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A

Agência

O Projeto Aves: Mata Atlân•ca, patroci-

Serviço:

Projeto Aves: Mata Atlân!ca em Caraguatatuba

nado pela Petrobras, por meio do Programa Petro-

Workshop: A vida das aves

Escola pública da cidade recebe ação socioambiental do projeto

bras Socioambiental, realiza diversas a•vidades

Quando: 11 de abril

voltadas ao estudo e conservação desses animais.

Onde: Escola Estadual Alcides de Castro Galvão

Pesquisas cien•ﬁcas como levantamentos quan•ta-

Ação Socioambiental: Palestra sobre avifauna e dis-

•vos e qualita•vos, pesquisas sobre frugivoria e dis-

tribuição de kits ambientais

Ambiental

Pick-upau realizará no próxi-

Venha conhecer

mo dia 11 de abril, na Escola

O Projeto Aves: Mata Atlân•ca

persão de sementes, polinização de ﬂores, são publi-

Estadual Alcides de Castro Gal-

cadas na Darwin Society Magazine; produção e plan•o

vão, no município de Caraguatat-

de espécies vegetais, além de a•vidades socioambien-

uba, workshop “A vida das aves”.

tais com crianças, jovens e adultos, sobre a importân-

A ação faz parte das a•vi-

cia da conservação das comunidades de avifauna.

dades de sensibilização socioambiental e educação ambiental
do Projeto Aves: Mata Atlân•ca
que é desenvolvido nas cidades
de

Ubatuba,

Caraguatatuba,

São Sebas•ão, Ilhabela, Ber•oga, São Paulo, Bragança Paulista, Piracaia, Nazaré Paulista e
Joanópolis.

A vida das aves

Um bate-papo sobre as aves do mundo

Educação Ambiental na escola
A importância das aves para o planeta

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organização brasileira não governamental sem ﬁns lucra•vos

Expediente (Informações à Imprensa)

O workshop apresenta informações sobre a diversidade da Mata Atlân-

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

Agência Ambiental Pick-upau

•ca, caracterís•cas das aves como dimorﬁsmo, vocalização, alimentação e di-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem

Para solicitar gravação, entrevista,

gestão; •pos de bicos, locomoção e adaptações; especializações, migração,

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve

registros fotográﬁcos:

sistema reprodutor e incubação; cuidado parental, •pos de ninhos, importân-

projetos em diversas áreas ambientais.

Fone: 55 11 3571-3480 / 3542-3480

cia das aves, a relação plantas-animais das aves e árvores e espécies ameaça-

Email: press@pick-upau.org.br

das; como preservar, Birdwatching e ecoturismo; além das a•vidades do Pro-

Site: www.pick-upau.org.br
www.projetoaves.org.br

jeto Aves: Mata Atlân•ca em Caraguatatuba e outros municípios.

Par!cipe!
Venha conhecer as aves
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Patrocínio

Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais
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