AMAZÔNIA / AM

A Floresta Amazônica é um verdadeiro paraíso selvagem.
A selva densa, abafada, ainda intocada em sua maior parte,
abriga em seu seio fauna e flora riquíssimas. Representam esta
biodiversidade incontáveis espécies de mamíferos e mais de 250
espécies de aves, além de jacarés, tartarugas, cobras, rãs e peixes.
Um espetáculo à parte fica por conta dos inúmeros rios, alguns
de dimensões oceânicas, que se desdobram em igarapés, corredeiras
e formam bancos de areia e praias fluviais. Talvez por tudo isso é
que a Floresta Amazônica sempre foi - e continua sendo - palco de
lendas e mistérios, capazes de contagiar desde os ribeirinhos até os
estrangeiros (presença constante na floresta). Uma delas conta que
um dos primeiros exploradores da região, ao navegar pelos
labirintos fluviais, deparou-se com uma tribo de mulheres guerreiras
- as Amazonas.
A tal tribo nunca foi encontrada, mas deu o nome à floresta e a
história até hoje continua sendo contada.
Sugestão de duração: 7 dias

OBJETIVOS GERAIS
Conhecer e entender o ecossistema, o meio ambiente e a influência humana na
região de Manaus e da Amazônia;
Vivenciar os contrastes sócio-culturais e ambientais entre a região norte e o
sudeste.
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AMAZÔNIA-AM / ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ESTUDO
POPULAÇÃO, ECONOMIA E HISTÓRIA
Disciplinas abordadas: Geografia, Sociologia e História
Objetivos:
9 Avaliar os aspectos sociais, econômicos, históricos e
culturais de uma determinada comunidade, por
meio de pesquisa sob forma de entrevistas e leitura
de dados existentes sobre o local;
9 Descrição da sociedade local (especialmente os
grupos indígenas e ribeirinhos);
9 Análise das formas de registro de dados históricos:
avaliação de documentos locais, fotografia, desenho
e elaboração de um “caderno de viagem”.
Duração aproximada: 3 horas
TURISMO E MEIO AMBIENTE
Disciplinas abordadas: Geografia, Biologia e Matemática
Objetivos:
9 Avaliação do impacto físico dos visitantes na região de
Manaus;
9 Estatísticas do fluxo de turistas nos locais visitados,
análise da qualidade de recepção e material educativo;
9 Avaliação dos impactos sócio-ambientais do turismo
dentro de pequenas comunidades.
• Duração aproximada: 1 hora
ESFERAS DE INFLUÊNCIA
Disciplinas abordadas: Geografia
Objetivos:
9 Estudo das esferas de influência em 2 áreas de
compras diferentes;
9 Histórico da Zona Franca de Manaus;
9 Comparação entre tipo de comércio, atividade,
receptividade, giro de capitais, produtos, etc;
9 Caracterização do mercado consumidor (faixa etária,
renda, procedência, etc);
• Duração aproximada: 1 hora
URBANIZAÇÃO
Disciplinas abordadas: Geografia e História.
Objetivos:
9 Comparação dos aspectos urbanísticos da capital;
9 Elaboração de croquis das principais vias e zonas
residenciais e comerciais visitadas;
9 Qualificação da paisagem e processos de ocupação das
zonas de risco.
• Duração aproximada: 1 hora

TRANSPORTES
Disciplinas abordadas: História e Geografia
Objetivo:
9
Avaliar os sistemas de transportes da região,
especialmente o fluvial, tempos e distâncias; tipos de
embarcações.
Duração aproximada: 2 horas
CARTOGRAFIA
Disciplina abordada: Geografia
Objetivos:
9 Obter as noções de escala, do uso de uma bússola e/ou
GPS, da técnica de elaboração de mapas, sua análise e
interpretação;
9 Elaborar croquis de trilhas, do centro histórico e rotas
fluviais;
Duração aproximada: 2 horas
ARTES
Disciplinas abordadas: Artes e História
Objetivos:
9 Comparar os diversos materiais usados por artistas
locais e suas técnicas atuais de produção;
9 Estudar técnicas do artesanato, da fotografia, desenho e
pintura (carvão, pastel, aquarela), por meio de oficinas e
workshops com artesãos locais.
Duração aproximada: 2 horas
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Disciplinas abordadas: Geografia e Biologia
Objetivos:
9 Avaliar o trabalho de implantação e sustentação de uma
UC no Brasil;
9 Análise da manutenção de uma UC incluindo o
trabalho de educação ambiental e preservação dos
ecossistemas presentes;
9 Estudo das comunidades diretamente afetadas pela
criação de áreas protegidas.
Duração aproximada: 1 hora
METEOROLOGIA
Disciplinas abordadas: Biologia, Física e Química
Objetivos:
9 Aferir os parâmetros ambientais meteorológicos:
temperatura, ventos, umidade relativa, intensidade
luminosa, etc.
9 Investigação dos fatores climáticos equatoriais.
Duração aproximada: 2 horas

SOLOS
Disciplinas abordadas: Geografia, Geologia, Física e Química
Objetivo:
9 Conhecer e comparar as composições dos solos da ARQUITETURA
Disciplinas abordadas: História e Artes
Amazônia.
Objetivos:
• Duração aproximada: 1 hora
9 Análise das edificações civis e religiosas;
9 Observação e registro (desenho, fotografia, vídeo) dos
detalhes de arquitetura e ornamentação dos principais
edifícios de Manaus.
Duração aproximada: 1 hora

