
PROGRAMAS EDUCACIONAIS
SHORT TERM - CURSO DE CURTA DURAÇÃO (01 A 08 SEMANAS)



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2468
N/E
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

7ª aula - O século XVIII no Rio de Janeiro: A arquitetura de José Fernandes Alpoim; N.
Senhora da Glória do Outeiro; S. Francisco da Penitência. Arquitetura civil; Parati. A escultura
de Francisco Xavier de Brito; as talhas do ‘estilo Brito’. N. Senhora do Carmo do Rio de
Janeiro. A escultura de Mestre Valentim: estatuária, Santa Cruz dos Militares, S. Francisco de
Paula. A escola de pintura fluminense: Caetano da Costa Coelho, José de Oliveira Rosa, João
Francisco Muzzi, Manuel da Cunha, Leandro Joaquim, Manuel Dias de Oliveira. O Passeio
Público.
8ª aula - O século XVIII em São Paulo: A arquitetura dos bandeirantes. As fazendas: N.
Senhora do Rosário, Fazenda Conceição, Sítio Padre Inácio. O convento N. Senhora da Luz; a
Praça da Sé, o convento de São Francisco; a arquitetura civil urbana. A pintura de frei Jesuíno
do Monte Carmelo. 
9ª aula - O século XVIII em Goiás: O barroco goiano, as igrejas goianas. Pirenópolis: o casario
e N. Senhora do Rosário. A estatuária goiana de Veiga Vale. 
10ª aula - O século XVIII no Sul do Brasil: Os monumentos das Missões: a arquitetura e a
estatuária. Paranaguá: o Colégio jesuíta de Paranaguá. A arquitetura civil: 
Guaratuba, Paranaguá. A fortaleza de Santa Cruz (SC). As igrejas sulinas.                                   

Curso
Título de Atividade: O Barroco e o Rococó da Região de São João del-Rei e Entorno (A Antiga Comarca do

Rio das Mortes) Para “HISPANOHABLANTES”.
Conteúdo programático : 1ª e 2ª aulas - Introdução: Questões teóricas sobre o Barroco, da terminologia às principais

correntes. A evolução do debate teórico no Brasil.
3ª aula - O século XVII: O Barroco europeu. 
4ª aula - No Brasil: as casas de engenho; as igrejas do Nordeste; a invasão holandesa e a
pintura do período Nassau; Franz Post e Aelbert Eckhout. As grandes igrejas de Salvador e do
Rio de Janeiro; Frei Domingos da Conceição; os primeiros retábulos. A estatuária anônima e
popular; Frei Agostinho da Piedade; Frei Agostinho de Jesus; a pintura de Frei Ricardo do
Pilar; a ourivesaria.
5ª aula - O século XVIII: O século XVIII no Nordeste: O barroco nas igrejas de Salvador: São
Francisco de Salvador, N. Senhora do Pilar , Ordem terceira de S. Domingos, N. Senhora da
Lapa; as igrejas do Recôncavo baiano. A arquitetura civil. A estatuária de Manuel Inácio da
Costa, a pintura de Antônio Simões Ribeiro. A pintura dos retábulos sacros. A arte barroca no
Nordeste: as igrejas de Recife e Olinda: São Bento de Olinda, N. Senhora do Carmo de Recife,
N. Senhora da conceição dos militares, S. Antônio do Recife. Santo Antônio de João Pessoa; 
Santa Maria dos Anjos, Penedo/PE. Os mestres santeiros; os painéis do convento 
franciscano de Igaraçu, no Recife.
6ª aula - O século XVIII no Maranhão e no Grão-Pará: A arquitetura e a Companhia 
Geral do Comércio; as ruínas de Alcântara; São Francisco Xavier; o palácio dos 
governadores de Belém; Santana de Belém, Catedral de Belém, N. Senhora do 
Carmo de Belém.                                                                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Proponente:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:



Mínimo: 10 alunos, Máximo: 20 alunos.

Nome: Cristina Souza Krauss Serrrano (11ª - 40ª aulas) 

E-mail: laetitiaandrade@uol.com.br

Corpo Docente/Instrutor
Nome: Profa. PhD. Letícia Martins de Andrade (1ª - 10ª aulas)

Outros contatos: Coordenador: Profa. Letícia Martins de Andrade
Telefone: (35)3622-2106 / (35)8833-1921                                                

Número de vagas:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala de aula, computador e datashow.

Valores: Sob consulta.

40 horas.
Frequência da atividade: Duas primeiras semanas de dezembro e duas primeiras semanas de janeiro.

Horário de realização: De 14h às 18h.

Carga Horária:

Público leigo e público especializado (connoisseurs).             
Idioma (s): Espanhol.

Local da atividade: UFSJ – Campus Santo Antônio – sala de aula.

