Estação Ecológica selah – GO
“todo fruto é vontade da semente” – Antõnio Arnaut
PROJETO SAÍDA DE CAMPO 6º ANO A, B E C.
1º DIA – 09/05/2022 - Segunda feira – BRASÍLIA - DF | COCALZINHO - GO
06h40 - Encontro do grupo no estacionamento da instituição de ensino.
07h - Procedimentos de embarque e saída com destino à cidade de Cocalzinho - GO.
09h - Chegada à sede da Estação Ecológica Selah, será servido um delicioso café de boas vindas.
09h30 – Visita ao viveiro de produção de mudas do PROJETO PÉ DE PLANTA, da necessidade de melhorar as condições
, ambientais, principalmente nas áreas públicas, bem como transformar hábitos humanos, o PÉ DE PLANTA torna-se essencial
para o aprendizado e vivência na produção de mudas e revegetação ambiental, espécies nativas do cerrado brasileiro, os
alunos irão plantar algumas mudas deixando uma pequena contribuição para preservação do cerrado.
Depois deste dia cheio de informações, você sabe a diferença entre conservação e preservação?
10h30 - Agrofloresta O SAF (Sistema Agroflorestal), o aluno observa e vivencia a biodiversidade da produção de
alimentos cultivados em consórcio (plantas companheiras), identificação e importância de algumas espécies
conhecidas. A Agrofloresta é um sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre
coberto pela vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudando as outras, sem problemas com “pragas” ou “doenças”,
dispensando o uso de venenos. Nos Sistemas Agroflorestais, encontramos uma mistura de culturas anuais, árvores perenes e
frutíferas e leguminosas, além de criação de animais e a própria família de agricultores, em uma mesma área.
11h00 – Arca de Noé: Como vive o homem da roça? Todos querem conhecer os animais, vacas, cavalos, coelhos, patos,
porcos, cabritos e muitos pássaros.
12h - Almoço típico goiano (INCLUSO).
13h – Trilha média no Cerrado, uma trilha para observação da área preservada de cerrado e suas características particulares,
com ar puro e fauna diversificada, o canto dos pássaros, o som das águas e o encanto da beleza natural em nossa caminhada
de educação ambiental vamos conhecer sobre as vegetações de cerrado.
14h - Início das atividades esportivas e de lazer: vôlei, peteca, futebol de areia, campo de futebol oficial, piscina aquecida,
passeio a cavalo (atividades dirigidas pela equipe Ouro Brasil Turismo).
17h – Lanche da tarde e despedida da estação Ecológica Selah.
17h30 - Procedimentos de embarque e saída com destino a Brasília.
18h45 - Chegada prevista em Brasília. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!
INCLUI NO PROGRAMA:
 Transporte em ônibus de turismo nos trechos rodoviários indicados na programação;
 Serviço de bordo ida e volta (biscoito salgado/ bolo / suco / refrigerante / água mineral);
 Visita Estação Ecológica Selah;
 Seguro de aassistência de viagem individual + KIT OURO (Pulseira de Identificação / Boné);
 REFEIÇÕES: 01 café da manha, + 01 Almoços + 01 lanche da tarde.
 Acompanhamento guias especializados e 02 professores da escola – (Para grupos com mínimo de 35 alunos);
VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA – NO CHEQUE OU DINHEIRO
À VISTA
2X
3X
4X
R$ 298,00
R$ 150,00
R$ 105,00
R$ 83,00
VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA – NO CARTÃO DE CRÉDITO
À VISTA
R$ 320,00

2X
R$ 160,00

3X
R$ 110,00

4X
R$ 88,00

OBSERVAÇÕES:
 Os pagamentos poderão ser efetuados (Em caso de parcelamento CHEQUE ou CARTÃO)
 Os cheques deverão ser pessoa física, preenchidos com a data do vencimento e nominal a OURO BRASIL TURISMO;
 A programação poderá sofrer modificações de acordo com as necessidades tais como fatores climáticos, motivos
relativos aos locais visitados ou por outros imprevistos fora do alcance da empresa.
PROGRAMAÇÃO E VALORES VÁLIDOS ATÉ O DIA 20 DE ABRIL DE 2022. APÓS ESTE PRAZO VALORES SOFRERÃO REAJUSTES.

