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 VIENATUREZA  

 

A Viena Siderúrgica S/A, tendo a 

intenção de desempenhar um papel 

fundamental em prol da Preservação 

Ambiental  implantou em 2003 o “Projeto 

Vienatureza” em uma área de mil 

hectares de mata  nativa, situada à 20 km 

do Pequiá.  O projeto atende os alunos da 

rede particular, pública e outras entidades 

do município e tem como foco trabalhar a 

educação ambiental. O projeto 

proporciona aos visitantes um ambiente 

saudável e conscientiza  sobre a 

importância dos recursos naturais. Desde 

o início até o momento  o Vienatureza já 

recebeu  a visita de 3.275 alunos   e é a 

65ª  (sexagésima quinta) visita ao espaço. 

_________________________________ 

Escolas  visitam o espaço Vienatureza 

 

Carrossel 

Nos dias 15 e 17/ 09/09  -  Reiniciou-se 

as visitas  ao espaço Vienatureza, para 

este ano, com os alunos  das turmas do 

maternal ao 5° ano  do Centro 

Educacional João Paulo II  - Carrossel, 

num total de 100 estudantes. O passeio 

aconteceu das  8:00 às 11:00h, as crianças  

participaram de aulas sobre  o 

reflorestamento (floresta   de eucalipto), a 

importância da preservação,  reciclagem  

e depois andaram na trilha em contato 

direto com a natureza. Na ocasião 

desfrutaram de atividades recreativas, 

contaram com vários brinquedos no local 

e se deliciaram com um saboroso      

lanche oferecido às 10:00h. 

 

  

No final teve um sorteio de camisetas do 

Projeto. O mais relevante é que os alunos 

têm  a oportunidade de vivenciar o que 

tem sido trabalhado em sala de aula sobre 

o meio ambiente.  

_________________________________ 

 

Adonai 

 

Dando continuidade  às  visitas ao espaço 

“Vienatureza”, nos dias 16 e 18 / 09/09, 

recebemos dois grupos de alunos do  2° e  

4° ano do Instituto Educacional Adonai - 

período da manhã. Durante o passeio os 

estudantes tiveram  aulas sobre o meio 

ambiente,  fizeram pesquisa sobre   várias 

espécies de árvores nativas,    usufruíram 

dos variados  brinquedos que estão 

disponíveis no local, além do prazer de 

estarem em um ambiente saudável. É 

certo que a interação ao projeto 

“Vienatureza” com a escola, veio somar 

no processo de aprendizagem dos  alunos. 

 

 

 

 

 

 