Público Alvo:

11ª a 40ª aulas - O século XVIII em Minas Gerais: A explosão do barroco. Ouro Preto: N. S. do
Pilar, Santa Ifigênia, 
N. S. do Rosário, N. S. do Ó, N. S. de Nazaré; a arquitetura civil: câmara e cadeia de Ouro
Preto, a Casa dos contos. 
Mariana: S. Francisco e Carmo, Câmara e cadeia de Mariana. Tiradentes: Santo Antônio. São
João del-Rei: São Francisco. Diamantina: N. S. do Carmo de Diamantina, N. S. do Rosário de
Diamantina, a arquitetura civil de Diamantina. N. Senhora do Bom Sucesso de Caeté. A talha
mineira antes de Aleijadinho. N. S. da Conceição de Catas Altas. O Aleijadinho: S. Francisco
de Ouro Preto; N. Senhora do Carmo de Ouro Preto, N. S. do Carmo de Sabará. As esculturas
de Aleijadinho. Congonhas do Campo: o santuário do Bom Jesus de Matosinhos, os passos da
Paixão, os Profetas. A pintura mineira: Manuel da Costa Ataíde, José Soares de Araújo,
Manuel Ribeiro e Antônio Martins, João Nepomuceno, Rebelo e Silvestre, Xavier Carneiro,
Joaquim Gonçalves da Rocha. As artes menores no século XVIII: a ourivesaria, a azulejaria, o
mobiliário, a pequena imaginária, os oratórios. O século 
XVIII em São João del-Rei e entorno: As Igrejas, as Capelas, os Passinhos e 
sua arquitetura, escultura (talha e imaginária), pintura e artes menores.     

Objetivo: Este curso propõe um breve estudo da produção artística barroca da região de São João del-
Rei e entorno, desde a arquitetura, passando pela escultura (talha e imaginária) e pela pintura,
sobretudo a de tetos, com eventuais abordagens do mobiliário e de alfaias. Para cada uma das
artes abordadas, a evolução estilística será apresentada, inicialmente, segundo uma seqüência
geográfica. Não se trata apenas de enfocar a evolução das formas, mas de ressaltar a
importância do objeto artístico como documento histórico. Trata-se, sobretudo, de evidenciar a
evolução estilística e formal dos objetos artísticos em sua estreita relação com a cultura que a
produziu. O objetivo primordial deste curso é apresentar a um público variado, tanto leigo como
especializado, as obras mais significativas produzidas pelas diversas formas de arte criadas
durante o período Barroco-Rococó numa cidade, numa região (São João de-Rei e entorno) que
possui um rico patrimônio barroco ainda não devidamente estudado. Uma apresentação que
buscará cotejar e realçar a originalidade da produção setecentista mineira, são-joanense
especialmente, em
relação ao restante do Brasil.



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2468
N/E
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Curso de Cultura Brasileira  para Estrangeiros: A publicidade brasileira.

Mínimo: 10, Máximo: 20 alunos.

E-mail: dylia@ufsj.edu.br

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Profa. Dra. Dylia Lysardo-Dias.

Outros contatos: Coordenador: Dylia Lysardo-Dias.
Telefone: (32) 3379-2426 / (31) 3481-5822 / (31) 8802-0173.                                          

Número de vagas:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Aparelho de som p/ CD e MP3, quadro, marcador de quadro branco, apagador de quadro
branco, TV, DVD, Data-show  e notebook  p/ apresentações em PowerPoint.

Valores: Sob consulta.

Frequência da atividade: De 03 a 07 de agosto de 2009.
Horário de realização: De 14h às 17h15min.

Local da atividade: UFSJ.
Carga Horária: 15 horas.

Público Alvo: Alunos estrangeiros.
Idioma (s): Português e/ou Francês.

Título de Atividade: 
Conteúdo programático : 1- A mídia na sociedade brasileira

2- Representações e estereótipos brasileiros que a  publicidade (re)constrói
3- As publicidades televisivas: as imagens do Brasil
4- As publicidades impressas: estratégias visuais e recursos lingüísticos
5- O humor na publicidade brasileira

Objetivo: Oferecer aulas de cultura brasileira através do estudo das publicidades.

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2468
N/E
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 10, Máximo: 16 alunos.

Título de Atividade: 

Conteúdo programático : Programação geral: 5 módulos de três horas de duração cada
1º módulo: Palestra expositiva a respeito da música religiosa no Brasil e em São João del Rei, 
com audição de áudio.
2º módulo: Palestra expositiva a respeito do contexto musical, cultural e social da região das 
vertentes à época do ciclo do ouro e na atualidade, com vídeo
3º, 4 º e 5º módulos: atividade interativa, consistindo em preparação prévia orientada através 
de textos escritos e exposição, e saída de campo para audição in loco de atividades musicais 
religiosas na cidade de São João del Rei.

Objetivo: Oferecimento de mini-curso na área de música erudita brasileira.

Música Brasileira nas Igrejas Seculares de São João del Rei - História e Apreciação.
Tipo da atividade: Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Público Alvo: Estudantes de nível médio, superior de qualquer curso, amadores e interessados no tema.         

Idioma (s): Inglês.
Local da atividade: Sala multimeios da UFSJ; igrejas de São João del-Rei.

Carga Horária: 15 horas.
Semanal, de quarta-feira a domingo.

Horário de realização: Quarta, quinta e sexta-feira, de 17h às 20h, sábado e domingo de 9h às 12h.

E-mail: nichola5005@yahoo.com.br

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Prof. Nichola Dittrich Viggiano - mestre.

Outros contatos: Coordenador: Nichola Dittrich Viggiano.
Telefone: (32) 3379-2554 / (32) 9106-6059.                                              

Informações complementares: O local dos encontros expositivos deverá ser uma sala multimeios da UFSJ, de preferência dos
campus Santo Antônio ou Dom Bosco, por serem mais centrais.

