
Rua Dr. Mario Ferraz, 68
Jardim Europa
São Paulo  SP

www.nafloresta.bio.br

11 3032-4981
contato@nafloresta.bio.br

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.

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!

Onde e quando
acontece?

Ambientes
tematizados



É um teatro, uma aula e uma viagem

de descoberta numa vivência única!

Acreditamos que o contato 

com a natureza contribui para 

o desenvolvimento integral 

de uma criança saudável e 

forma uma nova geração de 

“Guardiões do Planeta”.

A experiência acontece em forma 

de percurso interativo guiado por 

biólogos e monitores que integra 

os elementos cenográficos do 

mundo imaginário, flora e fauna 

real com intervenções teatrais 

e pedagógicas. Cada trilha, 

formada por três bases, tem a 

duração de três horas e recebe 

até 40 crianças.

São 3 opções de trilhas que 

permitem que as crianças 

aprendam a fazer ninhos de 

aves urbanas, miniflorestas 

engarrafadas, hortas, 

Cenário lúdico
do Na Floresta

Quando oferecemos para a 

criança a oportunidade de 

contato com a terra, plantas, 

insetos, animais de diferentes 

espécies, fortalecemos para ela 

a ideia de que o ser humano 

está conectado a um universo 

maior e que todos somos 

interdependentes. A criança 

passa a cuidar e se importar e, 

aos poucos, cria empatia, uma 

das principais competências do 

século 21, e uma consciência de 

preservação de vida e do meio 

ambiente.

Na Floresta é uma experiência educacional lúdica para 

crianças de 2 a 10 anos, que foi criada com  objetivo de ampliar 

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.

Bem vindos

Quais são as

Na Floresta!

experiências
comedouros de pássaros, 

conheçam as “profissões” dos 

bichos, causas e consequências 

do desequilíbrio ambiental, 

tráfico de flora e fauna, 

crescimento e metamorfose 

de algumas espécies, do que 

os bichos se alimentam, como 

vivem e se camuflam, seus 

tamanhos, formas, cheiro, 

cores, dentre tantas outras 

curiosidades! E se a escola 

tem um outro tema que quer 

trabalhar com as crianças, 

converse conosco!


