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Em 2000, a Fundação Alphaville iniciou suas atividades em todo o país com o 

principal desafio de promover transformações socioeconômicas sustentáveis em 

comunidades localizadas nas áreas de influencia dos empreendimentos da Alphaville, 

empresa que tem como princípios profundamente enraizados em sua cultura a 

responsabilidade socioambiental e o compromisso com o desenvolvimento sustentável.  

Todos os projetos são pautados na seriedade e na ética, fatores fundamentais 

para que a Fundação Alphaville fosse reconhecida como referência nacional quando o 

tema é o desenvolvimento comunitário e a geração de renda, de modo sustentável, 

com incentivos aos talentos locais.  

Centro de Educação para a Sustentabilidade - CES 
 

O CES é um projeto da 

Fundação Alphaville concebido em 

2008 com o proposito de difundir 

técnicas e práticas sustentáveis que 

promovam benefícios nos âmbitos 

sociais, ambientais, econômicos e de 

visão de mundo. Anualmente, recebe 

centenas de visitantes que vêm ao CES 

para conhecer as tecnologias 

sustentáveis aplicadas à arquitetura do espaço e participar de atividades educativas 

destinadas a pessoas de todas as faixas etárias. A pedagogia do CES é norteada pela 

educação integral, ou seja, a educação que busca integrar o pensamento, a ação e o 

sentimento.  

A construção do CES foi planejada e executada com diversas técnicas 

sustentáveis integradas, como por exemplo: estrutura de bambu, paredes de tijolos 

ecológicos, “telhado verde”, paredes de pau-a-pique, horta orgânica, cisterna para 

captação de água de chuva, biodigestor, energia eólica e solar, entre outros materiais. 

Centro de Educação para a Sustentabilidade Alphaville 
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Semana do Meio Ambiente no CES 
Todos os anos, em 5 de junho as 

Nações Unidas (ONU) celebram o Dia 

do Meio Ambiente. A data foi criada 

em 1972 durante a abertura da 

“Conferência da ONU sobre o 

Ambiente Humano”, também 

conhecida como Conferência de 

Estocolmo, que reuniu 113 

representantes de países e 250 

organizações não-governamentais para 

dialogarem sobre temas relativos à 

degradação dos recursos naturais 

promovidos pela ação humana e a 

preocupação com a preservação da 

diversidade biológica do planeta. 

Para destacar esta data, a 

Fundação Alphaville em parceria com a 

Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente da Prefeitura do Município de 

Santana de Parnaíba e com a empresa 

Plural Gráfica, promoveram, de 5 a 11 de 

junho, a Semana do Meio Ambiente 

no CES, com atividades para públicos 

diversos: palestras, vivências de 

sensibilização, oficinas, passeios 

monitorados na trilha e piqueniques. 

Este evento também compõe as ações do 

“Mês do Ecossistema”, promovidas pela 

Prefeitura em parceria com a iniciativa privada e o terceiro setor.  

Vice-prefeito e Secretários do Município de Santana 

de Parnaíba, durante a cerimonia de abertura da 

Semana do Meio Ambiente no CES. 

 
Vice-prefeito Oswaldo Borelli também abre o 

“Mês do Ecossistema” em Santana de Parnaíba. 

A fundadora e conselheira da Fundação Alphaville 

Mônica Picavea oficializa a abertura da Semana 

do Meio Ambiente. 
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Durante a manhã, foi oficializada 

abertura da Semana do Meio Ambiente no 

CES Alphaville com a presença do vice-

prefeito de Santana de Parnaíba Oswaldo 

Borelli, do secretário de Planejamento e Meio 

Ambiente Jaderson José Spina, do Diretor de 

Meio Ambiente Gabriel Salvador, da 

fundadora e conselheira da Fundação 

Alphaville Mônica Picavea e do coordenador 

do CES Gustavo Aloe, dentre outros convidados. 

Na ocasião, além dos destaques aos 

projetos que envolvem as parcerias entre o 

poder público, a iniciativa privada e o 

terceiro setor, o Diretor de Meio Ambiente 

Gabriel Salvador também apresentou os 

programa ambientais que estão sendo 

implantados pela secretaria e explanou sobre 

projetos e leis ambientais do município. 

