“E se pais, avós e crianças de todo o
país se juntassem para criar clubes de
famílias na natureza? E se essa nova

PASSO A PASSO
I nt roduçã o
Em diversos países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, assim como no
Brasil, as famílias estão descobrindo que não é preciso esperar um grande
evento ou programa para sair de casa e ir para a natureza se divertir com as
crianças. Na verdade, os pais estão tomando a iniciativa de organizar grupos
de famílias amigas que se reúnem para oferecer atividades ao ar livre para as
famílias de forma acessível, fácil e quase sem custo. Esses grupos têm diferentes formatos e modos de funcionamento, mas todos eles compartilham o
mesmo desejo: passarem tempo juntos desfrutando a vida do lado de fora.

Po r q ue tira r as famíl ias de cas a ?
Simplesmente porque faz bem! Estudos e pesquisas no
mundo todo comprovam que passear e brincar ao ar livre,
em contato com a natureza, faz um bem enorme tanto para
as crianças quanto para os adultos. Quando as crianças
podem brincar ao ar livre elas se tornam mais saudáveis,
mais ativas, mas criativas, mais ágeis, mais coordenadas,
mais cooperativas, mais focadas e mais tranquilas. Ou seja,
mais felizes! Você pode saber muito sobre essas pesquisas
em nosso site www.criancaenatureza.org.br

H á na tureza ao nosso redo r!
Mesmo nas cidades grandes e muito populosas há praças,
parques e áreas de lazer ao ar livre que, com um pouco de
criatividade e energia, podem se tornar uma excelente
opção de passeio no final de semana.

forma de contato social se espalhasse
tão rapidamente quanto grupos de
corrida nos anos recentes? Nós
estaríamos no caminho certo para uma
verdadeira mudança cultural.”

Richard Louv,
autor do livro
A Última Criança
na Natureza

O q ue é o Clube Nat urez a em Fam í lia ?
Um Clube Natureza em Família é a reunião de um grupo de pessoas interessadas em proporcionar às crianças tempo ao ar livre, em contato com a natureza.
Alguns grupos se encontram mensalmente ou semanalmente em algum parque
ou praça para brincar com as crianças, fazer um piquenique, andar de bicicleta,
patins ou patinete e caminhar.
Outros procuram passeios com foco no aprendizado sobre a vida silvestre,
como observação de aves ou passeios em locais especializados como hortos,
jardins botânicos, orquidários, trilhas urbanas ou, ainda, institutos como o
Butantan de São Paulo.
Há também quem busque opções mais aventureiras, com escaladas, caminhadas em trilhas longas ou para uma observação e experimentação mais sensível
do ambiente.
Qualquer que seja o formato ou a proposta, todos compartilham o mesmo
objetivo: fazer passeios ao ar livre de forma regular, reunir famílias amigas e
passar tempo juntos na natureza, convivendo, brincando e se divertindo.

P r i n c i pa i s B e n e fí ci o s
do C l u b e Na t u re z a e m Fa m í l i a
Pode ser organizado em qualquer tipo de
bairro - mais urbano, mais calmo ou mais
afastado do centro – e em qualquer contexto
socioeconômico.
Funciona para todos os tipos de famílias, para
famílias estendidas e para amigos que são
família também!
Ajuda a vencer a barreira da insegurança, já
que um grupo grande é mais seguro do que
uma família sozinha.
É mais motivador saber que aquele passeio no
sábado será feito na companhia de mais
famílias com crianças. Todo mundo terá companhia: as crianças e os adultos!
Todo mundo tem alguma coisa legal para
oferecer. Sempre vai ter algum adulto que
poderá fazer alguma coisa bacana para o
grupo – a mãe que prepara o piquenique mais
gostoso, o pai que faz a caça ao tesouro mais
divertida ou a mãe que conta histórias para
motivar as crianças pequenas a continuarem a
caminhar até que a trilha chegue à cachoeira.
Não custa nada! As famílias podem se
organizar sozinhas, sem depender de ONGs,
oficinas, escolas e clubes.

C o m o começar?
Se você se preocupa em proporcionar experiências na natureza para seus
filhos e acha que em companhia ficará mais fácil, divertido e seguro, mãos
a obra!

