


Logo que chegamos, tomamos um lanche gostoso 
antes de ver o filme e ir para a trilha da Bica.



Estávamos  na frente do banheiro  das 
meninas quando os quatis 
apareceram. Por que será? Queriam 
fazer xixi?

Monitora Mônica explicando as regras da 
trilha: não fazer muito barulho, tomar 
cuidado com as plantas, etc.



Assistindo o vídeo sobre a Serra da 
Cantareira, sobre o Parque e algumas 
regras  para o passeio 

Entrando na trilha da Bica com o 
monitor Gustavo



Mapa da Trilha da Bica, que tem 9.000 metros e tem esse nome porque tem uma
Bica d`água natural. 



Tronco de árvore com um buraco que pode 
ser a casa de algum bicho, 
como por exemplo, uma cobra.



O chão da Mata é forrado de folhas, galhos de árvores que caem, 
flores e frutas, que servem de nutrientes para a terra e outras árvores 
e plantas ainda vivas ou que irão nascer.  



Palmeira



Líquem na árvore: quando está 
vermelho significa que o ar está 
muito puro. Quando está verde 
é porque está “mais ou menos” 
e branco é que o ar está 
poluído. 



O bambu é oco por dentro. Quando chove, enche de água, mas não 
produz a dengue porque sempre tem um bicho que bebe essa água, 
como os passarinhos. 



Os cipós se enrolam nos  troncos das 
árvores mais altas para alcançarem o 
sol. 
Descobrimos também que cipó é 
diferente de trepadeira, porque 
trepadeira  tem folhas e cipó não.

Trepadeira

Cipó



O dossel é como se fosse um 
“teto” formado pelas copas das
árvores mais altas, que protege as 
plantas e árvores mais baixas que não 
podem tomar muito sol.



Anotamos muitas informações e 
curiosidades sobre a Mata Atlântica.



Folha que tinha micro espinhos, que 
grudavam em nossa roupa. 

O monitor quis nos mostrar que temos 
que tomar cuidado com as plantas, que 
podem ter venenos, espinhos ou outros 
tipos de proteção para se defenderem 
de quem quiser retirá-las da mata.



Tronco de árvore quebrado: quando 
uma árvore grande cai, abre uma clareira 
na mata, derrubando outras árvores e deixando o 
sol entrar.



Orelha de
Burro: planta que 
serve de alimento 
para muitos 
animais.



Esta é a Samambaiaçu, árvore que 
tem um tronco que parece “peludo”. 
Com pedaços desse tronco, se faz 
xaxim.  Fizeram tantos xaxins que ela 
entrou em extinção. Por isso, hoje 
temos que tomar cuidado e produzir 
xaxins de fibra de coco.



Se usarmos a imaginação, podemos ver 
muitas coisas na formação desses bambus 
e folhas: um homem, uma casinha, uma
mulher, uma circense em cima da perna de
pau, uma cabana, uma marionete, uma 
aranha, um homem com um cabelão, etc. 





Samambaiaçu



Bugios



VISTA DA PEDRA GRANDE

A vista da Pedra Grande é muito legal e 
bonita. Dá para ver a divisão entre a 
mata e a cidade. 

Dá pra ver a cidade de São Paulo e a 
faixa de poluição. São Paulo está muito
poluída, temos que preservar a natureza 
e a nossa cidade.