Inauguração do Viveiro 
 

Ainda como parte das 

atividades de abertura da Semana 

do Meio Ambiente foi inaugurado 

o Viveiro Municipal no complexo 

do Centro de Educação para a 

Sustentabilidade (CES). O viveiro é 

terá como objetivo receber mudas 

nativas da Mata Atlântica oriundas 

de Termos de Compromisso de 

Compensação Ambiental – TCCA, e serão destinadas à recuperação de matas ciliares e 

áreas degradadas de Santana de Parnaíba.  

Viveiro de Mudas é inaugurado pela Prefeitura de Santana 

de Parnaíba em parceria com a Fundação Alphaville. 

 Diretor de Meio Ambiente Gabriel Salvador  

 Secretário de Planejamento e Meio  

Ambiente Jaderson Spina . 
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 Grupo da 3ª idade Clube de Amigos visita CES 
 

O grupo da 3ª idade Clube de 

Amigos esteve no CES, no período da 

tarde, representado por 29 integrantes. 

No início das atividades do dia, o 

grupo assistiu à palestra 

“Aproveitamento Integral dos 

Alimentos”, realizada pelas educadoras 

da ONG Banco dos Alimentos.  

Depois, o terapeuta Rodrigo 

Reis convidou os participantes para a 

atividade de Chi Kung Medicinal. 

Com movimentos corporais e 

respirações realizadas nos jardins do 

CES, a prática oriental chinesa 

proporcionou relaxamentos e 

alongamentos para o benefício da 

saúde dos participantes.  

Após a atividade, todos foram convidados para um lanche leve, antes de 

seguirem para o passeio na trilha.  A caminhada sensorial foi realizada dentro de uma 

proposta de escuta ativa e percepção 

dos sons da natureza.  

Os educadores também 

apresentaram ao grupo algumas 

espécies de plantas e animais típicos 

da mata ciliar que margeia o rio 

Tietê. Após um breve descanso, o 

grupo apreciou e celebrou a natureza 

no Espaço Figueira. 

 

Palestra sobre aproveitamento integral de alimentos. 

 

Atividade corporal de Chi Kung Medicinal com o 

terapeuta Rodrigo Reis 

Grupo da 3ª Idade Clube de Amigos na chegada  

ao Espaço Figueira 
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Permacultura e Construção do Terrário 
 

No dia 6 de junho, o CES 

recebeu o grupo de 28 estudantes do 

Colégio Municipal Prof.ª Ana 

Aparecida Sant’ana que participaram 

de vivências da Permacultura. Com 

palestras, vídeos sobre permacultura 

e passeios pelo complexo do CES, os 

estudantes puderam conhecer o 

sistema de tratamento dos resíduos 

sólido, líquidos e gasosos provenientes dos sanitários, e da captação de água da chuva 

do telhado-verde. Após o lanche, o 

grupo caminhou na trilha até o Espaço 

Figueira onde realizaram uma oficina 

de construção de ‘terrários’. Cada 

estudante pode levar para casa o 

terrário que construiu com o objetivo 

de continuarem as observações do 

micro-ecossistema. 

 

Para encerramento 

das atividades do segundo 

dia da Semana do Meio 

Ambiente, Léo Tannous 

convidou a todos para 

cantarem em coro e 

celebrarem a natureza, 

sentados nas raízes da 

portentosa Figueira. 

. 

 
Ao final, o grupo canta celebrando a natureza. 

O Permacultor Léo Tannous apresenta as tecnologias 

sustentáveis aplicadas no complexo do CES. 

No Espaço Figueira, construção de Terrários. 
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Plantas Medicinais e construção de Vasos de Plantas 
 

No dia 7 de junho, 

recebemos a visita de um grupo 

de 31 estudantes do Colégio 

Municipal Governador André 

Franco Montouro. O grupo 

assistiu à palestra sobre o uso de 

ervas medicinais no tratarmos 

problemas comuns, tais como: 

dores de cabeça, cólicas, acnes e 

outras patologias.  

Os estudantes também puderam 

tirar dúvidas e obter novas informações 

sobre a utilidade dessas plantas que 

promovem benefícios à saúde e ao bem-

estar dos seres-humanos.  

