Educação Infantil
De 02 até 06 anos
Programação do período Integral - 08:00 às 16:30 horas
Recepção do grupo – Apresentação da equipe – Orientações sobre horários e atividades do dia
Uma acolhedora recepção encaminha os visitantes para a primeira parada onde a equipe da Fazenda
Parque Vale do Moxuara recebe as crianças para um delicioso café da manhã com quitutes
preparados especialmente para o evento. Atendemos também cardápios com restrições.
As crianças recebem um kit contendo o mapa que mostra o percurso a ser seguido e as instruções
para a caminhada pedagógica que acontecerá de forma bem divertida e de fácil acesso para os
pequenos participantes.
A equipe de monitores é apresentada. Os horários e atividades do dia são informados aos grupos.
Durante a caminhada pausas acontecem para que informações sejam passadas aos estudantes a
partir da música, poesia, vídeos e uma boa conversa sobre os temas vivenciados, tornando
inesquecível a experiência.
Um caminho leva a Horta, lugar de muitas plantas. Plantas que alimentam, plantas que decoram e
plantas que são remédios. Plantas que são pequenas e plantas que são grandes. Plantas que dão
cheiro e plantas que dão frutos. Vamos plantar?
Cada direção indicada no mapa leva a uma diferente aprendizagem e aventura.
Os animais da fazenda deixam todos encantados. O que os bichinhos comem? Onde é a casa da
galinha? E do cabritinho? Qual a diferença entre ovelhas e cabras. Onde estão os filhotes?
São muitos animais para conhecer.
A segunda parada será para o almoço servido no fogão à lenha.
Comer bem faz parte da programação. Hora de repor as energias e descansar.
A programação da tarde acontece de acordo com a faixa etária e orientações da escola e deve ser
combinada previamente.
Segue abaixo algumas opções de lazer e aventura.
Caiaque - Pedalinho - Cavalo - Charrete – Kart ciclo - Mini tirolesa - Mini tirolesa - Arvorismo
Trilhas - Banhos de bica, mangueira e piscinas - Campo de Futebol - Jogos e brincadeiras
A próxima parada será para o lanche da tarde.
Momento para fotos e despedida.