Número de vagas:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala multimeios, equipamentos de áudio e vídeo da sala; quadro branco.

Valores: Sob consulta.

Frequência da atividade:

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
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Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
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N/E
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História e Cultura Africana e Afro-brasileira para comunidade Internacional.

Mínimo: 10, Máximo: 15 alunos.

Tipo da atividade: Curso
Título de Atividade: 

Conteúdo programático : Módulo 1 – Introdução conceitual para a Erer
• 4 horas – A Ldo, Lei 10639/03, a Lei N.9394/1996, o Parecer 03/2004 e a Resolução 01/2004 
do Cne, Discriminação, Preconceito Racial e Comportamento Social
• 4 horas – Histórico do Movimento Negro no Brasil, da Declaração de Duban até a Lei 
10639/03; a Dívida Social do Brasil para com o Negro após o 13 de Maio
• 4 horas – Relações Raciais na escola, Currículo e responsabilidades, fiscalizando a TV, o 
Livro Didático e a Escola: A mensagem oculta do racismo.
Módulo 2 – O ensino da história morta da África em debate
• 4 horas – A África como berço da humanidade
• 4 horas – a geografia africana: diversidade regional e correntes migratórias
• 4 horas – a presença Mulçumana e européia no continente: Aspectos gerais
• 4 horas – presencial (Avaliação Formativa)
Módulo 3 – História e Cultura Afro-Brasileira
• 4 horas – A participação africana na formação cultural brasileira
• 4 horas – a escravidão brasileira e a resistência negra: Os quilombos e a regionalidade
• 4 horas – O papel dos africanos na construção socioeconômica do Brasil
Avaliação final

Objetivo: Desenvolver ações que visem a consolidação de ações afirmativas na formatação continuada
de educadores. No caso deste projeto visa desenvolver o público interessado, no conhecimento 
e no debate da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.

Público Alvo: Interessados na História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.                  
Idioma (s): Português.

Local da atividade: UFSJ – Campus Dom Bosco.
Carga Horária: 32 horas.

Frequência da atividade: 4° semana de junho e 1° semana de agosto de 2009, de segunda a sexta-feira.
Horário de realização: De 14h às 17h15min.

Número de vagas:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Salão de Peteca e datashow.

Valores: Sob consulta.

Site:

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
Contato:

Endereço:

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Prof. Dr. Manuel Jauará.

Outros contatos: Coordenador: Prof. Dr. Manuel Jauará.
Telefone: (32) 3379-2454/ (32) 3379-2461 / (32) 9937-9293.                                  
E-mail: keba@ufsj.edu.br / jaubel@uol.com.br

Telefone:
Fax:

e-mail:
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Cultura brasileira: teatro, literatura, música e cinema.

Mínimo: 05 alunos, Máximo: 25 alunos.

Telefone:
Fax:

Site:

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ

Curso

Carga Horária: 32 horas.
Segunda quinzena de junho de 2009.

Contato:
Endereço:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Local da atividade: UFSJ.

Horário de realização: De 09h às 12h.

Corpo Docente/Instrutor:

1. História da noção de cultura: música de Arnaldo Antunes (Cultura) (2h)
2. Questões sobre contatos entre civilizações e aculturação: índios e portugueses (DVD 
Caramuru) – Teatro de Anchieta (8h)
3. Românticos e folcloristas no Brasil século XIX; (4h)
4. Cultura popular e cultura erudita no Brasil; (2h)
5. Cultura popular e cultura erudita em São João del-Rei (vídeos das manifestações) (6h)
6. A construção do nacional-popular no Brasil: o samba e música no teatro. (4h)
7. A cultura de massa no século XIX e no XX: o teatro de revista e a telenovela (6h)

Dar um breve panorama sobre a história da cultura brasileira, incluindo teatro, literatura,
música e cinema.
Universitários interessados em cultura em geral.

Conteúdo programático :

Frequência da atividade:

Objetivo:

Público Alvo:

e-mail:

Número de vagas:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Espaço físico e Equipamentos necessários: Sala de aula apropriada para a quantidade de
alunos com equipamento de DVD, vídeo, aparelhagem de som e quadro negro.

Valores: Sob consulta.

Informações complementares: Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal de São João del-Rei ao custo de vinte reais por pessoa.
Entretanto, será necessário ainda ver a possibilidade da Visita ser realizada em outra língua
que não o português. O aluno deverá trazer seu material: caderno e caneta.

Nome: Prof. Dr. Alberto Ferreira da Rocha Junior (Tibaji) - Doutor em Artes pela USP.

Outros contatos: Coordenador: Alberto Ferreira da Rocha Junior.
Telefone: (32) 3379-2494.                                      E-mail: tibaji@ufsj.edu.br



Carla Leila Oliveira Campos
Av. Leite de Castro, 1101, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2725 / (32) 9953-9991                                       
N/E
pesquisa@iptan.edu.br
www.iptan.edu.br/unipac                           

Curso 

Público em geral.
Português.
Laboratório de Informática e de Turismo do IPTAN.

Quarta-feira e sexta-feira.
De 18h às 19h (podendo variar para melhor atender aos participantes).
Mínimo: 05, Máximo: 20 alunos.
02 dias.

Médio.

