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Quem Somos

Contribuir com a conservação da 
biodiversidade é um dos nossos principais 
objetivos. Nós acreditamos que a conservação 
não se faz sem as pessoas. Por isso, 
trabalhamos para valorizar a nossa 
biodiversidade e promover ações sustentáveis 
por meio da educação ambiental.

Fundada em 2015, a Fubá Educação 
Ambiental é uma startup socioambiental que 
atua criando experiências educativas 
transformadoras e inclusivas com públicos 
diversos.



Educação ambiental 

para conservação

Envolver os diversos públicos na conservação da 
biodiversidade faz parte de um processo de 
conservação integrada.

As pessoas querem saber mais sobre os animais, as 
plantas e os ambientes. As comunidades podem se 
tornar parcerias da conservação de espécies.

Aproveitar esse potencial com uma educação 
ambiental de qualidade pode fazer toda a diferença 
para o sucesso de uma iniciativa de conservação.



Tecnologia e inovação

Acreditamos que a tecnologia é uma ferramenta de 
apoio para as ações de educação ambiental para a 
conservação.  

Neste momento de preocupação com a segurança e 
a saúde devido à pandemia de Covid-19, a 
tecnologia se torna ainda mais relevante.

Com o apoio da Fapesp, desenvolvemos pesquisas 
que visam qualificar experiências  educativas 
voltadas à conservação da biodiversidade com 
auxílio da tecnologia.



Acessibilidade

Nós defendemos que o 
acesso à educação 
ambiental é um direito de 
todas as pessoas.

Por isso, nossos projetos 
são baseados no desenho 
universal, com uso de 
recursos de acessibilidade 
sempre que possível.

Na imagem, exibição do vídeo em libras desenvolvido pela equipe para o 
conteúdo do cervo do pantanal.



BoRa

O BoRa conecta sua instituição com as novas 
tecnologias e tendências educacionais para que o 
seu público vivencie experiências 
transformadoras.

Nós criamos o conteúdo educativo do BoRa de 
forma personalizada para cada projeto a partir 
de um diagnóstico aprofundado das demandas 
da instituição e das comunidades atendidas.

Com uma linguagem simples, recursos de 
gamificação e acessibilidade, ajudamos as 
pessoas a entenderem a importância da 
biodiversidade e como atuarem pela 
conservação.

Assim, o BoRa  aproxima sua instituição e a 
comunidade, mantendo um contato direto com as 
pessoas que podem se tornar divulgadoras de 
suas iniciativas de conservação.



Aplicativo BoRa

O aplicativo BoRa é um guia 
pessoal que apresenta 
conteúdos educativos de forma 
leve, divertida e acessível.

Trilhas, zoológicos, aquários, 
centros de educação ambiental, 
unidades de conservação, 
parques, praças ou qualquer 
espaço que receba visitantes 
pode ter o aplicativo BoRa 
personalizado. 

Tem como base um 
mapa do espaço 
desenhado seguindo 
critérios de 
acessibilidade. Não é 
preciso conexão com a 
internet no local.

O conteúdo é 
interessante, 
apresentado no 
formato de figurinhas 
colecionáveis. 
Visitantes coletam as 
figurinhas à medida 
que percorrem o 
espaço, garantindo 
uma experiência lúdica.



Visita virtual

O aplicativo BoRa pode ser adaptado para ser 
usado de casa. Esta é uma maneira de manter o 
público próximo e em contato com as iniciativas de 
conservação.

Além do app, a visita virtual também pode 
acontecer por meio de site na internet. A experiência 
da visita presencial pode ser enriquecida com fotos 
360°. vídeos e sons ambientes.

A visita virtual que elaboramos para o Parque 
Ecológico de São Carlos tem sido um recurso valioso 
para docentes que adaptaram suas atividades para 
o ensino à distância ou híbrido. Ou seja, é uma 
ótima ferramenta para trabalhar em parceria com 
as escolas.



