
 

MANHÃ DOS dias 
13 a 31 de 

janeiro de 2020

 

EECO KIDS
 

 

Teremos oficinas,
trilhas e
brincadeiras

CRIANÇAS ENTRE 5 E 14 ANOS

 

PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 
10 A 20 DE DEZEMBRO

Inscrições e informações: 3409-2295

E-mail: eeco.pampulha@gmail.com

Valor por pessoa: R$20,00



EECO
KIDS

 PROGRAMAÇÃO sEMANAL
FAIXA ETÁRIA

 5 - 9 ANOS
FAIXA ETÁRIA

 10 - 14 ANOS

DIA
 13

Trilha Passeio 

da Centopeia
+ Oficina: Modelar

Trilha Enduro

Trilha da Onça + 

Trilha do Lobo - guará

 

Jogo de Tabuleiro +

Brincadeira 

Rouba - bandeira

Oficina Dinâmica

Descarte + Brincadeira

Natureza e Sentido

Oficina do Bicho - pau +

Brincadeira Canibal

Brincadeira Arranca-

Rabo + Oficina do

Bicho - pau

Trilha Aventura

Trilha Enduro

DIA
14

DIA
 17

DIA
 16

DIA
 15

Trilha Passeio da

Centopeia
+ Oficina: Modelar

Trilha da Onça + 

Trilha do Lobo - guará

 



EECO
KIDS

 PROGRAMAÇÃO sEMANAL

FAIXA ETÁRIA
 5 - 9 ANOS

FAIXA ETÁRIA
 10 - 14 ANOS

DIA
 20

Trilha Passeio 

da Centopeia
+ Oficina: Modelar

Trilha Tesouro

do Saci

Trilha dos

Sentidos + oficina

Plantar
 

Trilha dos Sentidos +

Cartão/  Oficina

Pigmentos

Oficina do Bicho - pau 

+ Brincadeira Canibal

Brincadeira Arranca 

Rabo + Oficina do

Bicho - pau

Trilha Aventura

DIA
21

DIA
24

DIA
 23

DIA
22

Trilha Passeio da

Centopeia
+ Oficina: Modelar

Trilha Procura na
Mata

Trilha Procura na
Mata

Trilha Tesouro

do Saci



EECO
KIDS

 PROGRAMAÇÃO sEMANAL
FAIXA ETÁRIA

 5 - 9 ANOS
FAIXA ETÁRIA

 10 - 14 ANOS

DIA
 27

Trilha Passeio 

da Centopeia
+ Oficina: Modelar

Trilha Enduro

Brincadeira Arranca - Rabo/

Brincadeira
Rouba - bandeira + Oficina

Bicho - pau

Trilha Enduro

DIA
28

DIA
 31

DIA
 30

DIA
 29

Trilha Apaga

Incêndio

Trilha Passeio da
Centopeia + Oficina
Dinâmica Descarte

Trilha Apaga

Incêndio

Trilha Aventura Trilha Aventura

Trilha Passeio da
Centopeia + Oficina
Dinâmica Descarte

Brincadeira Arranca - Rabo/

Brincadeira
Rouba - bandeira + Oficina

Bicho - pau
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Trilha Passeio da Centopeia
 

A trilha tem o propósito de estimular nas crianças a
percepção da natureza com o uso de outros sentidos,
excluindo a visão. Além disso, a noção de trabalho
em equipe é intensificada. Os participantes serão
vendados e organizados em uma fila; cada criança se
orientará colocando a mão no ombro do colega da
frente. Ao longo do caminho, todos serão motivados
a tocar nas árvores, sentir o cheiro da mata e ouvir
os sons ao redor. Na volta, as crianças devem
encontrar o caminho até o ponto de partida usando
seus sentidos e a ajuda de um monitor da
Estação Ecológica.
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Trilha  Aventura

 