IPTAN - Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves 

10 horas/aula para que seja criado o Fotoblog, com possibilidade do curso se estender durante
todo o período de permanência do intercambista em São João del-Rei/MG.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Registro Digital Turístico Cultural.

Descrição: O aluno de intercâmbio irá realizar diversas atividades em São João Del-Rei e região das
Vertentes, vivenciando novas experiências culturais e turísticas. Essas atividades e vivências
deverão ser registradas por cada participante através de fotografias e/ou filmagens para a
demonstração a outras pessoas, criando vínculos de divulgação da localidade e mesmo dos
atrativos visitados. A partir de então, os registros serão inseridos em um fotoblog criado por
cada participante onde irão documentar os momentos vividos com depoimentos, vídeos e fotos
tirados por eles. 

Conteúdo programático : Conceitos e aplicabilidade da Internet, rede social, turismo e paisagem, turismo religioso e sua
atratividade cultural, edição de imagem e vídeo e serviços na Internet: Fotoblog.

Objetivo: Criar um fotoblog e documentar as fotos e vídeos tiradas durante o período de intercâmbio. 

Público Alvo:

Local da atividade:
Carga Horária:

Telefone:

Proponente:

Endereço:

Fax:
e-mail:

Site:

Contato:

Idioma (s):

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Laboratório de Informática com acesso à Internet.

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: O participante deve ter conhecimento básico em Informática e possuir uma câmera digital.

Nível de dificuldade:



Sob consulta.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Fabíola de Oliveira Alvarenga.
Telefone: (37) 8852-5683.                            E-mail: fabiola.alvarenga@gmail.com                       

Nome: Frederico Ferreira de Oliveira.
Telefone: (37) 9112-5260.                            E-mail: turofredfo@uol.com.br                                   

O que inclui: Aulas no Laboratório de informática e de Turismo.
O que não inclui: Câmera Digital, despesas com a visitação a espaços, atrativos e outros locais de interesse

para a coleta de material a ser disponibilizado no fotoblog.
Valores:

Coordenador: Renata Pinto Dutra.
Telefone: (32) 8857-3457.                            E-mail: renatadutra1@gmail.com        

Outros contatos:

Atividades complementares:

Observações: N/A.

N/A.



IPTAN - Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves 
Carla Leila Oliveira Campos
Av. Leite de Castro, 1101, fábricas, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2725 / (32) 9953-9991                                        

De segunda a sexta-feira.

20 dias.

Nível de dificuldade: Médio.

Número de vagas: Mínimo: 10, Máximo: 20 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Para participar das atividades propostas, todos os alunos deverão apresentar atestado médico
de  aptidão.

Duração total de 100 horas, com divisão do curso entre 50 horas/aula de conteúdo teórico-
prático e 50 horas de atividades complementares.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Manhã, de 9h às 11h e tarde, de 14h às 17 h.

Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: Garden Hill Small Resort.

Curso de capoeira que utiliza recursos didático-pedagógicos para apresentar aos participantes
os fundamentos, a história, particularidades e tradições dessa expressão cultural brasileira que
mistura dança, luta, cultura popular e música.  

Conteúdo programático : Histórico: origens, classificação da Capoeira enquanto às formas: Defesa pessoal, luta
(graduação e competição), manifestação folclórica, arte, cultura, método de ginástica (a
Ginástica brasileira);
A função da música como elemento estimulante através dos instrumentos (berimbau, pandeiro,
atabaque), e dos cânticos (ladainhas e cantos corridos);
Fundamentos: a ginga, movimentos defensivos e ofensivos preliminares, movimentos de
ataque e defesa de complexa execução, movimentos acrobáticos, a combinação e o emprego
dos golpes, o estudo de movimentos combinados e condicionamento físico.
Particularidades e tradições da capoeira: os rituais, cerimônias e o jogo na roda; capoeira
Desportiva; capoeira enquanto Competição Artística; regras e graduação.

Objetivo: Conhecer os fundamentos básicos, a função da música e as cerimônias peculiares
responsáveis pela caracterização da atividade, e ainda, conhecer a importância e o papel da
Capoeira como instrumento sócio-político-cultural durante todos os momentos históricos do
Brasil. 

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: pesquisa@iptan.edu.br

Site: N/E

Curso
Curso de Capoeira.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Descrição:

Público Alvo:

Carga Horária:

0A0H



Corpo Docente/ instrutor(a):
Nome: Ricardo Wagner de Mendonça Trigo.   

Telefone: (32) 3371-7834 / 9971-0011.           E-mail: gorettiramos@yahoo.com.br

Observações: Os participantes serão divididos em grupos de acordo com a faixa etária e/ou desenvolvimento
motor, e, no início das atividades todos os alunos passarão por uma avaliação diagnóstica de
sua condição físico-motora.

Outros contatos: Coordenador: Maria Goretti Ramos Pereira.

O que não inclui: Despesas com hospedagem, alimentação (inclusive durante as visitas técnicas), materiais de
uso pessoal (short, camiseta, calças, chinelos, tênis) e passeios turístico fora dos previstos no
curso.

Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: Visitas técnicas (Batizado de Capoeira em Belo Horizonte, Museu da Língua Portuguesa,
Museu Afro Brasil e realização de um batizado de encerramento das atividades).

