
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL E ESTUDO DO MEIO NO 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA- 29 e 30 de junho de 2018.  

 A atividade proporciona o estudo do meio e a interpretação ambiental do Bioma Cerrado, voltado para os 

Cursos de Graduação com ênfase Ambiental, mas também para quaisquer estudantes de Graduação e outros 

cursos que tenham afinidade com atividades de campo e meio ambiente. O local do estudo é o Parque 

Nacional da Serra da Canastra em Minas Gerais, município de São Roque de Minas, fundado em 1972, 

com o objetivo de proteger as nascentes do Rio São Francisco e sua rica e representativa fauna e flora, nos 

domínios do bioma cerrado do Brasil central, com campos de altitude, campos rupestres, cerrado strictu 

censu e matas ciliares. Um dos mais fantásticos sistemas de cachoeiras entre os Parques Nacionais do Brasil.  

 

Horas atividade validadas: 25 horas, com certificado 
 

HOSPEDAGEM: Hotel Chapadão da Canastra, São Roque de Minas – MG, com café da manhã do sábado 

e domingo, jantar do sábado e almoço do domingo. 
 

PROGRAMAÇÃO: 

1- Saída: 28/6, 23:00h da sexta, na entrada do Parque da Uva, Av. Jundiaí 300.  

2- Parada: 2:30h em posto preparado para receber ônibus. Obs: lanche por conta dos alunos. 

3- Chegada em São Roque de Minas: 7:00h aproximadamente; distribuição dos quartos, café e preparo 

para o embarque no ônibus que nos levará para a Base do Parque. No Parque começaremos o roteiro 

visitando as nascentes do Rio São Francisco com informações sobre geomorfologia e formação da 

bacia hidrográfica. O roteiro segue para as cachoeiras da parte alta e Mirante a 1500m de altitude e 

330m da base da Serra. Caminhada moderada de 2 horas pelo Cerrado, em descida íngreme, com 

aproximadamente 4km até a parte baixa para visitação da cachoeira Casca D’anta, com 186m de queda 

livre. O objetivo é conhecer a parte alta e baixa da montanha, suas diferenças e peculiaridades de flora 

e fauna. Não esqueça: protetor solar, boné ou chapéu. O lanche de trilha está incluso. Qualquer tipo de 

restrição física deverá ser informada na ficha de acompanhamento. 

4- Retorno para a Cidade e Hotel as 17:00h, banho e jantar 

5- Domingo: café as 7:00h 

6- Saída para Trilha para observação de aves nas matas ciliares do Rio do Peixe, ocupando todo o período 

da manhã. 

7- ALMOÇO: 12:30h 

8- Saída prevista: 14:00h 

9- Chegada prevista: 21:00h 

   

 VALOR TOTAL: R$ 580,00, em até 4 pagamentos, com cheque, dinheiro ou depósito 

bancário, incluindo: transporte com ônibus turismo, ônibus local até o Parque, hospedagem, alimentação, 

guia e entrada no parque; tudo, menos bebidas! Caso tenha restrições alimentares por motivos de saúde, 

avise com antecedência. As vagas serão garantidas com sinal para confirmação. Pode ser realizado 

depósito bancário das parcelas e parte poderá ser pago diretamente no Hotel (limite de R$ 220,00), com 

cartão de crédito (1 parcela) ou débito. Interessados, entrem em contato com Prof. Claudio da Cunha pelos 

e-mails claudio.cunha@anchieta.br e cunhabio@uol.com.br. Depósito bancário em Banco ITAU: AG 0036. 

Conta Poupança 03743-0/500. CPF 326.881.358-56. Carlos Augusto Miguel. É Imprescindível enviar os 

comprovantes de depósito para carlos.august.m@hotmail.com e cunhabio@uol.com.br 
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O QUE VOCÊ DEVE LEVAR: 

- Duas trocas de roupa para caminhada, de preferência calças de tactel e camisetas (em todas as trilhas 

sempre de calça e calçado fechado). Tênis confortável e aderente para as caminhadas. Os dias são 

quentes e ensolarados, as noites são frias, com clima de montanha. 

- Cantil ou garrafinhas d’água / mochila pequena, protetor solar, máquina fotográfica.  

- Sacos plásticos para roupas molhadas e para proteger equipamento fotográfico. Artigos de uso pessoal 

(escovas, creme dental, sabonete, repelente, etc). Roupas de banho (shorts, sungas, biquínis, etc). O 

Lanche de trilha está incluso. 

- Uma mala pequena para seus pertences. Lembre-se, são só dois dias e ficaremos em hotel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visite a página do facebook: atividades complementares prof. Claudio Cunha  

 



ESTUDO DO MEIO – SERRA DA CANASTRA, 29 e 30 de junho 2019 

Ficha de Acompanhamento – Dados individuais  
 

NOME:_________________________________________________ IDADE: _____,TURMA___________. 

RG n.º _________________________; data de nascimento:__________________ 

E-mail: ________________________; número do celular:___________________ 

 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

 

TELEFONES PARA CONTATO 

(PAIS/PARENTES):________________________________________________________________. 

 

SUAS INFORMAÇÕES 

 

1- SOFRE DE ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2- TOMA ALGUM MEDICAMENTO POR CAUSA DESSE PROBLEMA? QUAL? COMO DEVE SER 

MINISTRADO? (Lembre-se de mandar medicamentos, se necessário) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

 

3- É ALÉRGICO À ALGUM MEDICAMENTO, COMIDA OU OUTROS ELEMENTOS (FOLHAGENS, INSETOS, 

PÓ, ETC) ? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

4- POSSUI QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS OU LOCOMOÇÃO? OUTRAS 

INFORMAÇÕES? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

5- PLANO DE SAÚDE? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

6- SABE NADAR?  

_________________________________________________________________________________________________ 

7- É SEDENTÁRIO? 

(    ) TOTALMENTE   

(    ) ATIVIDADE FÍSICA MODERADA AO MENOS 1 VEZ POR SEMANA 

(    ) NÃO SEDENTÁRIO 

 

          Jundiaí, _____ de _________2019 

 

 

- Sobre desistências: O valor pago pela viagem não será devolvido se o participante desistir com 

menos de 20 dias antes da viagem.  

- Compromisso: Todo participante se compromete zelar pelos patrimônios envolvidos nessa viagem, 

bem como pela própria segurança e também a do grupo, em trilhas ou em qualquer momento da viagem. 

O professor, guias, funcionários do parque e contratados bem como as instituições envolvidas não 

podem ser responsabilizados por problemas derivados do não cumprimento das recomendações, 

comportamentos inadequados do aluno e preenchimento incorreto da ficha de acompanhamento. 
 

 

____________________________________________. 

         Assinatura do aluno/participante. 

 
 


