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1. DIAGNÓSTICO 

 

Não é raro assistir cenas de vandalismos ou de descaso com o meio 

ambiente. 

O tema meio ambiente tem ganhado cada vez mais espaço na mídia 

nacional e internacional e não somente pelas catástrofes como secas queimadas 

e temporais, mas principalmente pela sua importância em nossas vidas. 

O Projeto Caça ao Lobisomem é um projeto didático/pedagógico interdisciplinar 

que envolve um Enduro Cultural-Ecológicoo. 

 

Autor: Angelo Roberto Veiga 

 

 

 

 

2. PROPOSTA 

Além de incentivar o esporte, o espirito de equipe, a descontração, a 

integração professor-aluno-pai e a aplicação de noções de física e 

matemática, o enduro também tem o objetivo de mostrar algumas 

curiosidades sobre a vegetação e relevo de cada trecho juntamente com 

alguns cuidados que devemos ter para minimizar o impacto da nossa 

presença junto a fauna e flora local, apresentação de vários ritmos 

musicais e o plantio de árvores em áreas de preservação permanente. 

Essas curiosidades ficam descritas no mapa, ao lado de cada trecho 

percorrido. 
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3. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

ASSISTA O VÍDEO QUE MOSTRA O PROJETO NÁ PRÁTICA EM: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VThGNJT6igA 

 

ou  

 

https://www.youtube.com/watch?v=82ATOalisl8 

 

 

São realizadas ações de divulgação através de redes sociais oficiais, jornais, 

rádios e panfletos, de campanhas de adoção, palestras em escolas com o intuito 

de conscientizar sobre a importância desse projeto. 

 

 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VThGNJT6igA
https://www.youtube.com/watch?v=82ATOalisl8
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4. EXECUÇÃO 

 

Os integrantes são divididos em grupos de aproximadamente 10 pessoas, com a 

presença obrigatória de pais e professores na equipe, que em intervalos de aproximadamente 

3 minutos partem para uma trilha ecológica. 

Na hora da partida a equipe recebe um mapa do percurso contendo as distâncias de 

cada trecho do percurso com os respectivos limites de velocidade que deverão ser obedecidos 

pela equipe, pois durante a trilha serão instalados alguns POSTOS DE CONTROLE (PCs) com o 

objetivo de registrar o horário da passagem de cada grupo pelo fiscal (PC). 
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Os fiscais 

ficarão em lugares não divulgados e cada segundo que a equipe passar atrasada ou adiantada 

no posto de controle a equipe vai somando um ponto, ou seja o objetivo de cada equipe é 

tentar manter a velocidade (manter cadência) determinada e passar nos PCs pontualmente 

para não somar pontos, pois a equipe que obtiver menos pontos na somatória dos tempos de 

todos os postos de controle será a vencedora. Durante o percurso será obrigatório o plantio de 

árvores de espécies nativas em área de preservação permanente e também existem pontos de 

paradas obrigatórios com atrações culturais (shows de musicas populares brasileiras , de 

raízes, forró e rock).Cada equipe recebe um saco de lixo para realizar a limpeza da trilha.  

O evento que foi criado pelo professor Angelo Roberto Veiga em 1998 somente com 

alunos do ensino médio de uma escola particular na Cidade de São Carlos, hoje é realizado 

para toda a região da cidade de Fernandópolis. 

 

 

REGRAS: Enduro Ecológico Caça ao Lobisomem 

 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES: 

 As equipes deverão ser formadas pelos próprios alunos, ficando por conta dos mesmos 

garantir a presença obrigatória de pelo menos um pai ou mãe ou coordenador ou funcionário 

ou professor na equipe (representante da equipe). 

QUANTIDADE DE PESSOAS POR GRUPO: 

- Pais, funcionários e professores : sem restrição de quantidade. 

- Alunos : no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete) alunos. 

- Convidado : no máximo três participantes (namoradas(os), irmãos, primos, etc.). 

- Os integrantes deverão criar um nome para a equipe (máximo: três palavras). 