O que inclui: Visitas técnicas (incluindo traslado e hospedagem), DVD contendo a participação do aluno em 
todo o curso, camisa comemorativa ao evento, traslado do local de hospedagem até o local 
das aulas.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Salão ou espaço apropriado para a realização das aulas, equipamento de som, sala com
recursos multimídia e equipe de filmagem.

Telefone: (37) 3321-7333 / 8812-1092.           E-mail: rdyltrigo@yahoo.com.br



Carla Leila Oliveira Campos
Av. Leite de Castro, 1101, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2725 / (32) 9953-9991                                       
N/E
pesquisa@iptan.edu.br
www.iptan.edu.br/unipac                           

Curso 

Público em geral.
Português e Inglês.
Garden Hill Small Resort.

De segunda a sexta-feira.
Manhã, de 9h às 11h e tarde, de 14h às 17 h.
Mínimo: 10, Máximo: 30 alunos.
20 dias.

Médio.
Para participar das atividades propostas, todos os alunos deverão apresentar atestado médico
d  idNível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Campo de Futebol, 20 bolas oficiais de Futebol de Campo, 20 bolas de iniciação (borracha),
redes, apitos, bombas para encher bolas, calibrador, 20 cones de sinalização (médio); sala
multimídia e equipe de filmagem.

Horário de realização:
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos:

Local da atividade:
Carga Horária: Duração total de 100 horas, com divisão do curso em 50 horas/aula de conteúdo teórico-prático

e 50 horas de atividades complementares.
Frequência da atividade:

Objetivo: Proporcionar ao participante o desenvolvimento das habilidades motoras específicas da
modalidade em um ambiente sadio que estimule a prática esportiva e a sua transformação em
hábito, estimular a socialização, contribuir para o desenvolvimento integral dos participantes e
identificar a contribuição cultural e turística do futebol.

Público Alvo:
Idioma (s):

Curso de Futebol de Campo.
Descrição: Curso de Futebol de Campo com atividades teóricas em sala de aula e práticas no campo de

futebol do Garden Hill. O curso se desenvolverá sempre de forma a atender os objetivos
propostos, utilizando recursos didático-pedagógicos compatíveis com a modalidade. Os
participantes serão divididos em grupos de acordo com a faixa etária e/ou desenvolvimento
motor. 

Conteúdo programático : Evolução histórica do Futebol no Brasil, fundamento técnicos (passe, condução, recepção,
drible, chute e cabeceio), preparação de goleiros, regras oficiais e sistemas de jogos. 

e-mail:
Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: IPTAN - Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves 



Sob consulta.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Ricardo Wagner de Mendonça Trigo.
Telefone: (37) 3321-7333 / 8812-1092.           E-mail: rdyltrigo@yahoo.com.br

Telefone: (32) 3371-7834 / 9971-0011.           E-mail: gorettiramos@yahoo.com.br

Valores:
Observações: No início das atividades todos os alunos passarão por uma avaliação diagnóstica de sua

condição físico-motora. 

O que não inclui: Despesas com hospedagem, alimentação (inclusive durante as visitas técnicas), materiais de
uso pessoal (short, camiseta, meião, chuteira, caneleiras) e passeios turísticos fora dos
previstos no curso.

Outros contatos: Coordenador: Maria Goretti Ramos Pereira.

Atividades complementares: Visitas técnicas (Mineirão, Toca da Raposa, Museu do Futebol e da Língua Portuguesa, assistir 
uma partida de futebol do campeonato brasileiro e realização de um torneio de encerramento
das atividades).

O que inclui: Visitas técnicas (incluindo traslado e hospedagem), assistir a uma partida do campeonato
brasileiro, DVD contendo a participação do aluno em todo o curso, camisa comemorativa ao
evento e traslado do local de hospedagem até o local das aulas.



Carla Leila Oliveira Campos
Av. Leite de Castro, 1101, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2725 / (32) 9953-9991                                       
N/E
pesquisa@iptan.edu.br
www.iptan.edu.br/unipac                           

Curso 

Público em geral.
Português e Inglês.
Garden Hill Small Resort.

De segunda a sexta-feira.
Manhã, de 9h às 11h e tarde, de 14h às 17 h.
Mínimo: 10, Máximo: 30 alunos.
30 dias.

Médio.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Salão, equipamento de som, sala multimídia e equipe de filmagem.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Para participar das atividades propostas, todos os alunos deverão apresentar atestado médico

de aptidão.
Nível de dificuldade:

Duração total de 100 horas, com divisão do curso em 50 horas/aula de conteúdo teórico-prático
e 50 horas de atividades complementares.

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária:

Conteúdo programático : Conhecimento dos compassos musicais, aquecimento articular, alongamentos e flexibilidade,
concentração na música e no ritmo, respiração e freqüência cardíaca durante as aulas de
dança, objetivos da dança, expressões de danças brasileiras, relacionamento pessoal e social
com a dança e regras para se obter melhor desempenho na aprendizagem da dança.

Objetivo: Desenvolver o conhecimento e o desempenho técnico-artístico e a auto-consciência do corpo
através da sensibilidade sinestésica. Desenvolver o domínio do movimento através de
habilidades motoras específicas, levar o aluno a explorar o contexto social e cultural para uma
identidade corporal numa perspectiva histórica e artística e considerar as estruturas advindas
das Danças Populares Brasileiras e os corpos imanentes de variados segmentos sociais.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Curso de Danças Típicas Brasileiras.