1) Crie um plano

Qualquer pessoa pode criar um Clube de Natureza em Família. A experiência mostra que, entre os principais atributos de um bom coordenador de
Clube de Natureza em Família está ser organizado, animado e comprometido. É mais fácil do que você imagina!

se socializem de uma forma divertida ao ar livre. E não pre-

Não se preocupe se você não for um educador, um especialista em natureza
ou um brincante. A graça de um Clube Natureza em Família é que ele é
organizado pelas próprias famílias. Acredite, as crianças vão achar isso o
máximo! E os outros adultos vão se sentir mais confortáveis com você do
que com um especialista.

A ideia do Clube de Natureza em Família é que as famílias
cisa muito para isso. Qualquer espaço ao ar livre serve, seja
uma praça, uma rua fechada para o lazer ou um parque
perto da sua casa. E você não precisa inventar atividades
muito planejadas ou longas. Pode ser uma simples caminhada, um piquenique ou um passeio para observar as plantas e pássaros que habitam a vizinhança. Você pode levar
alguma coisa que ajude na diversão: experimente, por exemplo, distribuir pequenas lupas para que todos se surpreendam com detalhes, ou caixinhas com tampa transparente para coletar e observar insetos. Só isso já rende
uma diversão e tanto. Para facilitar seu planejamento apresentamos aqui um esquema para você pensar em tudo.
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2) Pesquise sobre os locais
Imagine os locais onde gostaria de ir. Procure informações sobre praças,

Para facilitar, aqui está uma lista

parques, jardins, hortos, praias, enfim, todos os cenários possíveis para

de coisas que você precisa desco-

passar um tempo prazeroso. Informe-se sobre as condições do local que

brir sobre o local de destino.

você escolher para o passeio. Saber quais os banheiros próximos e se há
alguma coisa para comer é sempre importante.
Lembre-se também que o clima pode ajudar ou atrapalhar algumas atividades. Há muitos sites que oferecem informações precisas sobre o tempo
com uma boa antecedência.
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3. Convide as famílias amigas
• Convide quantas pessoas

• Use as redes sociais que fun-

• Pense nas pessoas que você conhece e im-

Este

você quiser. Isso inclui seus

cionam bem para isso: crie um

agine se alguma delas poderia se juntar ao

para você um modelo de

amigos, vizinhos, as famílias

grupo no Whatsapp ou no Face-

grupo para contribuir com conhecimentos ou

cartaz e de convite em

dos amigos dos seus filhos, da

book, por exemplo.

simplesmente ser um bom inspirador para as

PDF para distribuir por

atividades ou um explorador experiente.

email ou pelos lugares

escola e do clube.

guia

disponibiliza

públicos e pontos comer• De ao clube um nome e uma identidade que

ciais do seu bairro.

combine com você com o espírito da sua
galera. Quem sabe algum amigo que trabalhe
em comunicação possa ajudar e até criar uma
marca ou um selo para o seu Clube?

download

download
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download
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4. Faça os combinados
A preparação para o passeio é importante para todos. Conte
aos participantes qual será a programação, como é o local de
destino e o que cada um precisa levar.
Criamos e deixamos disponíveis aqui, alguns recursos para
ajudar a lembrar do que precisa ser combinado com o grupo.
Inclusive questões relativas à segurança de todos e à conservação dos lugares que serão visitados.
Check-list uma relação de itens que podem ser necessários
no passeio
Ficha de inscrição – útil principalmente para você ir formando um mailing dos participantes do seu Clube e facilitar
a comunicação com todos.
Autorização de uso de imagem – se você pensa em fotografar os passeios e depois usar essas imagens na divulgação
do Clube, é importante que tenha a autorização dos participantes e dos responsáveis pelas crianças que integram o
grupo.
Termo de segurança – como as necessidades podem variar muito entre uma voltinha até a praça do bairro ou passeio
num parque nacional, os recursos a seguir são sugestões que
você pode adaptar à realidade específica do seu Clube e de
cada programa.

PLANO DE ATIVIDADES

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

A QUEM SE DESTINA:

Famílias com crianças de 0-6 anos
Famílias com crianças de 6-12 anos
Famílias com crianças de 12 anos ou mais
Famílias mistas
TIPOS DE ATIVIDADE:

Piquenique
Trilha
Passeios de bicicleta
Observação de pássaros
Brincar na praia / Identificação de espécies
Outro:
PERIODICIDADE:

Semanalmente às (aos)
Toda
de cada mês
Anualmente, na seguinte data:
DURAÇÃO:

De
h às
h.
Uma manhã durante
Uma tarde durante
O dia inteiro

horas
horas

SOBRE O LOCAL

Clube

convida para o próximo passeio!