- Menores de 18 anos: somente com autorização dos Pais –  

O ENDURO: 

 Os participantes deverão estar no local de partida com meia hora de antecedência 

para as últimas instruções - reunião com os representantes das equipes (OBS. O local de 

partida será informado 5 dias antes do evento através de um site específico do evento) 

 Os grupos partirão um de cada vez em intervalos de 2,0 minutos. Na hora da partida a 

equipe receberá um mapa do percurso contendo as distâncias de cada trecho do percurso com 

os respectivos limites de velocidade que deverão ser obedecidos pela equipe, pois durante a 
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trilha serão 

instalados alguns 

POSTOS DE CONTROLE (PCs) com o objetivo de registrar o horário da passagem de cada grupo 

pelo fiscal (PC). 

 Os fiscais ficarão em lugares não divulgados e cada segundo que a equipe passar 

atrasada ou adiantada no posto de controle a equipe vai somando um ponto, ou seja, o 

objetivo de cada equipe é tentar manter a velocidade (manter cadência) determinada e passar 

nos PCs pontualmente para não somar pontos, pois a equipe que obtiver menos pontos na 

somatória dos tempos de todos os postos de controle será a vencedora. (Portanto, sem 

correria!).Tempo do percurso = 3,5 horas. 

OBJETIVO: 

 Além de incentivar o esporte, o espirito de equipe, a descontração, a integração 

professor-aluno-pais e a aplicação de noções de física e matemática, o enduro também tem o 

objetivo de mostrar algumas curiosidades sobre a vegetação e relevo de cada trecho 

juntamente com alguns cuidados que devemos ter para minimizar o impacto da nossa 

presença junto a fauna e flora local. Essas curiosidades vão estar descritas no mapa, ao lado de 

cada trecho. 

 Cada equipe receberá, na partida, um saco de lixo para que somente nossos rastros 

fiquem para trás. A equipe que não trouxer o saco de lixo na chegada será penalizada com a 

adição de dois minutos na somatória dos pontos. 

 Durante o percurso será feito o plantio de 100 mudas  de árvores de espécies nativas  

em áreas de preservação permanente. 

INSCRIÇÃO: 

 As inscrições devem ser realizadas até 3 dias antes do evento. A inscrição da equipe 

só terá validade com a inscrição de PELO MENOS um  REPRESENTANTE DA EQUIPE (pai, mãe, 

professor ou funcionário da escola).  

OBS.O NÃO COMPARECIMENTO DE UM REPRESENTANTE NA PARTÍDA DO ENDURO 

DESCLASSIFICARÁ IMEDIATAMENTE A EQUIPE . 

 

 

PONTOS EXTRAS: 

 Cada pai de aluno, funcionário ou professor na equipe dará o direito ao grupo de 

descontar 30 segundos na somatória dos tempos. 

 Cada mãe de aluno presente na equipe ou se a equipe for fantasiada 

(CARACTERIZADA) dará o direito ao grupo de descontar 60 segundos na somatória dos tempos. 

 As equipes poderão descontar no máximo 180 segundos na somatória dos tempos. 

DESCLASSIFICAÇÃO: 

 Será expressamente proibido levar GPS, facas, canivetes ou similares. Também não 

será permitido bebidas alcóolicas, fumar ou levar fósforo ou isqueiros para evitar qualquer 
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risco de incêndio na 

mata. Jogar algum 

lixo na mata também será motivo para desclassificação da equipe.(Nossos fiscais estarão 

atentos). 

TRAJES E EQUIPAMENTOS: 

 É aconselhável que todos integrantes do grupo levem uma boa lanterna(verifiquem as 

pilhas) e que pelo menos um do grupo tenha um relógio com cronômetro. É preciso levar uma 

prancheta para fixar o mapa, podendo levar uma calculadora (não é permitido o uso de GPS). 

 Aconselha-se usar um calçado bem confortável e roupas leves. Os integrantes podem 

passar algum repelente de inseto. Caso chova, o enduro não será adiado, portanto as equipes 

devem estar preparadas (levar capas de chuva). No final, as equipes serão recebidas com um 

show e lanches. Serão premiadas as três melhores equipes. 

5. RESULTADOS  

 

4- RESULTADOS ALCANÇADOS 

O último Enduro contou com a participação de aproximadamente mil alunos de 

Fernandópolis e região. O projeto pioneiro e de baixo custo traz resultados 

surpreendentes e ajuda também as escolas a trabalhar com temas que seriam, 

na maioria das vezes, muito monótono ou cansativo para os alunos. Esse projeto 

auxilia os temas ambientais (plantio de árvores) e principalmente a integração 

alunos-pais-professores. 

 