Depois, todos fizeram um estudo 

diagnóstico do meio ambiente local ao 

redor do CES para descobrirem na horta 

orgânica, as plantas medicinais e para 

apreciarem seus aromas, 

sabores, cores e formatos. 

Após um breve 

intervalo para o lanche, todos 

participaram da oficina de 

construção de vasos com 

garrafas pet. Cada um fez o 

seu próprio vaso e plantou 

uma muda de erva medicinal 

que, ao final, puderam levar 

para casa.  

Sentido as texturas e os aromas das plantas medicinais da horta 

 Estudantes do Colégio Municipal  

Governador André Franco Montouro  

Construção de vasos de mudas, feitos de pet. 
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Cultura Popular e Artes 
 

No período da tarde do 

dia 7 de junho, o CES também 

recebeu 34 estudantes do 

Colégio Municipal Abelardo 

Marques da Silva para uma 

série de atividades que 

iniciaram com uma explanação 

sobre os temas da cultura e da 

arte regional.  

Em seguida, todos foram 

convidados a conhecerem e a 

aprenderem ritmos tradicionais tocando 

instrumentos musicais de percussão 

enquanto entoavam cantigas típicas da 

região de Santana de Parnaíba.  

Após um breve intervalo para o 

lanche, os educadores Ricardo 

Marcondes e Roberta Lelles propuseram 

atividades de criações artísticas com a 

utilização de materiais como 

argila e madeira, entre outros, 

nos jardins do CES.  

A diversão foi a tônica 

do dia e os estudantes 

puderam fazer da aula uma 

festa cheia de criatividade e 

de expressões artísticas 

populares como danças de 

roda e cantigas populares. 

 

 
Instrumentos musicais e danças regionais 

Estudantes conversam sobre arte e cultural regional 

Estudo e diversão na Semana do Meio Ambiente no CES  
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Ecologia Profunda e Vivências com a Natureza 
 

 

No dia 10 de junho, 30 

estudantes do Colégio Profª 

Ruth de Azevedo Silva 

Rodrigues participaram de 

uma palestra sobre Educação 

para a Sustentabilidade com 

foco na compreensão 

c0mplexa da sustentabilidade 

como algo inerente ao ser 

humano, através do conceito da Sustentabilidade Integral.  

Dando continuidade, os 

estudantes puderam tirar 

dúvidas sobre temas da 

sustentabilidade e depois foram 

convidados a práticas de Chi 

Kung Medicinal com 

alongamentos e respirações 

visando à saúde e o bem-estar. 

Após um breve intervalo 

para o lanche, todos realizaram uma caminhada 

sensorial na trilha do CES.  

Essa atividade tem o objetivo de despertar 

os sentidos e as novas percepções no contato com 

a natureza, conforme propõe algumas das 

metodologias internacionalmente reconhecidas 

desenvolvidas pelo ambientalista Joseph Cornell. 

Vivências como esta promovem a solidariedade e 

a confiança no colega que conduz a pessoa 

vendada pela trilha. 

Palestra sobre Ecologia Profunda 

Novas percepções junto à natureza 

Alongamentos e respirações 
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Observação de Pássaros 
No dia 11 de junho, 

aconteceram duas atividades 

simultâneas no CES 

Alphaville, finalizando a 

Comemoração da Semana do 

Meio Ambiente. Na primeira 

delas, recebemos um grupo de 

29 estudantes do Colégio 

Municipal Governador Mário 

Covas Júnior que realizaram 

uma caminhada de observação de aves 

que habitam a mata ciliar. O biólogo 

Amarildo Jordão conduziu o passeio e 

ajudou os estudantes a identificarem o 

Pula-Pula de Barriga Amarela, assim 

como o Pula-Pula de Barriga Branca, 

entre outros pássaros.  

Rede Social Grande Oeste 
 

Durante as atividades de encerramento da Semana do Meio Ambiente, o CES 

também recebeu cerca de 30 representantes de 13 Instituições que compõem o Grupo 

da Rede Social Grande Oeste. Neste dia o CES sediou pela primeira vez o encontro 

mensal do grupo e a empresa 

convidada Agere Soluções e 

integrantes da UNIONG de 

Sorocaba ministraram workshops e 

discussões sobre leis e prestação de 

contas do Terceiro Setor, assim 

como da elaboração de planos de 

ações para o próximo ano. 

