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Em Porto Alegre (RS, Brasil) existem quatro Unidades de Conservação (UC) em áreas legalmente 

estabelecidas para proteção integral e/ou uso sustentável. O Parque Natural Morro do Osso (PNMO), localizado 

na Zona Sul de Porto Alegre, tornou-se uma UC de Proteção Integral em 1995 devido ao significativo 

patrimônio ambiental e cultural existente nesta área (127 ha).  Esta UC foi criada através da demanda da 

população – cidadãos e instituições – que tinham a preocupação de conservar e educar socioambientalmente a 

população a cerca de seu papel ecológico e possibilitar uma área de lazer e de convívio com o meio natural. 

Devido a sua relevância, o Laboratório Scientia da Escola São Luís Guanella, dentro do Projeto de Aulas 

Práticas de Biologia, criou o Projeto Parque Natural Morro do Osso com o propósito de conhecer esta UC, 

sensibilizar-se e conscientizar-se a cerca de sua importância através de diversas atividades. A primeira a saber, 

foi uma saída de campo ao Parque. Depois, a produção de um Minidocumentário. E, atualmente, estamos na 

edição de um Catálogo para Visitação. A saída possibilitou conhecer espécimes de animais, plantas e líquens, 

além de substratos que se inserem alguns líquens e briófitas como os matacões. A equipe do PNMO fez 

dinâmicas de Educação ambiental conosco para uma melhor percepção do ambiente bem como nos passou 

informações de cunho preservacionista. O Minidocumentário teve o objetivo de divulgar de modo mais acessível 

a importância da existência do PNMO para a comunidade escolar. Na edição do Catálogo, nós (estudantes e 

professores coordenadores) estamos trabalhando na etapa de identificação de algumas espécies, bem como 

construindo propostas de atividades durante a saída de campo e formatando-o graficamente para impressão, que 

futuramente, pensamento em buscar uma Editora da área da Educação que seja parceira para publicá-lo. Durante 

a caminhada deste Projeto percebe-se a dedicação dos estudantes e professores coordenadores nas aulas 

preparatórias à visita ao Parque, na produção do Minidocumentário e na edição do Catálogo. O que mais chama 

a atenção e indica o sucesso do Projeto é o nosso encantamento diante da beleza cênica do Parque e nossa 

vontade em divulgar e conscientizar outros membros da comunidade escolar e demais cidadãos. 