DATA:

HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

TEMPO DE DESLOCAMENTO:

horas

minutos

FORMA DE DESLOCAMENTO:

ônibus

carro

ESTACIONAMENTO PARA GRUPOS:

S

INGRESSO:

levar lanche
S

N adulto: R$

S

N

outro

Valor aprox./pessoa: R$

picnic coletivo
criança (até

ROUPAS ADEQUADAS/ O QUE VESTIR:
EQUIPAMENTOS/ O QUE LEVAR:
OBSERVAÇÕES SOBRE SEGURANÇA:
CUIDADOS COM CRIANÇAS PEQUENAS:

PLANO B (em caso de chuva)
Evento adiado
S
Atividades alternativa:
Roupas especiais:

bicicleta

N

RESTAURANTES E LANCHONETES NO LOCAL?
ALTERNATIVA:

a pé

N Ponto de encontro alternativo:

anos): R$

um dia inesquecível

na natureza
Venha passear com a gente e traga as crianças para brincarem ao ar livre,
em contato com a natureza. É mais perto e mais fácil do que você imagina.

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

ATIVIDADE ALTAMENTE RECOMENDADA PARA CRIANÇAS!

Venha descobrir uma forma super divertida de
curtir a natureza urbana com sua família, entre
amigos, e proporcionar às crianças a alegria de
brincar livre e em contato com o mundo natural.

O Clube
DATA:
LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:
CONTATO:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

CHECK LIST

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

ROUPAS E ACESSÓRIOS
Mochila
Calçado para trilha
Chapéu
Casaco e capa de chuva
Protetor solar
Repelente
Roupa para banho
Toalha

ALIMENTAÇÃO
Utensílios para picnic: copinhos,
pratinhos, talheres, toalha e saquinhos
de lixo. Escolha materiais que não sejam
descartáveis.
Garrafinhas de água, cantil ou
caramanhola
Comidinhas.

MATERIAIS
Lanterna
Lupa
Caixinha para coleta de insetos
Bloco e caneta
Binóculos

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
E SEGURANÇA
Apito
Antisséptico
Antialérgico
Esparadrapo
Band-aid
Algodão
Pinça
Cloro para purificar água

OUTROS COMENTÁRIOS
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

NOMES DOS ADULTOS DO SEU GRUPO
•
•
•

data nasc.:
data nasc.:
data nasc.:

NOME DAS CRIANÇAS DO SEU GRUPO
•
•
•

data nasc.:
data nasc.:
data nasc.:

SEUS CONTATOS
e-mail:
celular:
facebook:

operadora:

whatsapp: S

N

POR QUE SUA FAMÍLIA ESTÁ PARTICIPANDO DESTE PASSEIO?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
QUE OUTROS PASSEIOS VOCÊ GOSTARIA DE REALIZAR COM NOSSO CLUBE?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
OUTROS COMENTÁRIOS
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

NOME COMPLETO:
Identidade:

CPF:

Endereço:
Telefone:

Email:

Nomes dos menores que me acompanham:
•
•
•

Autorizo que sejam usadas as fotografias e vídeos onde eu e/ou o(s) menor(es)
acima apareçam, durante o passeio para

,

pelo Clube de Natureza em Família

,

com a finalidade de divulgação, desde que sem fins comerciais, em qualquer
meio de comunicação e nas redes sociais.

Data e local:
Assinatura

TERMO DE SEGURANÇA

Clube
DATA:

convida para o próximo passeio!
HORÁRIO:

LOCAL:
PONTO DE ENCONTRO:
MAIS INFORMAÇÕES:

Estou me inscrevendo como participante do passeio para
realizado pelo Clube
, por livre e espontânea vontade e
assumo livremente os riscos e total responsabilidade pela minha participação e pela
participação dos menores sob minha responsabilidade.
Comprometo-me a respeitar todos os participantes e organizadores, moradores e visitantes,
e também a legislação, e zelar pelo meio ambiente local.
Estou ciente que, por motivos de segurança, os organizadores podem modificar ou transferir
o passeio agendado, mesmo sem aviso prévio.
Declaro que me encontro, assim como os menores pelos quais sou responsável, fisica e
clinicamente apto a participar do passeio.
Isento assim o Clube
de responsabilidade sobre os riscos a
que eu, bem como os menores que me acompanham, sejamos expostos durante o passeio.

NOME COMPLETO:
Identidade:
Nomes dos menores que me acompanham:
•
•
•
Data e local:
Assinatura

