
 

 

SANTA BRANCA ECOTURISMO – 1 DIA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 
PROJETO SAÍDA DE CAMPO 8º ANO. 

1º DIA – 16/05/2022 -  Segunda feira  – BRASÍLIA - DF | TEREZÓPOLIS - GO 
6h – Apresentação para embarque no estacionamento do colégio. 

PROPOSTA: Atividades pedagógicas, recreativas com caráter ambiental e social. 

OBJETIVO: Propiciar aos participantes atividades lúdicas e educação ambiental com o objetivo de melhorar a relação humana 

com o planeta, contribuindo para que cada pessoa que participe das brincadeiras se sinta mais capacitado para cuidar melhor de 

si, do outro e do planeta como um todo. 

MONITORES: Equipe multidisciplinar com profissionais habilitados em recreação, educação ambiental, ciências biológicas e 

outros. SEGURANÇA E APOIO: Socorrista e guarda vida em todas as atividades.  

 

 SUGESTÃO DE TEMAS PEDAGÓGICOS:  
 Água (importância, propriedades, ameaças, 

poluição, desperdício, Ribeirão João Leite, 
APA/Área de Proteção Ambiental do Ribeirão 
João Leite e outros); 

 Solo (rochas, tipos de solo no cerrado, 
importância, intemperismo, degradação, tipos de 
erosão e outros); 

 Fluxo de Energia (o Sol como fonte primaria de 
energia para os seres vivos, fotossíntese, 
estrutura trófica (cadeia alimentar e teia da vida), 
transferência de energia nos ecossistemas e 
outros); 

 Biodiversidade (importância, fauna, flora, 
cerrado e responsabilidade); 

 Preservação Ambiental e Sustentabilidade 
Socioambiental (Qualidade de vida, significado, 
importância, responsabilidade, desenvolvimento 
sustentável, mecanismos para a preservação e 
conservação do meio ambiente); 

 Clima e Florestas; 
 Lixo e Reciclagem (reduzir, reutilizar, reciclar e 

repensar); 
 Agricultura Orgânica e Compostagem; 
 Cartografia, Orientação e Navegação; 
 Ecoturismo e Unidades de Conservação; 
 Zoologia e Botânica dos Ecossistemas; 
 Homem x Natureza (impactos ambientais 

adversos e soluções ambientais); 

 

Tempo para curtir as piscinas naturais, tirolesa, stand up paddle, Caiaques, com ótima estrutura de segurança as atividades são 

desenvolvidas com acompanhamento de professores e guias assim a diversão dos alunos é garantida. 

12h – Almoço (incluso com refrigerante ou suco)  

16h20 Procedimentos de embarque e saída com destino a Brasília. Durante trajeto serviremos o nosso serviço de bordo. 

20h30 Chegada prevista em Brasília. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

INCLUI NO PROGRAMA: 
 Transporte em ônibus de turismo luxo: TV, SOM, DVD, AR COND. CINTOS DE SEGURANÇA, WC, GELADEIRA. 
 REFEIÇÕES: 01 café da manhã no hotel + 01 almoço + 01 lanche da tarde 
 Assistência de viagem Individual 
 Serviço de bordo ida e volta (biscoito salgado/ bolo / suco / refrigerante / água mineral); 
 Acompanhamento guias especializados e 02 professores da escola – (Para grupos com mínimo de 35 alunos) 
 Equipamentos de uso da monitoria (rádios comunicadores, primeiros socorros, etc.)  
 KIT OURO: (Pulseira de Identificação / Boné/ Mochila) 

 
VALOR DO INVESTIMENTO – POR PESSOA NO CHEQUE OU DINHEIRO 

 
  

  
VALOR DO INVESTIMENTO – POR PESSOA NO CARTÃO 

 

  

OBSERVAÇÕES:  

 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 20 DE ABRIL DE 2022.  APÓS ESTE PRAZO VALORES SOFRERÃO REAJUSTES 

À Vista 2x 3x 4x 5x 

R$ 350,00 R$ 180,00 R$ 122,00 R$ 92,00 R$ 75,00 

À Vista 2x 3x 4x 5x 

R$395,00 R$ 198,00 R$ 132,00 R$ 100,00 R$ 85,00 