Mais de 300 feedbacks 
positivos de visitantes do site 

até o momento!

“Adorei a ideia do parque online, 
muitas pessoas que ainda não 
tiveram a oportunidade de ir 
visitá-lo, agora poderão se 
interessar. Enviei o site para os 
professores que trabalham 
comigo, nós iremos usar para 
conteúdo escolar durante a 
quarentena. As crianças adoram e 
podem aprender muito!”

“Experiência única que por meio 
deste aplicativo me permitiu 
conhecer a existência deste 
parque incrível ! Espero que após 
a pandemia eu consiga visitar e 
levar toda minha família . 
Parabéns , pessoal!”

 “Eu achei uma experiência 
incrível. Deu para matar um 
pouco a saudade de visitar esse 
lugar lindo em meio à 
quarentena. Acredito que o acesso 
a informação é essencial para a 
formação do cidadão, e ao se 
tratar dos nossos animais, nos 
ajuda a sermos cidadãos 
conscientes e respeitosos com a 
natureza. Parabéns pela 
iniciativa!”



Outras possibilidades

Unir educação ambiental, tecnologia e acessibilidade 
abre muitas possibilidades. A partir da estrutura do 
BoRa, podemos criar jogos e outras experiências 
educativas no formato de aplicativo ou site na 
internet.

Imagine seu público conhecendo sua área de estudo 
sem sair de casa. Ou uma exposição virtual mostrando 
os resultados das pesquisas do seu projeto de forma 
leve e acessível. 

Ou que tal criar um jogo com a simulação de alguns 
cenários e tomadas decisões de conservação de 
espécies e ambientes?

A nossa equipe está sempre aberta a criar e executar 
novas ideias para atender especificamente as 
demandas da sua instituição, dos seus parceiros e do 
seu público.



Relatórios de público

Conhecer o público, avaliar as ações educativas e 
divulgar os resultados são etapas fundamentais de 
um programa de educação ambiental para a 
conservação.

O BoRa pode incluir como serviço adicional 
pesquisas de perfil, de avaliação e de satisfação e 
o envio de relatórios mensais com dados 
analisados e propostas de melhorias. Além de 
ajudar a aprimorar o projeto, é uma ferramenta 
prática para divulgar resultados para parceiros.



Formação da equipe

Para apoiar a equipe da sua instituição no uso do 
BoRa, nós criamos um curso online sobre 
educação ambiental e conservação da 
biodiversidade em espaços de educação 
não-formal.

O curso apresenta conceitos básicos e 
metodologias práticas que podem ser aplicadas 
ao contexto da conservação. Um módulo 
específico sobre sua instituição pode ser 
adicionado de forma personalizada.

O formato online resolve o problema da 
rotatividade da equipe, pois possibilita que novas 
pessoas integrantes e voluntárias rapidamente 
compreendam o propósito do trabalho educativo 
e coloquem seus aprendizados em prática. 
Também pode ser disponibilizado para guias e 
docentes de forma a multiplicar os 
conhecimentos.



Outros serviços

Consultoria

Para instituições que desejam desenvolver ou 
re-elaborar um projeto ou programa de educação 
ambiental, desenvolvemos diagnóstico 
participativo, planejamento e execução de 
atividades.

Contato:

Oficinas ambientais criativas

Personalizamos momentos de aprendizado, 
interação, reflexão e comprometimento. 
Todas as nossas oficinas podem ser 
realizadas de forma acessível a pessoas com 
diferentes deficiências.

Formação em educação ambiental

Formação em educação ambiental para a 
sua equipe personalizada para as 
demandas da instituição no modelo 
presencial ou online.

www.fubaea.com.br

contato@fubaea.com.br

Materiais e exposições educativos

Apresentamos o tema da conservação da 
biodiversidade em diferentes espaços e contextos 
por meio de materiais e exposições educativas, 
prezando pela interatividade e inclusão.

http://www.fubaea.com.br
mailto:contato@fubaea.com.br