Consiste em uma trilha com vários obstáculos: cama
de gato; troncos pelo caminho e descidas com apoio
de cordas. Além disso, serão feitas abordagens em
alguns pontos para explicar temas ecológicos e
presentes no mundo natural.
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Trilha da Onça e do Lobo Guará

 

Essa trilha pretende promover uma reflexão sobre
impactos ambientais e relações ecológicas. Os
participantes receberão regras que deverão ser
seguidas ao longo do percurso. Todas as regras terão
seus significados explicados durante o percurso.
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Trilha enduro

 

É uma competição em equipe (de 3 a 6 pessoas) que
consiste na realização de um percurso a pé disposto
em uma planilha com tempo estipulado. Haverá um
trajeto previamente elaborado com instruções para a
interpretação do caminho, tais como: distância,
descrição do ambiente, direções e velocidades.
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Trilha Procura na Mata

 

As crianças terão pistas sobre espécies da flora local,
como a descrição, foto da espécie ou algum objeto
que a identifique (semente, casca, fruto, e outros).
Serão feitos grupos que deverão com a companhia de
um monitor identificar as espécies e apresentá-las de
uma forma divertida para os outros.
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Trilha do Saci

 

O objetivo da atividade é realizar o circuito proposto
com base em pistas, sinais e mapas. Ao longo da
trilha serão estabalecidos pontos de paradas para que
os participantes consigam dicas até o tesouro do Saci.
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Trilha Apaga Incêndio

 

Os grupos deverão acertar questões sobre as
consequências de incêndios na biodiversidade.
Perguntas serão feitas em pontos do percurso
buscando tratar os impactos do fogo nos diferentes
biomas locais, cerrado e mata atlântica.
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Brincadeira Canibal
 

Um dos monitores é o canibal e fica com a tinta
preta, enquanto o restante dos monitores (caciques)
ficam com cores diversas. Eles ficam escondidos, e as
crianças têm a missão de conseguir todas as cores a
partir das dicas passadas por cada cacique. Se a
criança for pega pelo canibal durante essa missão, ela
tem de recomeçar todo jogo.
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Brincadeira  Rouba Bandeira

 

Similar ao rouba bandeira tradicional, nesse caso, a
bandeira não é simplesmente algo a ser “roubado”:
ela será uma carta contendo uma pergunta. Para
vencer o jogo, o grupo que a roubou deve responder
corretamente a questão.
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Brincadeira natureza e
sentido

 
 

A brincadeira começa quando as pessoas formam
um grande circulo e fecham os olhos. A partir desse
momento, circula uma caixa com elementos naturais
encontrados na Estação Ecológica. Então, cada
participante após explorar os sentidos com os olhos
fechados, fará um desenho daquilo que o objeto
proporcionou a imaginação. 
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Brincadeira Arranca Rabo

 

Jogado por dois times, os produtores e os
consumidores. Ao sinal do mestre, o  produtores
correm tentando impedir que o outro lhes alcancem,
como uma teia alimentar.
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Oficina Modelar

 

O mediador contará um breve histórico sobre o uso
da argila e em seguida as crianças poderão modelar
de forma livre
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Oficina do Bicho-pau
 

O objetivo é desmistificar a imagem negativa que
existe sobre os insetos. A oficina explica as
características dos insetos e conceitos como
camuflagem, cadeia alimentar, polinização e outros.
Além disso, as crianças poderão conhecer um
exemplar vivo de Bicho-pau.
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Oficina  Dinâmica Descarte

 

O mediador irá apresentar sobre o descarte correto de
resíduos. Os participantes da oficina terão que
descobrir como descartar os materiais expostos para
eles.
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Oficina  pIGMENTOS/ CARTões
 

Nessa oficina o mediador irá apresentar diferentes
tipos de pigmentos naturais que poderão ser
utilizados pelos participantes para a confecção de
cartões ecológicos, utilizando também elementos da
natureza para compô-lo.   Podendo criar uma recado
ecológico ou uma mensagem mais pessoal para
alguém especial.


