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Escolas visitam o espaço Vienatureza               
 
13/11/09 - Neste dia contamos com a 

presença dos alunos e professores da 

Escola Municipal Tancredo de Almeida 

Neves  ao espaço Vienatureza. A visita 

foi realizada no período da manhã com a 

participação de 56 alunos das turmas da 

3ª etapa (2ªsérie), com idade de 7 a 10 

anos. Como produto efetivo do passeio, a 

instrutora do Projeto focou o Meio 

Ambiente voltado para uma consciência 

ecológica. O que objetiva futuramente 

uma humanidade com um ambiente mais 

saudável e equilibrado. No local as 

crianças tiveram o prazer de usufruir de 

vários brinquedos, participar de 

atividades lúdicas e às 10:00h foi 

oferecido um delicioso lanche, depois  

andaram na trilha tendo contato direto 

com a Natureza. No final teve sorteio de 

camisetas do Projeto.  
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Escola municipal Tancredo de Almeida 
Neves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escola Municipal São João Batista          

Na última quinta feira (25/11) foi 

realizada a visita de 58 alunos e 

professores da Escola Municipal São João 

Batista ao espaço Vienatureza. O passeio 

ocorreu no horário de 08:00h às 11:00h 

com as crianças das turmas da 1ª etapa e 

2ª etapa (2° ciclo) ou seja, 3ª e 4ª série do 

ensino fundamental. Os presentes 

aproveitaram para desfrutarem dos 

diversos brinquedos no local e contaram 

com uma programação que abordou a 

Educação ambiental e o tema 

desenvolvido em sala de aula “Aves 

migratórias”. Percebe – se que,  além dos 

alunos enriquecerem seus conhecimentos 

no que diz respeito à   Preservação 

ambiental, há também uma vivência no 

tema que é aplicado em sala de aula. 

Após a aula ministrada, pela instrutora do 

Projeto, ocorreram as atividades lúdicas 

e,  em seguida, foi oferecido um lanche e 

Sorteios de camisetas do Projeto. Desde 

que foi iniciado, o Projeto já recebeu 

3.484 alunos de várias escolas do 

município de Açailândia, completando a 

69ª (sexagésima nona) visita ao espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


