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Colégio Maria Imaculada – Porto Alegre     5º ano 
 

Cambará Eco Hotel – Cambará do Sul – RS 
Telefone: (54) 32364786 
 

Período de 12/11/15 à 13/11/15 
 

Roteiro 
 

PRIMEIRO DIA – 12/11/15 

Saída às 06h, em frente ao colégio com destino a Cambará do Sul. Chegada aproximadamente 09h, onde 

vamos trocar para ônibus categoria urbano – (simples) para subir até o Parque Nacional Aparados da Serra, a 

viagem dura em torno de 40 minutos. Chegada prevista para 10h. 
 

 

* Trilha do Vértice – VISUALIZAÇÃO DE 30% DO CÂNION: 

A Cascata das Andorinhas, formada por um grande volume d’água que corre pelo Rio Perdiz cai de uma 

altura de 700 metros, em direção ao fundo do cânion, mas acaba transformando-se em névoa antes de 

atingi-lo. Da trilha pode se avistar a bela Cascata das Andorinhas e da Cascata Véu de Noiva formada pelo 

arroio Preá. Tão impressionante quanto às cascatas, é a sensação de caminhar na borda do cânion.  

A trilha começa no Centro de Visitantes, leva em torno de 1h, percorre-se 1,4 km pelas bordas do cânion.  

No parque os grupos serão divididos em 02 turmas de 40 para acompanhamento de guia local. 

Aproximadamente 13h, almoço no Galpão Costaneira – (almoço campeiro com refrigerante). 

Após vamos para o Cambará Eco Hotel – (Projeto Eco Hotel na prática para escolas). 
 

Apresentação em áudio e vídeo explicando a formação geológica e biodiversidade da região demonstrando 

fenômeno da separação dos continentes e formação geológica. 

Após aberto para perguntas. Plantio de árvore nativa identificada por placa com logotipo da escola, turma e 

data. Tempo para aproveitarem a estrutura do hotel. 
 

O Jantar será servido no hotel por volta de 20h.  

Trilha noturna com lanternas (deverão trazer as lanternas). 
 

SEGUNDO DIA – 13/11/15 

Café da manhã e saída por volta de 07h30min, com destino a Canela. 
 

Chegada em torno de 09h30min, onde vamos embarcar em ônibus simples – (urbano) até o Parque Sperry. 
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O lobo guará no Eco parque Sperry – Canela/RS 
 

 

A nova área geográfica de atuação do Lobo guará, o Eco parque Sperry, é um local diferenciado em termos 

de preservação de ambiente onde há todas as condições para implementar uma nova etapa deste eficiente e 

conhecido programa educativo. Novos programas e uma metodologia consagrada vão garantir atividades para 

outra geração de pessoas que terão, em breve, a difícil tarefa de conviver e administrar problemas 

relacionados ao ambiente em que vivemos. A chave da questão é o Desenvolvimento Sustentável e para 

alcançá-lo necessitamos conhecer mais a natureza e os seus limites. 

 

 Objetivos: 

 Desenvolver um programa educativo prático para alunos das escolas de Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e Ensino Superior do Rio Grande do Sul; 

 

 Utilizar o ambiente natural do Eco parque Sperry e seus elementos de fauna, flora e geografia 

devido à grande diversidade de plantas e animais e do alto grau de preservação dos ecossistemas do 

local; 

 Garantir, através do ensino dos princípios da Educação Ambiental e da Ecologia, que mais uma 

geração de estudantes possa despertar para os problemas decorrentes da utilização do ambiente 

natural e com isso entrarmos em uma nova década com uma qualidade de vida melhor do que aquela 

que estamos vivendo hoje. 
 
 
 
 

Metodologia: 
 

Os novos programas do Lobo guará para as escolas são constituídos de atividades eminentemente práticas 

nas trilhas do Eco parque Sperry com acompanhamento de professores Biólogos que fazem uma abordagem 

lúdica e de aprendizagem com observação direta de fauna e flora, utilizando recursos visuais, olfativos, 

auditivos e táteis, além de complementos com observações de elementos da geografia local, orientação 

espacial e visita ao Centro de Interpretação ambiental do Eco parque. 
 
 
 
 
 
 

Programa: 
 
 
 
 

Trilha Jaguatirica - duração média de 5h e percorrerão a totalidade das trilhas e ambientes do Eco parque 

Sperry buscando atender as necessidades dos objetivos e da faixa etária dos alunos envolvidos. 

