Onde e quando
acontece?
Na Floresta é aberta para as
escolas de 2ª a 6ª, às 14hs, para
grupos de até 40 crianças. No
final da vivência é oferecido um
lanche e um kit aprendizagem
para a continuidade do trabalho
em sala de aula e com as famílias.
É possível que a escola escolha
antecipadamente quais bases
quer que seus alunos conheçam
na experiência da trilha.
Ambientes
tematizados

Entre em contato conosco e traga seus alunos para
conhecerem e se encantarem Na Floresta!
Se quiser conhecer o espaço antecipadamente, temos uma
sessão aberta toda última segunda feira do mês para receber
educadores. Basta agendar!

11 3032-4981
contato@nafloresta.bio.br
Rua Dr. Mario Ferraz, 68
Jardim Europa
São Paulo SP

www.nafloresta.bio.br

Bem vindos
Na Floresta!
Na Floresta é uma experiência educacional lúdica para
crianças de 2 a 10 anos, que foi criada com objetivo de ampliar
Cenário lúdico
do Na Floresta

e aprofundar a relação da criança com a natureza, por meio de
vivências que exploram diferentes perspectivas da interação
homem-meio ambiente, de forma interativa e segura.

Acreditamos que o contato
com a natureza contribui para
o desenvolvimento integral

É um teatro, uma aula e uma viagem
de descoberta numa vivência única!
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