CULTIVAR PROMOVE ATIVIDADES DE RECONEXÃO À NATUREZA PARA
ESCOLAS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES NA PRIMAVERA

Visitas monitoradas à Exposição Biodiversidade na Cultura Brasileira, oficinas,
plantios, trilhas e atividades artísticas para grupos são gratuitas durante o
Festival, em setembro
Promover o contato com a natureza por meio de atividades em grupo, como
plantios, criação de bombas de sementes, exposição sobre biodiversidade e
trilhas é uma das ações do Festival Cultivar 2015.
As atividades acontecem no Conjunto Nacional, no Horto Florestal e Museu
Otavio Vecchi (na cidade de São Paulo) e no Parque Vassununga (na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro).
Entre os dias 08 e 21 de setembro, a Exposição Biodiversidade na Cultura
Brasileira estará aberta à visitação no Conjunto Nacional. Composta por
elementos das árvores (frutos, sementes, madeiras), imagens e informações
sobre algumas espécies ilustres do Brasil, a exposição oferece visitar guiadas e
atividades voltadas a grupos. O objetivo é conhecer a biodiversidade
exercitando os sentidos, tocando e cheirando cascas, madeiras, frutos,
sementes, resinas e outros materiais e amostras de árvores brasileiras.
Já de 22 a 24 de setembro, as atividades serão promovidas no Horto Florestal e
no Museu Otavio Vecchi. A ação Criança e Natureza inclui atividades em meio
ao verde, como plantio de árvores e bombas de sementes, além de oficinas
artísticas inspiradas pela natureza.
Nos dias 01 e 02 de outubro, no Parque Vassununga, em Santa Rita do Passa
Quatro, o Festival Cultivar promove a Expedição Jequitibá Rosa, voltada a
escolas da região. O Parque é uma área de grande destaque ecológico por
representar um dos últimos remanescentes de vegetação natural outrora
existente na região, um relicário de fauna e flora.
Abriga a maior concentração de indivíduos de espécies Jequitibá-Rosa, incluindo
o maior exemplar paulista acessível a visitação pública. Este espécime é uma
das árvores mais antigas do mundo, com idade estimada em mais de 3 mil
anos. Tem 40 metros de altura, o que equivale a um prédio de 13 andares.
Essas e outras informações serão apresentadas aos participantes desta
expedição folclórica, que contará com a presença do Saci e do Curupira.
Para participar das atividades é preciso agendar pelo email
festivalcultivar@gmail.com ou pelo formulário do site festivalcultivar.com.br
O 6º Festival Cultivar é uma realização do Instituto Árvores Vivas, e é possível
graças ao Programa de Apoio à Cultura (ProAC), do Governo do Estado de São
‘Paulo, com patrocínio da Rodonaves e da AES Eletropaulo, produção executiva
da Origem Produções e apoio da Envolverde Comunicação. Todas as atividades
são gratuitas.

Realizado anualmente pelo Instituto Árvores Vivas, este é o primeiro e maior
evento brasileiro focado na reconstrução do vínculo entre sociedade e natureza,
levando centenas de crianças e famílias de volta à origem natural dos recursos e
serviços ambientais essenciais à existência humana. Toda programação é criada
para estimular a reconexão homem x natureza nos aspectos da cultura, saúde e
qualidade de vida, identidade e patrimônio.
Programação completa: http://goo.gl/wPPWjT
Serviço
08/09 a 21/09

Exposição Biodiversidade na Cultura Brasileira

Conjunto Nacional
Endereço: Av. Paulista 2073
Horário: 07h às 22h (segunda a sábado) e 10h às 22h (domingo)

Aberto continuamente no horário de funcionamento do Conjunto Nacional
Monitoria das 10h às 20h – público geral
Escolas e Grupos – 14h às 16h – terça à quinta - devem agendar a participação
por email festivalcultivar@gmail.com ou através do formulário no site do evento
22 a 24/09

Criança e Natureza
Atendimento a escolas, instituições e grupos
Horto Florestal + Museu Otavio Vecchi
Horário: 9h às 11h e 14h às 16h
Endereço: Rua do Horto 931

Escolas e grupos devem agendar a participação por
festivalcultivar@gmail.com ou através do formulário no site do evento

email

01 e 02/10 (quinta e sexta)

Expedição Folclórica Jequitibá Rosa

Parque Vassununga – Santa Rita do Passa Quatro
Horário: 9h às 11h e 14h às 16h
Endereço: Rodovia Anhanguera SP 330, km 245 – Santa Rita do Passa Quatro

Escolas e grupos devem agendar a participação por
festivalcultivar@gmail.com ou através do formulário no site do evento

email

