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GA7. AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA “PROTEÇÃO DE 

NASCENTES”. 
 

Programa Município VerdeAzul  |  ciclo 2020 
     
 

Diagnóstico 

 O bairro da Aldeia da Serra, em Barueri, é um bairro planejado e implantado na 

década de 1980. Localizado distante dos principais sistemas produtores de água, é 

abastecido por um sistema isolado da SABESP, a partir de um conjunto de lagos 

artificiais e naturais interligados. Esse conjunto foi planejado especificamente para 

abastecer o bairro, quando de sua implantação. 

O lago artificial Orion, projetado pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato 

Albuquerque, funciona como reserva e abriga a estação de tratamento da Sabesp.  

 O lago Órion recebe água dos lagos Fênix e Morada dos Lagos – este último 

concentra a maioria das nascentes – além de toda água pluvial da região, e fornece 

assim água bruta para a Estação de Tratamento de Água de Aldeia da Serra, 

responsável pelo tratamento e distribuição. 

 Em 2016 uma nascente identificada na Área de Lazer entre as Alamedas 

Panema e Jagapé foi simbolicamente nomeada de “Nascente Modelo” do município, 

pela preocupação já existente dos moradores e do condomínio em sua preservação. 

 O bairro da Aldeia da Serra, portanto, é um local no qual a preservação e 

conservação de suas nascentes e corpos d’água é tema fundamental e diretamente 

relacionado ao dia-a-dia de seus moradores. 

 

 

A Prefeitura de Barueri 

mantém neste bairro a 

EMEIEF Eng. Yojiro Takaoka, 

escola da rede municipal de 

ensino que atende crianças 

da educação infantil e do 

ensino fundamental.  

Dentro deste contexto, esta 

unidade escolar é um 

ambiente propício para 

desenvolver um processo de  

formação e informação sobre a importância da preservação de nascentes 

permanente e contextualizado. 

 

Ainda melhor, a escola situa-se bem próxima da Nascente Modelo, facilitando as 

visitas in loco e todo processo de educação ambiental planejado. 
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Localização da EMEIEF Eng Yojiro Takaoka e da Nascente Modelo Municipal 

Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/EMEIF+Eng+Yiojiro+Takaoka/@-

23.4867788,-46.9534377,1407m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94cf053dec6f2963: 

0x623367aeb2711dcb!8m2!3d-23.4857013!4d-46.9551489?hl=pt-BR> 

 

Proposta 

 Valorizar a importância de preservação de nascentes por meio de projeto junto 

à comunidade escolar da EMEIEF Eng. Yojiro Takaoka, escola da rede municipal de 

ensino localizada no bairro da Aldeia da Serra. 

 

Ferramenta de Comunicação Ambiental 

 Foram usados o Jornal Oficial de Barueri e o Portal da Prefeitura para 

comunicar a população sobre a iniciativa.  

 

 

 
 

Nascente Modelo 
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http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/09042019-sabesp-leva-palestras-sobre-tratamento-de-agua-a-

emeief-takaoka 

 

 

Execução  

 O projeto iniciou na unidade escolar no segundo semestre de 2018, com 

estudantes do 7º ano do ensino fundamental, contando com apoio da Secretaria de 

Meio Ambiente para monitoria na visita à Nascente Modelo (Anexo I). 

 A aprendizagem, que iniciou em sala de aula, com a professora de ciências 

trazendo informações a respeito de Áreas de Preservação Permanente, suas funções 

e importância. Contou também com visita à nascente “Morada dos Lagos”, em uma 

caminhada ecológica entre alunos, professores, funcionários e gestoras e 

profissionais da Secretaria do Meio Ambiente, com informações a respeito da 

nascente e da sua proteção. 

 

http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/09042019-sabesp-leva-palestras-sobre-tratamento-de-agua-a-emeief-takaoka
http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/09042019-sabesp-leva-palestras-sobre-tratamento-de-agua-a-emeief-takaoka
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Em 2019, a escola adotou uma proposta mais abrangente, buscando parceria 

com a Sabesp, a fim de trazer informações relevantes para um estudo direcionado a 

todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II (Anexo II). 

Educadores da SABESP fizeram palestras na escola e entregaram duas 

revistas em quadrinhos da turma da Mônica, sendo que uma delas explica as 

nascentes como início dos grandes rios, a falta de cuidados que leva à poluição da 

água e quais os tratamentos recebidos para que ela se torne potável. 

Após este encontro, foi realizada uma visita, monitorada por estes profissionais, 

em pequenos grupos de alunos, à ETA (Estação de Tratamento de Água) de Aldeia 

da Serra. Foi enfatizada nesta visita a necessidade dos cuidados com a nascente que 

há no bairro e, ainda, com a água que nele há, pois é, no momento, a única fonte de 

distribuição de água para os moradores 

De volta à sala de aula, os professores desenvolveram atividades relacionadas 

ao assunto, buscando enfatizar os hábitos que fazem a diferença quanto aos cuidados 

com as nascentes e os rios, e acrescentando outras mais específicas, de acordo com 

a faixa etária e habilidades a serem desenvolvidas. 

 

Resultados 

 Em 2018 foram envolvidos 90 estudantes dos 7ºs anos A, B e C. 

Em 2019 foram envolvidos 702 estudantes da educação infantil e do ensino 

fundamental I e II. 

Foi constatado maior conhecimento dos alunos quanto aos serviços de 

saneamento básico, importância dos cuidados com a nascente, dada a sua 

importância para o equilíbrio ambiental, principalmente da região, que acentuou sua 

valorização. Esse conhecimento foi levado aos lares e os pais, demonstraram maior 

interesse em participar das ações da escola para as próximas etapas deste projeto.  

Para 2020 estavam previstas novas visitas à Nascente Modelo, com os alunos 

que ainda não tinham tido a oportunidade de fazer a visita. Infelizmente, a suspensão 

das aulas no início de março – como medida de enfretamento á pandemia de Covid-

19 – inviabilizou a continuidade deste projeto. 

 

 

Barueri, 28 de setembro de 2020. 
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Anexo I – Relatório da EMEIEF Eng. Yojiro Takaoka 2018 
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Anexo II – Relatório da EMEIEF Eng. Yojiro Takaoka 2019 
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