PROGRAMAÇÃO

3 de agosto das 8h às 18h

8H

SAÍDA DO MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS
(Avenida Paulo Fontes - em frente a fonte)

8:45H

ATIVIDADE 1:
Trilhas de Criança (Florianópolis - SC): A trilha será realizada na Nascente do Rio Vermelho, uma das
mais belas e diversificadas paisagens da ilha. Estaremos passando pela nascente do rio, dunas, floresta
de pinheiros chegando na praia do Moçambique. O “Trilhas de Criança” é um chamado de conexão e
de presença consciente na relação entre pais, filhos e natureza. Vivenciamos as trilhas observando o
protagonismo natural das crianças na relação com os diferentes ecossistemas. São elas que estipulam
o ritmo, a brincadeira e aprendizagem livre. Já aos adultos cabe o exercício do silêncio e da entrega
confiante, uma quase meditação, onde a única intenção é deixar fluir a sintonia amorosa desse
triângulo mágico.

9H

ATIVIDADE 2:
Casa Curiosa (Guarda do Embaú - SC) é um quintal carinhosamente preparado para receber crianças
e pássaros! Um lugar para brincar livre, de maneira criativa e em profunda conexão com a natureza. É
também uma linda oportunidade para os adultos observarem a criança e a si mesmos, de colocar os
pés no chão e assim fortalecer essa teia de cuidado da infância.
...
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•

As vagas no período da manhã serão limitadas para 50 pessoas;

•

Haverá vans para deslocamento do roteiro escolhido tanto no período da
manhã quanto à tarde, limitando-se a 50 vagas;

•

As inscrições serão encerradas uma semana antes do encontro e os inscritos
receberão um e-mail de confirmação para garantir a participação;

•

Para o Jardim das Brincadeiras (atividade coletiva no período da tarde),
em Paulo Lopes, disponibilizaremos mais 50 vagas, totalizando 100
participantes.

PROGRAMAÇÃO

3 de agosto das 8h às 18h

14H

CHEGADA NO JARDIM DAS BRINCADEIRAS
Chegada no Jardim das Brincadeiras: criado pelo artista plástico Guilherme Blauth, o projeto
estimula a conexão do brincar entre crianças e adultos por meio de instalações que misturam arte e
natureza, em uma área localizada em um vale com florestas e riachos.

16H30

RODA DE CONVERSA
Laís Fleury, coordenadora do programa Criança e Natureza
Lesly Monrat, Trilhas de crianças
Carol Paixão e Tina Benavente, Casa Curiosa
Guilherme Blauth, Jardim das brincadeiras

18H

ENCERRAMENTO

19H30

CHEGADA NO NO MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•

As vagas no período da manhã serão limitadas para 50 pessoas;

•

Haverá vans para deslocamento do roteiro escolhido tanto no período da
manhã quanto à tarde, limitando-se a 50 vagas;

•

As inscrições serão encerradas uma semana antes do encontro e os inscritos
receberão um e-mail de confirmação para garantir a participação;

•

Para o Jardim das Brincadeiras (atividade coletiva no período da tarde),
em Paulo Lopes, disponibilizaremos mais 50 vagas, totalizando 100
participantes.