Descrição: O curso se desenvolverá sempre de forma a atender os objetivos propostos, utilizando-se para
tal os recursos didáticos-pedagógicos compatíveis com a modalidade. Os participantes serão
divididos em grupos de acordo com a faixa etária e/ou desenvolvimento motor. 

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: IPTAN - Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves 
Contato:

Endereço:



Sob consulta.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Ricardo Wagner de Mendonça Trigo.
Telefone: (37) 3321-7333 / 8812-1092.           E-mail: rdyltrigo@yahoo.com.br

Outros contatos: Coordenador: Maria Goretti Ramos Pereira.
Telefone: (32) 3371-7834 / 9971-0011.           E-mail: gorettiramos@yahoo.com.br

Valores:
Observações: No início das atividades todos os alunos passarão por uma avaliação diagnóstica de sua

condição físico-motora. 

O que inclui: Visitas técnicas (incluindo traslado e hospedagem), DVD contendo a participação do aluno em
todo o curso, camisa comemorativa ao evento, traslado do local de hospedagem até o local
das aulas.

O que não inclui: Despesas com hospedagem, alimentação (inclusive durante as visitas técnicas), materiais de
uso pessoal (short, camiseta, malhas, sapatilhas, tênis) e passeios turístico fora dos previstos
no curso.

Atividades complementares: Visitas técnicas (Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG e Centro Cultural de São Paulo/SP),
assistir uma apresentação de Danças Típicas Brasileiras e realização de uma apresentação de
encerramento das atividades).



Juliano Pereira  
Rua Antônio Rocha, 01, sala 202 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3373-5892 
(32) 3373-5892   
manicomicos.sjdelrei@mgconecta.com.br 
www.manicomicos.com.br    

Curso 

Jovens a partir de 15 anos e adultos, com experiência técnica.
Português, Inglês e Francês.

Segunda, terça e quinta-feira e 01 sábado por mês.
De 17h15min as 18h45min.
Mínimo: 01, Máximo: 06 alunos.
Inscrição nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Médio.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Galpão para aulas e atividades alternativas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Análise de currículo.

Nível de dificuldade:

Duração de dois anos e meio com um total de 660 horas. 04h30min por semana mais um
sábado de 04h por mês. 

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:

Carga Horária:

Conteúdo programático : Aula de canto, expressão corporal, improvisação, jogos teatrais, criação coletiva, estudo de
atores brasileiros, estudo de atores estrangeiros, jogos dramáticos, técnicas vocais e corporais
e criação cênica.

Objetivo: Formar atores.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Curso de preparação para atores.

Descrição: Curso profissionalizante de formação de atores realizado em parceria com o Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões-SATED-MG. O curso é uma das ações do
projeto "Dom de Minas", da Cia. Teatral ManiCômicos, que tem como objetivo pesquisar a
diversidade cultural do estado de Minas Gerais observando tradições, costumes, histórias,
músicas e curiosidades em diferentes regiões do estado, e a partir desta pesquisa, criar um
espetáculo teatral que tenha como tema central: A Identidade Contemporânea do Mineiro. Para
isso, a Cia. realiza uma pesquisa de campo e oficinas teatrais em São João del-Rei e em
outros 07 municípios mineiros (Barroso, Coronel Xavier Chaves, Lagoa Dourada, Madre de
Deus de Minas, Nazareno, Resende Costa e São Tiago), a fim de buscar elementos da história
e dos costumes da própria cidade.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Cia. Teatral ManiCômicos.
Contato:

Endereço:

Espaço Cultural Manicômicos – Rua Industrial Paulo Agostinni, 55 – Vila Nossa Senhora de
Fátima.

0A1H



Curso gratuito.

Nome: Orlando Talarico.
Nome: Cyntia Botelho.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Juliano Pereira.
Nome: Jean Fábio.

Valores:
Observações: A Cia. recebe doações para projetos sociais. Possibilidade de cursar durante um ano,

entretanto sem receber certificado de conclusão. 

Outros contatos: Coordenador: Juliano Pereira.
Telefone: (32) 3373-5892.       E-mail: manicomicos.sjdelrei@mgconecta.com.br 

O que inclui: N/A.
O que não inclui: N/A.

Atividades complementares: Obrigatórias: participação em palestras e espetáculos que acontecem no espaço da Cia. e em
trabalhos sociais nas comunidades.



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2468
N/E
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Curso de Português para Estrangeiros.

Mínimo: 05, Máximo: 20 alunos.

UFSJ.

Nome: Profa. Dra. Liliane Assis Sade.

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Local da atividade:
Carga Horária:

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ

Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Público Alvo:
Idioma (s):

Duração total de 33 horas. 15h45min por semana.
De 06 a 17 de julho de 2009, de segunda a sexta-feira.

Alunos estrangeiros.
Oferecer aulas de português para alunos estrangeiros.

Frequência da atividade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Conteúdo programático :

Objetivo:

Outros contatos:

Português (eventualmente, português/inglês).

O curso adotará um livro intitulado Fala Brasil de Pierre Coudry, o qual contém 15 unidades
programáticas, sendo que cada aula cobrirá 1,5 unidades, totalizando 10 aulas de 3h15min.

