FESTIVAL CULTIVAR PROMOVE EXPOSIÇÃO A BIODIVERSIDADE NA
CULTURA BRASILEIRA NO CONJUNTO NACIONAL

Uma exposição onde o aprendizado depende do exercício dos sentidos
A Exposição A Biodiversidade na Cultura Brasileira chega ao Conjunto Nacional,
na Avenida Paulista, de 08 a 21 de março. Parte da programação do Festival
Cultivar 2015, a exposição convida a descobrir nossa biodiversidade sentindo
frutos, sementes, cascas, madeiras, resinas, látea e outros materiais e
amostras.
São 11 árvores brasileiras em destaque, incluindo pau-brasil, castanheira-dopará, jequitibá-rosa, seringueira, dentre outras. São apresentados frutos,
sementes e subprodutos destas espécies, além de mudas jovens para que se
conheça a árvore viva.
Completam a mostra imagens e informações sobre algumas espécies ilustres do
Brasil. A atividade promove a possibilidade de criação de um vínculo mais
profundo e com sentido efetivo entre as pessoas e a natureza.
A exposição destaca 11 árvores brasileiras, incluindo pau-brasil, castanheira-dopará, jequitibá-rosa, seringueira, dentre outras. São apresentados frutos,
sementes e subprodutos destas espécies, além de mudas jovens para que se
conheça a árvore viva.
Fotos de natureza selecionadas a partir de um concurso nacional realizado
entre os funcionários da Rodonaves integram o acervo exposto no Conjunto
Nacional.
Visitas monitoradas e oficinas são oferecidas a escolas, grupos e instituições
que visitarem a exposição, desde que previamente agendados pelo email
festivalcultivar@gmail.com
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
a partir de 15 de agosto