 

 
 

Almoço por volta de 12h30min, no restaurante Bêrga Mótta – Ecoparque Sperry. 

mailto:viabrtur@terra.com.br
mailto:viabrtur@yahoo.com.br


                             

Av. Martins Bastos, 692 – Bairro Sarandí – Porto Alegre/RS 

Telefones: (51) 3348.3773 / Fax 3340.7496 – EMBRATUR 23.024880.10.0001-3 

E-mail: viabrtur@terra.com.br – viabrtur@yahoo.com.br 

 

 

Cardápio do almoço no Restaurante Bêrga Mótta para cursos do Lobo guará. 

SALADAS 

 Salada de tomates com orégano e azeite 

 Salada de folhas com pão crocante 

 Cenoura ralada com iogurte e uvas passas 

 Salada de fusili colorido com queijo minas  e ervas frescas 

 Mix jardineira (presunto, cenoura, alho-poró, queijo, abobrinha). 

PRATOS QUENTES 

 Frango assado com batatas coradas 

 Arroz branco 

 Feijão com lingüiça defumada 

 Rigatone com molho de tomates e frango desfiado 

 Purê de batatas com alho crocante e salsa fresca. 

SOBREMESA 

 Banana caramelada com creme de leite condensado e merengue gratinado 

 Mousse de morangos frescos com raspas de chocolate ao leite. 
 

No final das caminhadas interpretativas, independente do tipo de programa, os alunos coordenados pelos 

monitores Biólogos, visitarão o Centro de Interpretação Ambiental do Eco parque Sperry onde será feita 

uma integração de conteúdos e discussão geral dos resultados dos trabalhos do dia. 
 

Por volta de 17h30min, vamos para Canela. 
 

Aproximadamente 18h, iniciaremos nossa viagem de retorno para Porto Alegre, chegada prevista para as 

20h, e 20h30min, diretamente no colégio. 
 

* até a próxima viagem cultural * 
 

Preço por aluno: R$ 685,00 à vista para pagamento até 04/09/15  
 

Forma de pagamento: 
 

02 x de R$ 345,00 para pagamentos em 04/09 e 05/10/15. 
03 x de R$ 235,00 para pagamentos em 04/09, 05/10 e 05/11/15. 
(Pagamentos com cheques pré-datados) 
 

Obs.: Favor colocar no verso do cheque, endereço, telefone de contato e o nome do aluno (a). 
 

* Custos calculados para o mínimo de 30 pagantes por ônibus * 
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* Importante em relação à desistência. 

Cancelamentos até (30) trinta dias antes da viagem a devolução será total e até 15(quinze dias), haverá multa de 20% 

do valor total a ser pago, com menos de 5 dias (cinco) úteis da viagem, multa de 50% do valor total a ser pago. Com 

48 horas ou a não apresentação e desistência, não dará direito à devolução dos valores pagos. 

Aplicam-se as normas constantes da deliberação normativa nº 161 de 9/8/1985 da EMBRATUR lei 8078 de 

11/9/90. 
 

 

* O que levar: 
 
 

- Abrigo impermeável – bermuda e camiseta extra 

- Dois pares de tênis - Binóculo, máquina fotográfica e filmadora (opcionais)  

- Protetor solar e repelente (para alérgicos) - Lanches diversos (chocolate, biscoito, etc.)  

- Caneta e medicamentos específicos de cada um. 

- Para realização do referido projeto o mínimo deverá ser de 40 participantes. 

Nosso preço inclui: Transporte em ônibus turismo, com: ar condicionado, poltronas soft, frigobar, DVD, 

sistema de som, WC, almoço com suco no Parque Sperry, ingresso no parque com monitoramento de 

biólogos, transporte em ônibus local em Canela, ingresso no parque do itaimbezinho com guia local, 

transporte em ônibus local, almoço no restaurante costaneira com refrigerante, pernoite no Cambará Eco 

Hotel com jantar incluindo um refrigerante, mudas de árvore nativa – Cambará, Ipê e Cipreste e guia 

credenciado pela EMBRATUR acompanhando o grupo. 
 

Nosso preço não inclui: Extras de caráter pessoal, tais como: telefonemas, lanches, bebidas extras, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização 
 

 

Autorizo meu (minha) filho (a) _______________________________________________________ 
 
Identidade ou certidão de nascimento n.º ______________________________________________ 
 
Endereço______________________________________________________________________, a 
Participar do passeio de estudos (Projeto Lobo Guará e Itaimbezinho) no período de 12/11 à 
13/11/2015. 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável 

 

Esta autorização deverá ser devolvida a professora, juntamente com o pagamento, até o 

dia: 04/09/2015. 
 

Obs.: O aluno (a) deverá portar no dia da viagem o documento original ou cópia 

reconhecida em cartório, sendo o mesmo mencionado acima (identidade ou certidão de 

nascimento) em bom estado. 

mailto:viabrtur@terra.com.br
mailto:viabrtur@yahoo.com.br

