
Visitas monitoradas 

 

Grupos de estudantes do ensino Fundamental I, de escolas públicas e 

particulares, são recebidos por profissionais da Educação Ambiental e 

estagiários de Ciências Biológicas, do Jardim Botânico, para conhecer mais 

sobre a flora e a fauna local.  

 

As visitas devem ser previamente agendadas e seguem o período do 

calendário escolar. As atividades são programadas por horário, para 

grupos de até 30 participantes, entre alunos e professores. A 

recomendação é que todos ainda usem máscara, porque não há como 

manter o mínimo distanciamento social. Em caso de turmas maiores, é 

possível sua divisão em dois horários.  

 

Na visita monitorada os estudantes vão conhecer, além do Jardim das 

Sensações, sobre coleções vegetacionais e as peculiaridades destas 

espécies; a estrutura, a importância e a história do Pinheiro do Paraná 

(Araucaria Angustifolia), árvore-símbolo do Estado, ameaçada de 

extinção; têm informações sobre a necessidade de conservação das 

florestas, que protegem o solo da erosão e controlam o ciclo e a qualidade 

da água doce. O encerramento é feito em sala, com atividades lúdicas 

(jogos, pinturas, mesas interativas). 

 



A sala de Educação Ambiental – com material de apoio adequado - atende 

prioritariamente alunos do fundamental l; outros níveis devem ter algum 

projeto relacionado ao meio ambiente, como no caso daqueles 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Projeto linhas do 

conhecimento e Veredas Formativas. Para estudantes universitários, o 

agendamento leva em conta os cursos que frequentam e o interesse no 

trabalho desenvolvido na unidade.  

 
Para participar, a instituição pesquisa a agenda de atendimentos da 
Educação Ambiental do Botânico e solicita a melhor data para a visita de 
turma interessada diretamente pelo link  
https://calendly.com/jardimbotanicoea/visitaguiada?month=2022-03 
 
  
Depois de ler com atenção as informações lá descritas, escolhe dia 
e horário; preenche o breve formulário e envia para aquele mesmo 
e-mail a “ficha de confirmação”, também disponível no site.  
 
Importante: a visita só estará devidamente agendada depois do 
recebimento da ficha.  
 
Palestras mensais  

A comunidade também pode participar de palestras, realizadas uma 

vez ao mês, com temas de interesse ligados a natureza, e com 

datas que são divulgadas no bloco de notícias do site da prefeitura.  

 

Mais informações:  

Telefone: (41) 3264-7365  

Conheça outros detalhes do Jardim Botânico 
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