PROJETO ARTE NA TERRA
PROPOSTAS DE ROTEIROS PARA O DIA DE CAMPO NA FAZENDA SÃO LUIZ
ROTEIRO 1 – “Caminho das águas”
8:30 Chegada na Fazenda São Luiz - Lanche, jogos de integração e alongamento
9:00 Caminhada com jogos e atividades de sensibilização na trilha da mata ciliar: circuito
passando pelas cachoeiras, mata ciliar, açude e usina hidroelétrica
Abordagem de temas como: água, solo, biodiversidade, florestas, importância e
recuperação de matas ciliares
11:30 Banho de cachoeira
12:30 Almoço
13:15 Atividade artística* ou Jogos cooperativos.
*Criação de representações artísticas com tema ambiental (teatro, música, dança ou artes
plásticas) em grupos
14:00 Passeio histórico – visita guiada às benfeitorias antigas da fazenda que contam
sobre a história da região e do ciclo do café
15:00 Visita à Casa de sementes: conversa sobre as sementes florestais, as diferenças
entre as espécies e os animais que se relacionam com as sementes e as plantas.
Atividades com as sementes (plantio e beneficiamento de sementes), reconhecimento de
árvores nativas e visita à área de agrofloresta – plantio sustentável envolvendo árvores
nativas e agrícolas
16:30 Momento de apreciação do dia, dança e lanche
17:00 Despedida
ROTEIRO 2 – “Cerrado: torto nem por isso errado”
8:30 Chegada na Fazenda São Luiz – Lanche, Jogo de integração e alongamento
9:30 Caminhada pela fazenda para a área do Cerrado com atividades de sensibilização e
dinâmicas lúdicas. Abordagem dos temas: biodiversidade, reconhecimento de espécies e
características do Cerrado, potencialidades econômicas do Cerrado, manejo ecológico da
paisagem e bacias hidrográficas
11:00 Visita à Casa de sementes: conversa sobre as sementes florestais, as diferenças
entre as espécies e os animais que se relacionam com as sementes. Atividade prática com
as sementes
12:15 Banho de cachoeira

13:00 Almoço
13:45 Jogos e música
14:10 Passeio histórico – visita ás benfeitorias antigas que contam um pouco da história da
região e do ciclo do café
15:00 Visita à área de agrofloresta (local de plantio sustentável de árvores nativas e
agrícolas) com atividades direcionadas para percepção da área e entendimento da
agroecologia
16:30 Danças circulares e lanche
17:00 Despedida
ROTEIRO 3 – “Quem planta, colhe!”
(* este roteiro depende da época do ano para o plantio e o número de pessoas no grupo)
8:30 Chegada na Fazenda São Luiz – lanche, jogo de integração e alongamento
9:00 Trabalho com plantio de Agrofloresta (agricultura sustentável envolvendo árvores)
Abordagem de conceitos sobre: vida no solo, características e tipos diferentes de plantas,
biodiversidade, cooperação entre as plantas, a atividade da agricultura, dinâmica de uma
horta diversa e arborizada, alimentação saudável e origem dos alimentos.
- Observação de áreas de agrofloresta;
- Preparação de sementes e mudas;
- Plantio;
- Visita à Casa de sementes: conversa sobre as sementes florestais e agrícolas
12:00 Banho de cachoeira
13:00 Almoço
14:00 Oficina de culinária – biscoitos, bolo e pães com produtos da fazenda e atividade na
composteira (rodízio)
15:00 Passeio histórico – visita ás benfeitorias antigas que contam um pouco da história da
região e do ciclo do café; Visita ao porão da tulha de café e passeio no vagonete do café.
16:00 Caça ao tesouro ecológica
16:30 Lanche e danças circulares
17:00 Despedida
ROTEIRO 4 – “Agricultura: desvendando os contrastes”
(sugerido para grupos de 7o ano em diante)
8:30 Chegada na Fazenda São Luiz - Lanche, jogo de integração e alongamento
9:00 Visita a áreas de cana-de-açucar, agrofloresta e fragmento florestal. Condução de
atividades e dinâmicas de percepção para levantamento de características e diferenças
entre os três sistemas (agricultura convencional, agricultura sustentável e floresta).
Reflexão sobre os impactos da agricultura e a proposta da agroecologia. (Deve-se ir de
ônibus ou caminhão até esta área que dista aproximadamente 4 km da sede)
12:00 Banho de cachoeira

13:00 Almoço
14:00 Passeio histórico – visita ás benfeitorias antigas que contam um pouco a história da
região, o uso da água como fonte de energia e o ciclo do café
15:00 Visita à Casa de sementes: conversa sobre as sementes florestais, as diferenças
entre as espécies e os animais que se relacionam com as sementes. Atividade prática com
as sementes
16:30 Momento de apreciação do dia
17:00 Lanche e despedida
ROTEIRO 5 – “Floresta e Agricultura: um exemplo de equilíbrio!”
(Este roteiro é uma proposta para o chamado mini-estágio agrícola, composto por dois dias
com pernoite no alojamento da fazenda)
Dia 1 – Dia de Campo – sensibilização ambiental com Arte na Terra - Escolha dos
Roteiros de 01 a 04
Dia 2 – Dia de Trabalho na fazenda – atividades rurais e vivências na Fazenda São Luiz
06:30 – Retiro do Leite no Curral
07:15 – Café da Manhã
08:00 – Alongamento e Jogos de Integração
08:30 – Trabalho Rural - seguem abaixo as possibilidades para escolha de 2 atividades em
grupos com rodízio pela manhã:
- Pecuária: trabalho relacionado aos animais da fazenda – cavalos e gado - envolve
alimentação dos animais, retirada do esterco do curral para a horta e passeio á cavalo;
- Infra-estrutura: trabalho relacionado à conservação das instalações da fazenda como
pinturas, plantio de grama e ornamentais, capinas simples, jardinagem, bambus, etc.
- Hortas agroecológicas: preparo do solo, plantio e colheita de espécies cultivadas na
fazenda - mandioca, milho, café, frutas, hortaliças, etc
- Agrofloresta: plantio, colheita e/ou manejo de espécies nativas e agrícolas nas áreas
agroflorestais da fazenda;
- Sementes e Viveiro: Coleta de sementes no campo, beneficiamento das sementes e
preparo de mudas.
12:00 - Cachoeira
12:30 - Almoço
13:30 - Retorno às atividades de trabalho (rodízio entre as atividades)
16:30 – Momento de apreciação da estadia e lanche;
17:00 – Despedida

