
Novos	negócios	
que	geram	riqueza,	
valor	compar4lhado	e	
conservação	
ambiental	Projeto 

Família e Natureza 



Objetivo 
Proporcionar e incentivar 

o convívio familiar 

durante as atividades. 

Promover a conexão das 

famílias com a natureza. 

A conexão família e natureza 

não tem idade. 



Objetivo 
Estimular e aguçar os sentidos do corpo humano, 
audição, visão, tato, olfato e paladar, por meio da 
utilização de plantas e ervas aromáticas, com diferentes 
texturas e cheiros. 
Proporcionar a observação e o contato direto com a 
natureza e um exemplar de uma figueira centenária.     
  
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e indicadores 
do ODS 10, ao empoderar e promover a inclusão social, 
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, 
etnia, origem, religião ou outra, e ODS 15, ao promover a 
sensibilização para a conservação dos ecossistemas de 
montanha, incluindo a sua biodiversidade. 
 
Duração   
A atividade tem duração de 1 hora. 

Jardim 
Sensorial 



Objetivo 
Estimular os pais e crianças a conhecer a importância 
da Mata Atlântica para a sua biodiversidade através dos 
jogos lúdico.  
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e indicador 
do ODS 13, ao levar informação de forma lúdica, a fim 
de sensibilizar sobre mitigação, adaptação, redução de 
impacto e alerta precoce da mudança do clima, e 
também, para o ODS 15, por meio da sensibilização 
quanto a degradação de habitats naturais, a perda de 
biodiversidade e dicas e como proteger e evitar a 
extinção de espécies ameaçadas. 
 
Duração   
A atividade tem duração de 2 horas. 

Jogo da 
memória e 
quebra-cabeça 



Objetivo 
Promover a sensibilização, envolvimento e conexão dos 
envolvidos através, da apresentação de uma das 
etapas de desenvolvimento de uma planta, neste caso, 
quando ela acabou de brotar. 
Compreender as fases do desenvolvimento das plantas 
e a importância das árvores para a conservação das 
espécies e da natureza. 
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao promover plantios para o 
florestamento e o reflorestamento. 
 
Duração  
A atividade tem duração de 2 horas. 

Plantando 
o futuro 



Objetivo 
Instigar e sensibilizar as crianças a descobrir e admirar 
os detalhes que a natureza nos oferece. 
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao levar informação para a 
sensibilização da degradação de habitat naturais, a 
perda de biodiversidade e dicas de como proteger e 
evitar a extinção de espécies ameaçadas. 
 
Duração 
A atividade tem duração de 3 horas. 

Expedição 
Mirim 



Objetivo 
Sensibilizar as crianças através da leitura para 
compreender a importância da conservação da 
floresta para garantir a qualidade da biodiversidade. 
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao levar informação para a 
sensibilização da degradação de habitat naturais, a 
perda de biodiversidade e dicas de como proteger e 
evitar a extinção de espécies ameaçadas. 
 
Duração 
A atividade tem duração de 1 hora. 

Abraço 
de Muriqui 



Objetivo 
Possibilitar a educação e sensibilização ambiental 
por meio do convívio com a natureza. 
Instigar o olhar e aguçar a curiosidade das crianças 
através da observação de aves.   
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao levar informação para a 
sensibilização da degradação de habitat naturais, a 
perda de biodiversidade e dicas de como proteger e 
evitar a extinção de espécies ameaçadas. 
 
Duração 
A atividade tem duração de 1 hora. 

Pequenos 
Observadores 
de Aves  



Objetivo 
Promover a interação da família através da atividade, 
promovendo a competividade saudável. 
Proporcionar o contato com a água, conexão e 
observação da natureza.   
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao levar informação para a 
sensibilização da importância da conservação da mata 
ciliar para a manutenção e proteção dos rios. 
 
Duração  
A atividade tem duração de 4 horas. 

Canoagem no 
Rio Juquiá 



Objetivo 
Oferecer a oportunidade da criação, a experimentação 
do material (argila) e um momento compartilhado entre 
a criança e o seu responsável. Explorar a imaginação 
no ritmo da natureza, fazer, sentir e moldar a argila com 
as mãos (um material natural que permite inúmeras 
possibilidades de criação). 
 
ODS 
Nesta atividade contribuiremos para metas e 
indicadores do ODS 15, ao levar informação para a 
sensibilização da importância da conservação dos 
elementos naturais. 
 
Duração 
A atividade tem duração de 1 hora. 

Oficina 
de argila 



Espaços 
para as 
atividades 

Deck da Figueira 

Deck do Cambuci 



Espaços 
para as 
atividades 

Jardim Sensorial 

Viveiro de plantas nativas 



Espaços 
para as 
atividades 

Rio Juquiá 



Novos	negócios	
que	geram	riqueza,	
valor	compar4lhado	e	
conservação	
ambiental	Roteiros de 

Educação Ambiental 



Boas-vindas na base do Legado das Águas; 
 
Passeio de caiaque até a cachoeira, interação pais e filhos; 
 
Lanche na Prainha; 
 
Oficina de argila na Prainha, as crianças irão utilizar a argila, 
um elemento natural, para pintar e criar esculturas; 
 
Almoço no restaurante do Legado; 
 
Recreação com jogos da Mata Atlântica no deck da Figueira; 
 
Encerramento. 
 
Faixa etária – 4 a 10 anos 

Roteiro 1 
Recreação Ambiental 



Boas-vindas na base do Legado das Águas; 
 
Início da expedição mirim na Trilha do Cambuci, instigar e sensibilizar as 
crianças a descobrir e observar os detalhes que a natureza nos oferece; 
 
Descoberta dos elementos da natureza coletados pelas crianças, os pais 
irão realizar uma atividade de observar o que seus filhos coletaram e 
criar um bate papo das diferentes características de cada elemento; 
 
Sensibilização dos sentidos do corpo no Jardim Sensorial; 
 
Encerramento. 
 
Faixa etária – 4 a 10 anos 

Roteiro 2 
Expedição Mirim 



Boas-vindas na base do Legado das Águas; 
 
Passeio de caiaque até a cachoeira; 
 
Oficina de argila na Prainha; 
 
Lanche na Prainha; 
 
Explicação das fases do desenvolvimento das plantas e da 
importância das árvores para a conservação das espécies e 
da natureza, com plantio no fim da explanação; 
 
Encerramento. 
 
Faixa etária – 4 a 10 anos 

Roteiro 3 
Plantando o futuro 



Boas-vindas na base do Legado das Águas; 
 
Explicação das fases do desenvolvimento das plantas e da 
importância das árvores para a conservação das espécies e da 
natureza, com plantio no fim da explanação; 
 
Recreação com jogos da Mata Atlântica e leitura do livro 
“Abraços de Muriqui” no deck da Figueira; 
 
Início da expedição mirim na Trilha do Cambuci para instigar e 
sensibilizar as  crianças a descobrir e observar os detalhes que 
a natureza nos oferece; 
 
Descoberta e bate papo entre pais e filhos sobre os elementos 
da natureza coletados pelas crianças; 
 
Encerramento. 
 
Faixa etária – 4 a 10 anos  

Roteiro 4 
Brincando conectado 
à natureza 



@legadodasaguas 
legadodasaguas.com.br 
contato@legadodasaguas.com.br  


