
Apresentação 
dos Meses Temáticos



ÁguaMarço
UM BEM DE TODOS

Em março, Mês Mundial de Preservação 
da Água, iremos conscientizar as crianças 
sobre a importância da água, com 
exemplos assertivos pelo personagem 
Guardião das águas.  .  

Conteúdos:
- Características da vida na água

- Ciclos da água e tratamento de esgoto 
- Perigos da Agricultura Industrial

- Água virtual      



Abril

Neste mês, os nativos Tupi ensinarão as 
crianças sobre a história do descobrimento 
do Brasil, além de compartilharem detalhes 
de sua cultura, com exemplos do dia a dia.  
Tudo isso, com uma linguagem voltada ao 
entendimento dos alunos.

Conteúdos:

- Conhecerão danças e cânticos 

- Pinturas típicas Tupi 

-  Histórias tradicionais
- Artesanatos e outros objetos típicos

Cultura
Mês INDÍGENA



Abril

PROJETO ESPECIAL:
  

Contate-nos para reservar a presença
de seus alunos neste projeto especial 

de páscoa, em abril. 

Conteúdos:

- Ressaltaremos a importância do
trabalho em equipe

- Oficina para a confecção de chocolates

- Explicaremos os simbolos da Páscoa

- Com personagem, desenvolveremos a 
criatividade e contato com 

  a gastronomia
-

Páscoa
NA SITIOLÂNDIA



Maio
O projeto visa demonstrar todas as
características positivas do cotidiano 
rural para as crianças. Por exemplo,
a boa alimentação, evolução na 
construção de casas, agricultura 
familiar e outros. 

Conteúdos:

- Horta Orgânica: plantio e benefícios à saúde

- Casa de pau a pique para demonstração
da engenharia rural e sua evolução

- Processo histórico do café no
brasil e impacto à Mata Atlantica 

Vida
na FAZENDA



Junho

Neste mês, o parque será tematizado 
para levar toda a cultura junina aos 
alunos com músicas, danças típicas 
e barracas de brincadeiras.

Conteúdos:

- Teatro  de Cordel

- Músicas e danças 

- Brincadeiras típicas

- Culinária típica

Arraiá
DASITIOLÂNDIA



Junho
O principal objetivo é conscientizar 
as crianças sobre a importância de 
preservar os diferentes tipos de 
ecossistemas. Faremos isso atráves
de 24 atrações ambientais. 

Conteúdos:

- Tipos de reflorestamento

- Oficina: Semeando o Futuro

- Tipos de sementes e seus processos

- Processo de crescimento das árvores

Semana
do Meio Ambiente



FériasJulho
NASITIOLÂNDIA

Conteúdos:

Temos uma programação especial 
de férias para as crianças se divertirem
em nossas mais de 35 atrações. 
Alegria nas férias garantida!  

- Mais de 35 atividades, sendo divididas em 
ambientais, esportivas e culturais. Tudo isso,

em uma área de mais de 74m² de
Mata Atlântica,

- Tirolesa, Arvorismo, Elevador, Barco 
Viking, Labirinto, Carrossel e 

muito mais.


