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Introdução: Entre os municípios paulistas de Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora
está a Fazenda do Zoo de São Paulo, que produz 80% da alimentação fornecida aos animais da
Fundação. Seu espaço de 574 ha oferece rico potencial educativo, dispondo de áreas de regeneração
natural e restauração florestal, de preservação permanente, de reprodução e conservação de animais
nativos e exóticos, além de abrigar inúmeras espécies de fauna e flora in situ.
Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de analisar o programa de educação da Fazenda do Zoo de
São Paulo quanto à sua qualidade, alcance e eficácia em relação à Educação Ambiental e seus princípios.
Metodologia: Foram diagnosticadas e descritas as atividades de EA realizadas na Fazenda Zoo,
bem como suas metodologias de avaliação, utilizando-se como recorte as atividades no ano de 2015. O
Programa de Educação Ambiental da Fazenda do Zoo foi avaliado quanto à sua qualidade e alcance por
meio da análise documental dos questionários e avaliações.
Resultados: A Fazenda do Zoo desenvolve desde 2011 um programa intitulado “Fazenda Legal”,
que prevê a formação de professores para implantação de projetos ambientais em escolas e em visitas
monitoradas. O atendimento aos estudantes oferece atividades lúdicas e reflexões sobre
sustentabilidade. Os resultados obtidos pelo programa, tanto na formação de professores quanto nas
visitas monitoradas, indicam a agregação de valores ambientais aos alunos.
Conclusão: Foi observado que a experiência em EA vivida pelos professores na Fazenda do Zoo,
estimula e contribui na implantação de projetos ambientais nas escolas, e que o espaço de educação
despertou valores de conservação ambiental nos alunos, uma vez que 100% dos resultados obtidos nos
questionários e avaliações tiveram respostas positivas.

