
Semana da  
Primavera Programação
20 de setembro (sexta-feira) 25 de setembro (quarta-feira)

21 de setembro (sábado)
26 de setembro (quinta-feira)

22 de Setembro  (domingo) 

23 de Setembro (segunda-feira)

24 de setembro (terça-feira)
28 de Setembro (sábado)

15h00 - Inauguração sede do 
ICMBio – no Parque da Cidade 14h00 - Plantio de mudas nativas 
Público: autoridades municipais e no Museu da Flora Nativa do 

Urbanova com a participação de órgãos de meio ambiente
alunos da Esfera Escola Internacional. 

8h30 as 14h00 – Trilha no Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi – PNMAR com o 8h00 - Trilha com os funcionários da Secretaria de Meio 
grupo Suçuarana de Salvamento na Selva. Ambiente no Parque Natural Municipal Augusto Ruschi 

– PNMAR, guiados pelo grupo Suçuarana de Salvamento Público: Formadores de opiniãom da causa ambiental: 
na Selva.membros do Conselho Gestor do Parque Natural 

Municipal Augusto Ruschi, Conselho Municipal de Meio 
14h00 – Visita dos alunos da EMEF Possidônio José de Ambiente, voluntários da Brigada de Incêndio da Defesa 
Freitas ao Borboletário Municipal Asas de Vidro e Civil. 

plantio de mudas nativas
no Parque da Cidade.

9h00 as 16h00 – Dia Mundial sem carro. Evento 
integrante da Semana de Trânsito, reunindo diversas 

8h30 – Plantio de mudas nativas e análise de atividades educativas e culturais em frente ao Parque 
água na Nascente do córrego Senhorinha, Vicentina Aranha.

com a participação de alunos da EMEF A Secretaria de Meio Ambiente apresenta a exposição do 
Álvaro Gonçalves,  pelo programa Hortas Urbanas, Jogo do Transporte 

Programa Revitalização de Sustentável e a Peça Teatral “Meu amigo animal” 
Nascentes.abordando a Guarda Responsável de Animais. 

Público: livre
16h30 -  Apresentação do 
P r o g r a m a  M u n i c i p a l  d e  
Educação Ambiental de São José 8h00 - Plantio de mudas nativas e 
dos Campos - Promea no V análise de água da nascente do 
Seminário de Educação Ambiental do Parque da Cidade  com a 
Vale do Paraíba, organizado pela Câmara Técnica participação de alunos da EMEF 
de Educação Ambiental e Mobilização Social do Comitê de Vera Lúcia Carnevalli, pelo 
Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, que será Programa Revitalização de 
r e a l i z a d o  n o  a u d i t ó r i o  d a  P r e f e i t u r a  d e  Nascentes.
Pindamonhangaba.

8h30 – Plantio de mudas nativas e análise de água na 
9h30 - Mutirão de Limpeza e Plantio Simbólico na nascente da EMEF Sonia Maria com a participação dos 
Nascente Bosque dos Ipês alunos, pelo Programa Revitalização de Nascentes

9h00 as 12h00 - Apresentação da Maquete Ambiental de 14h00 – Visita dos alunos da EMEF Possidônio José de 
São José dos Campos e Maquete da Nascente na Feira da Freitas ao Borboletário Municipal Asas de Vidro e 
Esfera Escola Internacional.plantio de mudas nativas no Parque da Cidade. 

 

27 de setembro (sexta-feira)

A Prefeitura de São José dos Campos preparou uma programação especial na Semana da Primavera 2013, que celebra datas 
como o Dia da Árvore (21 de setembro) e o Dia do Rio Paraíba (22 de setembro). São atividades educativas e vivências que 
propiciam o contato com a natureza, a mão na terra, a limpeza do bairro, a percepção sobre o verde presente no ambiente 
urbano e sua relação com a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio ambiental.

Programa Revitalização de Nascentes Parque Natural Municipal Augusto Ruschi

Museu da Flora Nativa Borboletário Municipal Asas de Vidro

O Programa Revitalização de Nascentes está recuperando Esta é a primeira Unidade de Conservação de Proteção 
a mata ciliar de 33 nascentes localizadas em áreas Integral de São José dos Campos, criada em 17 de 
públicas urbanas, que contribuem para a formação do Rio setembro de 2010,  na área do antigo Horto Florestal. 
Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de cerca Localizada no bairro Santa Cruz da Boa Vista, na região 
de 15 milhões de habitantes, em 180 cidades situadas ao Norte, o parque é um dos principais fragmentos florestais 
longo do Vale do Paraíba. do município com 2 milhões de metros quadrados de mata 
Mais de 45 mil árvores nativas já foram plantadas, atlântica preservada, santuário de inúmeras espécies da 
recompondo 230 mil m² de mata ciliar.      fauna e flora nativas, algumas ameaçadas de extinção. 

O Programa Museu da Flora Nativa consiste na formação O Borboletário Municipal Asas de Vidro, localizado no 
gradativa de bosques  para abrigar espécies de árvores Parque da Cidade Roberto Burle Marx, é um viveiro para 
nativas da mata atlântica e do cerrado, resgatando o criação e exposição de borboletas, lazer e educação 
patrimônio arbóreo do município. ambiental.
Estes locais devem constituir um recanto para o lazer com Nele os visitantes podem conhecer todas as fases do ciclo 
educação ambiental, onde será possível realizar a coleta de vida da borboleta e desvendar o encanto de sua 
de sementes de espécies raras e pesquisas científicas. metamorfose.
A formação de alguns museus já foram iniciadas nos Conhecer a complexidade das relações que permitem o 
bairros Urbanova (Av. Shishima Hifumi), Altos de Santana surgimento da vida desperta para a importância da 
(Avenida Altos do Rio Doce), Jardim Califórnia (APP do Rio biodiversidade e da preservação ambiental.
Pararangaba) e Eugênio de Melo (Centro Embraer de 
Educação Ambiental Jequitibá).

Conheça mais
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