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Case Bosques do Lenheiro acompanha o projeto “flore sta do 
futuro” na Esalq 

Pelo menos 40 crianças e adolescentes do Case – Centro de Atendimento Socioeducativo, unidade 
Bosques do Lenheiro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), visitaram no último 
sábado (27), a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), com o objetivo de acompanhar o 
trabalho desenvolvido por estudantes do projeto “Floresta do Futuro”, idealizado pelo grupo Florestal 
Monte Olimpo. 

Pelo 3º ano consecutivo, o Case foi convidado a participar dessa aventura com crianças de 06 a 10 anos. 
Em comum, ambos os projetos visam proporcionar novas experiências que possam colaborar com a 
prática humana de cada um e ao mesmo tempo contribuir com aprendizado e bem estar de outras 
pessoas. A cada ano, uma unidade Case é contemplada à ampliar os conhecimentos sobre educação 
ambiental – um dos eixos trabalhados com crianças e adolescentes. 

De acordo com a coordenadora da unidade Bosques do Lenheiro, Sirlei de Abreu, é importante que as 
crianças entendam o quanto é necessário valorizar o meio ambiente e conheçam pessoas que trabalham 
por essa preservação. “Eles precisam perceber, que fazem parte disso e são responsáveis por isso”, 
explica. 

Durante a visita, as crianças participaram de atividades lúdicas de vivência e conhecimentos básicos de 
preservação e conservação da natureza. As atividades, confeccionadas juntamente com os educandos, 
utilizaram alpiste, serragem, sementes, caixas coloridas, materiais recicláveis e lixo orgânico, com o 
objetivo de demonstrar as necessidades básicas para o desenvolvimento de uma planta: água e luz solar, 
separação do lixo, reciclagem e formação do solo. 

Para dar continuidade às atividades do projeto “Floresta do Futuro”, o Case, com o auxilio das crianças e 
dos orientadores socioeducativos, utilizarão das metodologias aplicadas na visita, para ampliar o 
conhecimento e adaptar ao grupo de adolescentes, acrescentando outros objetivos. 

Case – Centro de Atendimento Socioeducativo 

O projeto Case, desenvolvido pela Semdes em parceria com a Associação Atlética Educando pelo 
Esporte, atende crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, entre 06 e 15 anos, nas 
unidades Algodoal, Bosques do Lenheiro, Jaraguá, Jd. Oriente, Jd. Itapuã, Parque Orlanda e Parque dos 
Sabiás. 

Diariamente oferece atividades de esporte, lazer e recreação; atividades lúdico pedagógicas; culturais 
(dança, teatro, musica, capoeira, maculelê, ginástica rítmica e hip hop), que propiciam meios para o 
desenvolvimento de habilidades manuais, físicas e motoras, contribuindo para a melhora do raciocínio 
lógico, da atenção e da criatividade na realização de suas tarefas e nas tomadas de decisões em grupo, 
além do resgate de vínculos socioafetivos. 

Assessoria de Imprensa  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEM DES) 
Rua Alferes José Caetano, 1.128 – Centro  
Jornalista: Flávia Silva –MTB 43.882  
Foto: Angela  


