Alunos da Etecap preparam catálogo de aves
nativas de área verde de Campinas
Objetivo é identificar espécies que possam contribuir com reflorestamento por meio
da disseminação de sementes

Em Campinas, 35 alunos do curso técnico de Meio Ambiente da Escola
Técnica Estadual (Etec) Conselheiro Antonio Prado, conhecida na
cidade como Etecap, fotografaram cerca de 30 espécies de pássaros
em uma área verde de 150 mil metros quadrados ao lado da unidade, a
Fazenda Santa Elisa, durante o primeiro semestre de 2017.
O objetivo era identificar aquelas que podem auxiliar no reflorestamento
por meio da disseminação de sementes. Neste segundo semestre,
começou o trabalho de catalogação das informações colhidas pelos
estudantes. A ideia é elaborar uma versão impressa para o acervo da
Etec e outra online para consulta pública.
Mas o trabalho não parou por aí. “Inspirados na ação natural dos
pássaros, começamos a plantar mudas de árvores frutíferas para tentar
restabelecer parte da vegetação original da área”, diz a professora do
curso, Márcia Moreno, que coordena o projeto.
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Alunos fotografam pássaros para identificar e catalogar espécies

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em aproximadamente 300 municípios
paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio
e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.

Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza
Tels: (11) 3324-3355 / 3324-3362 / 3324-3363
imprensa@cps.sp.gov.br – www.cps.sp.gov.br