Sala multi-meios do Solar da Baronesa. Contendo aparelho de som p CD e mp3, quadro,
marcador de quadro branco, apagador de quadro branco, TV, DVD, data-show e notebook para
power point.

Valores: Sob consulta.

Horário de realização:
Número de vagas:

De 14h às 17h15min.

Nome: Profa. Dra. Dylia Lysardo Dias.

Coordenador: Liliane Assis Sade.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Profa. Dra. Adelaine LaGuardia.

Telefone: (32) 3379-2468.                                       E-mail: lilisade@yahoo.com   



Ana Maria ou Karla Vitalino
Rua Dr. Balbino da Cunha 181, centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-7035
(32) 3371-7035

www.culturainglesasjdr.com.br

Mínimo: 01, Máximo: 15 alunos.
15 dias.

Variável.
Pré-requisitos: Teste de nivelamento feito na Cultura Inglesa.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
A Cultura Inglesa dispõe de 13 salas de aula, todas equipadas com o e-board – electronic
board – que é uma moderna lousa digital. Os alunos têm acesso ao Multimedia Centre –
biblioteca com livros, revistas, DVDs, além de acesso aos computadores. Quanto às atividades
complementares a Cultura Inglesa seleciona parceiros responsáveis e competentes que
dispõem de todos os recursos necessários à realização de tais atividades. 

Horário de realização: De acordo com o perfil do curso.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: Cursos de 20, 25 ou 30 horas semanais. Mínimo de 03 dias, máximo 15 dias.
Frequência da atividade: Semanalmente, duas vezes por semana ou a combinar.

Idioma (s): Português e Inglês. 
Local da atividade: As atividades se centralizam nas dependências da nossa escola no centro histórico de São

João del-Rei, ou na nossa filial Barroso estendendo-se de acordo c/planejamento específico
para diferentes locais como pousadas,cidades vizinhas , e/ou demais lugares aprazíveis do
entorno.

Objetivo: De acordo com o interesse e necessidade do aluno, serão trabalhados /desenvolvidos a fala,a
compreensão oral e  escrita,  baseando-se:
no ALTE – Association of Language Testers in Europe – que leva em consideração o que o

aluno ‘e capaz de fazer nas habilidades acima citadas e nas quatro diferentes áreas: geral,
social/turística, trabalho e estudo. 
no CEFR – Common European Framework of Reference – que descreve o conhecimento de

uma língua em 6 niveis: A1(Breakthrough), A2 (Waystage), B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1
(Effective Operational Proficiency) e C2 (Mastery).

Público Alvo: Público em geral.

Descrição: Curso de Imersão de Português conjugados com atividades culturais/artísticas e sociais. 
(Taylor made courses / cursos sob medida). Certificados de conclusão Cultura Inglesa.

Conteúdo Programático: Placement test inicial – prova de nivelamento da parte oral e escrita.
O conteúdo programático é desenvolvido de acordo com a faixa etária, nível lingüístico,
disponibilidade de tempo, necessidade do aluno e/ou do grupo de alunos, levando-se em conta
os padrões internacionais de referencia - CEFR e ALTE.

Título de Atividade: Imersão em Português (língua e cultura).

e-mail: ana@culturainglesasjdr.com.br / karla@culturainglesasjdr.com.br
Site:

Tipo da atividade: Curso

Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Cultura Inglesa São João del-Rei
Contato:



Nome: Ana Maria Pereira Campanha – Diretora Cultura Inglesa São João del-Rei.
Fone: (32) 3371-7035.                                

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Karla Adriana Veloso Vitalino – Coordenadora Cultura Inglesa São João del-Rei.

Fone: (32) 3371-7035.                      E-mail: karla@culturainglesasjdr.com.br.                              

Observações: A Cultura Inglesa SJDR tem experiência e qualidade reconhecidas pela ABCI – Associação
Brasileira das Culturas Inglesas. São credenciados a aplicar as provas internacionais da
Universidade de Cambridge e temos professores qualificados e capacitados a aplicar as provas
orais de Cambridge.(International Oral Examiners).

Outros contatos: Coordenador:

O que não inclui: Hospedagem, alimentação, valor das  atividades artísticas e de esporte/lazer e aventura. 

Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: Temos parcerias com empresas idôneas como Coopertur, Lazer e Aventura e Beco do Bispo 
as quais oferecem atividades complementares que tornam o curso mais interessante e 
eficiente.

O que inclui: Aulas de português, material didático, acesso aos computadores, livros, DVDs e opção de
escolha entre diferentes atividades culturais/artísticas e de esporte /lazer/aventura. 

E-mail: ana@culturainglesasjdr.com.br



Ana Maria ou Karla Vitalino
Rua Dr. Balbino da Cunha 181, centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-7035
(32) 3371-7035

www.culturainglesasjdr.com.br

Mínimo: 01, Máximo: 15 pessoas.
15 dias.

Variável.Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
A Cultura Inglesa dispõe de 13 salas de aula, todas equipadas com o e-board – electronic
board – que é uma moderna lousa digital. Os alunos têm acesso ao Multimedia Centre –
biblioteca com livros, revistas, DVDs, além de acesso aos computadores. Quanto às atividades
complementares a Cultura Inglesa seleciona parceiros responsáveis e competentes que
dispõem de todos os recursos necessários à realização de tais atividades. 

