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A educação ambiental é uma ferramenta importante na ampliação e transmissão de 
conhecimentos envolvendo meio ambiente, saúde e cidadania, promovendo a reflexão social e 
consciência ambiental, além de contribuir para a compatibilização de práticas econômicas e 
conservacionistas. A Estância Alto da Serra, uma empresa com atuação em eventos sócio-
culturais, localizada no Riacho Grande, subdistrito do Município de São Bernardo do Campo 
(SP), tem uma área total de 231.742 m2, sendo 129.334 m2 de mata nativa, constituindo-se de 
fato uma “reserva legal”, conforme atestado pelas autoridades ambientais. Na área toda há 
apenas 21.005 m2 de área construída. Situada em meio à Mata Atlântica e com o objetivo de 
transmitir conhecimentos e promover maior integração entre sociedade e natureza, criou o 
núcleo Estação Serra do Mar, que desenvolve atividades de educação ambiental. O programa 
possui equipe multidisciplinar de profissionais experientes e capacitados, com suporte do 
Instituto de Botânica de São Paulo, mais especificamente do Centro de Recuperação de Áreas 
Degradadas (CERAD), possibilitando a concretização de uma proposta pedagógica voltada à 
compreensão da relação sociedade e meio ambiente. As atividades possibilitam um contato 
agradável e divertido com a natureza, através de recreação e esportes de aventura (tirolesa, 
arvorismo, rapel, escalada). A conservação da Mata Atlântica é o assunto trabalhado, por 
meio de atividades como: trilhas interpretativas, viveiro florestal, horta, abelhas nativas, 
coleta seletiva e produção de shiitake. Em breve as atividades relacionadas ao viveiro 
florestal: noções de colheita de sementes, beneficiamento, germinação e recuperação de áreas 
degradadas, serão ampliadas e desenvolvidas em uma área contígua de 950 mil m2, adquirida 
recente pela empresa. Os principais resultados deste trabalho já podem ser avaliados pela 
análise de questionários, aplicados a alunos e diretores de escolas que participaram do 
programa. Foi possível constatar que tal prática consegue conscientizar o aluno sobre a 
importância da conservação e da sustentabilidade, valoriza a escola que reforça, nas 
atividades do programa, os conhecimentos transmitidos em sala de aula sobre a região e a 
problemática ambiental, além de demonstrar as potencialidades e possibilidades de melhoria 
da qualidade de vida da população, através da utilização sustentada de seus recursos 
ambientais, culturais e turísticos. 
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