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casarão

O Casarão de 1830 foi o
primeiro Hotel de Sousas, chamado
Hotel Floresta. Recebendo hóspedes em especial nos períodos de
veraneio, o hotel permanecia
lotado, principalmente por famílias
de classes média alta do Rio de
Janeiro, Atibaia e São Paulo.
Com sua construção preservada os
alunos podem conhecer um pouco
mais da sua história. Na hora da
alimentação os alunos conhecem o
fogão à lenha e as delícias da
comida da Fazenda.

estudo do meio
Podemos definir o estudo do meio como
uma saída da escola com o objetivo de
aprofundar um determinado conteúdo.
Durante esse passeio, os alunos observam
fatos e paisagens sempre envolvendo uma
ou mais disciplinas.

Durante as atividades na Fazenda utilizamos uma linguagem adequada à faixa
etária e os alunos receberão informações
sobre os temas previamentes já definidos
pelos professores.

PROJETO VIDA RURAL
Visita à Horta
Diferenças entre orgânico e convencional
Preparo do canteiro e terra (terra, esterco,
humos )
Minhocario
Processos da compostagem
Sementes e mudas
Plantio
Colheita
Mini Sítio
Vivência com os principais animais de fazenda
Alimentar os animais
Perceber principais características dos animais
Benefícios desses animais para o homem
Ordenha
Passeio à cavalo

ATIVIDADES RECREATIVAS
O turismo escolar fica ainda mais especial com as atividades recreativas.
Na fazenda todas as atividades são monitoras por pessoas especializadas em cada área.
Passeio à Cavalo
Tirolesa
Paredão de Escalada
Buggy
Parquinho
Infláveis e Cama Elástica
[uma vez em cada atividade]

OFICINAS
Oficina de Argila
Brinquedos Manuais
Oficinas de Brincadeiras Antigas

cARDÁPIO
Toda a alimentação é preparada com muito carinho e servida no Fogão à Lenha da Fazenda.

Cardápio Manhã ou
CHÁ DA TARDE
Bisnaguinha com presunto e queijo
Pão Francês
Pão de Queijo
Bolo de Brigadeiro
Bolo de Cenoura
Suco de Laranja, Água, Café, Leite

Lanche de Despedida
Mini pizza
Bolo de brigadeiro
Suco de Laranja, Suco de uva

Almoço
Salada de folhas
Tomate
Cenoura ralada
Arroz branco
Feijão
Purê de batata
Frango a milanesa
Carne na chapa
Batata frita
Picolé
Água e Suco de Laranja

"O estudo do meio
permite que a criança
entre em contato com
certas dimensões da
realidade que não
estão nos livros"
Nídia Nacib Pontuschka

VALORES
meio período

período integral

pacote 1

pacote 3

Alimentação
Café da Manhã ou Chá da Tarde

Alimentação
Café da Manhã
Almoço
Lanche de Despedida

Estudo do Meio
(2 projetos)
Oficina de Reciclagem

R$ 62,00 por criança

-----------------------------pacote 2

Estudo do Meio
(2 projetos)
Oficina
(escolher 1 oficina)
Atividades Recreativas
(todas do pacote)
Oficina de Reciclagem

Alimentação
Café da Manhã ou Chá da Tarde
Atividades Recreativas
(todas do pacote)

R$ 99,00 por criança

Oficina de Reciclagem

R$ 65,00 por criança

para acrescentar almoço + R$ 15,00 por criança
para levar verdura da horta para casa + r$ 3,00 por criança

ORIENTAÇÕES
Sugestões do que trazar para a Fazenda:
- Protetor Solar
- Boné
- Repelente
- Garrafinha para Água
Roupa Leve e Tênis

MÍNIMO DE 40 CRIANÇAS MÁXIMO 100
A CADA 15 CRIANÇAS BONIFICAMOS 1 PROFESSOR
A data será apenas confirmada, após a assinatura do contrato.

Contato
contato@florestapark.com.br
telefone 19-3365.7029

WWW.FLORESTAPARK.COM.BR