Aprender admirando a natureza. 

Alunos aprendem como ‘chamar’ os pássaros para fotografá-los 

Encontro da Rede Social Grande Oeste 
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Depoimentos 
 

 
“Eu sentia muita dor nas pernas e nos braços e me senti muito bem com esse 

exercício (Chi Kung)”. 

Maria Anuncia Ferreira, 65 anos 

 

 

“Nesse passeio a gente está aprendendo e está vivendo. Não conhecia esse 

espaço, achei maravilhoso. Na natureza, aprendendo aos 82 anos, é muito bom.” 

Dulce de Almeida Bueno, 82 anos 

 

 

“Está sendo um dia maravilhoso, o contato com a natureza, vocês nos deram 

esta oportunidade”.  

Alzira de Souza Pardo, 65 anos 

 

 

“Podemos trabalhar a nossa saúde, é a primeira vez que faço uma trilha. É bom 

pra gente respirar um pouco do ar puro.”  

Dulce Afonso Soares, 57 anos 

 

 

“Se tivesse que voltar amanhã eu voltaria de novo!” 

Pedro Macedo,63 anos 

 

 

“Eu sou neta de índio, adorei aquela árvore tão sagrada ali. Nossa, gostei demais! 

Isso trouxe muita recordação da minha vida.”  

Luzia Mendes de Jesus,72 anos 
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“Sou presidente do grupo Amizade, é uma felicidade trabalhar com esse grupo. 

Essa integração com a natureza, isso traz de volta a infância, a recordações da época de 

criança. As palestras e as dicas foram muito importantes, mas o Chi Kung lembrou o 

Tai Chi que eles já praticaram. As palestras também foram importantes e tenho certeza 

que elas irão lembrar na hora que for descascar a batata e nas atividades do dia-a-dia.”  

Nilzete Rodrigues Coqueiro Silva,62 anos 

 

 

“Foi uma oportunidade e tanto para a gente vir aqui. Trilha pra depois a gente 

fazer várias brincadeiras, foi uma experiência muito legal.”  

Maria Fernanda Moura Piauí,12 anos 

 

 

“Muito Criativo. Esse dia a gente sabia que tinha, mas não sabia que aqui se 

comemorava o mês todo o Dia do Meio Ambiente.”  

Vitória de Carvalho, 11 anos 

 

 

 “Aqui a gente aprendeu várias coisas, por exemplo, que o cocô tem gás metano 

e que ele pode servir como um gás para fazer comida.”  

Mateus Apolonio da Silva, 13 anos 

 

 

“Podemos preservar a natureza para que as próximas gerações possam 

aproveitar do que a gente também já aproveitou.” 

 Wellington Pedro Mariano de Andrade da Silva, 11 anos 

 

 

“A trilha é um lugar muito bom, gostei daqui.”  

Giovana de Souza, 11 anos 
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“Achei um lugar muito interessante, com a natureza, as plantas. Gostei de fazer 

o Terrário, porque reproduzi uma Bromélia.” 

Dulce Afonso Soares, 57 anos 

 

 

“A importância de conscientizar os alunos e aprender mais um pouco contribui 

para a evolução deles. A Carta da Terra, como eles nunca tinham ouvido falar, trouxe 

um olhar diferente pra eles, ao conhecer um pouco da história do país deles, que possa 

contribuir para novos colaboradores do planeta.”  

Profª Ana Paula de Oliveira Santana, 31 anos 

 

 

“Podemos trabalhar a nossa saúde, é a primeira vez que faço uma trilha. É bom 

pra gente respirar um pouco do ar puro.”  

Suzana da Silva Oliveira, 13 anos 

 

 

“Essa é uma atividade que a gente quase nunca faz, acho que a gente deve 

aproveitar muito, andar na natureza e conhecer alguns animais como o pássaro Pula-

Pula de Barriga Amarela. Além de ser bonito, é interessante o que cada animal faz na 

natureza, sua produção que ajuda no equilíbrio do meio ambiente.” 

Aline Menezes da Silva,13 anos 
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