, dos 

rios, cuidados com o lixo gerado e a destinação dos diversos tipos de 

resíduos, economia de água e conhecem melhor plantas que despertam a 

curiosidade, bem como as esculturas dos animais com seus hábitos. 

 

g) REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

 

  

Alunos durante visita ao espaço de educação ambiental. 

  
Visitas ao Jardim Sensorial e Mini Zoológico de Esculturas. 

  

 