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Teste de nivelamento feito na Cultura Inglesa.

Frequência da atividade: Semanalmente, duas vezes por semana ou a combinar.
Horário de realização: De acordo com o perfil do aluno.

Local da atividade: As atividades se centralizam nas dependências da escola no centro histórico de São João del-
Rei, ou na filial Barroso estendendo-se de acordo com planejamento específico para diferentes
locais como pousadas, cidades vizinhas , e/ou demais  lugares aprazíveis do entorno.

Carga Horária: Cursos de 01 hora/aula, duas ou mais vezes por semana. 

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Conteúdo Programático: Placement test inicial – prova de nivelamento da parte oral e escrita.
O conteúdo programático é desenvolvido de acordo com a faixa etária, nível lingüístico,
disponibilidade de tempo, necessidade do aluno e/ou do grupo de alunos, levando-se em conta
os padrões internacionais de referencia - CEFR e ALTE.

Objetivo: De acordo com o interesse e necessidade do aluno, será trabalhado /desenvolvido a fala, a
compreensão oral e escrita, baseando-se:
no ALTE – Association of Language Testers in Europe – que leva em consideração o que o
aluno é capaz de fazer nas habilidades acima citadas e nas quatro diferentes áreas: geral,
social/turística, trabalho e estudo. 
no CEFR – Common European Framework of Reference – que descreve o conhecimento de
uma língua em 6 niveis: A1(Breakthrough), A2 (Waystage), B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1
(Effective Operational Proficiency) e C2 (Mastery).

Título de Atividade: Curso regular de Português (língua e cultura).
Descrição: Curso regular de Português conjugado com atividades culturais/artísticas e sociais. 

(Taylor made courses / cursos sob medida). Certificados de conclusão Cultura Inglesa.

e-mail: ana@culturainglesasjdr.com.br / karla@culturainglesasjdr.com.br
Site:

Tipo da atividade: Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Cultura Inglesa São João del-Rei



Nome: Ana Maria Pereira Campanha – Diretora Cultura Inglesa São João del-Rei.
Fone: (32) 3371-7035.                                              

Nome: Karla Adriana Veloso Vitalino – Coordenadora Cultura Inglesa São João del-Rei.

Fone: (32) 3371-7035.                                E-mail: karla@culturainglesasjdr.com.br                     

Outros contatos: Coordenador:

Corpo Docente / Instrutor: 

Valores: Sob consulta.

Observações: A Cultura Inglesa SJDR tem experiência e qualidade reconhecidas pela ABCI – Associação
Brasileira das Culturas Inglesas. São credenciados a aplicar as provas internacionais da
Universidade de Cambridge e possuem professores qualificados e capacitados a aplicar as
provas orais de Cambridge. (International Oral Examiners).

O que inclui: Aulas de português, material didático, acesso aos computadores, livros, DVDs e opção de
escolha entre diferentes atividades culturais/artísticas e de esporte /lazer/aventura. 

O que não inclui: Hospedagem, alimentação, valor das  atividades artísticas e de esporte/lazer e aventura. 

Atividades complementares: Temos parcerias com empresas idôneas como Coopertur, Lazer e Aventura e Beco do Bispo 
as quais oferecem atividades complementares que tornam o curso mais interessante e 
eficiente.

E-mail: ana@culturainglesasjdr.com.br



Carolina R. Passos Barbosa
Av. Andrade Reis – 47 - centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3373-9010 / (32) 9923-9812
N/E.
luzianalanna@mgconecta.com.br
www.luzianalanna.com.br

Mínimo: 05, Máximo: 10 pessoas.
20 dias.

Médio.

Fone: (32) 3373-9010.                                E-mail: luzianalanna@mgconecta.com.br

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Carolina R Passos Barbosa.

Valores: Sob consulta.

Observações: Preço do material didático sob consulta.

O que inclui: Aulas, acompanhamento pedagógico, studio, biblioteca, espaço para estudos.
O que não inclui: Material didático, aulas de reposição, estadia e alimentação.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala de aula com multimídia, TV, vídeo e DVD.

Atividades complementares: De acordo com a intenção do aluno.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ser aluno de graduação Alunos a partir do 3º ano da área de saúde e outros da comunidade
acadêmica.

Frequência da atividade: De acordo com a disponibilidade do aluno.
Horário de realização: De 08h às 20h ou de acordo com a disponibilidade do aluno.

Local da atividade: No próprio curso, dentro de alguma empresa ou outra escola.
Carga Horária: De 50 minutos até 03 horas de duração. Depende da escolha do aluno.

Público Alvo: Executivos, melhor idade, adolescentes – internships, trabalho voluntário, intercambistas, pós-
graduandos, especialistas. Áreas diferenciadas de interesse – foco em gastronomia, turismo,
Educação, cultura, música, história.

Idioma (s): Português, Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

Conteúdo Programático: Ortografia, acentuação, pontuação, colocação pronominal, regência verbal e nominal,
dificuldades especiais da Língua Portuguesa.

Objetivo: Compreensão dos mecanismos da língua, percepção de sua lógica, percepção de erro, e
evolução de comunicação.

Título de Atividade: Português como língua estrangeira para executivos.
Descrição: Ensino da língua portuguesa em módulos diferenciados por nível ou área de interesse –

TAYLOR MADE COURSES. Professores habilitados em língua espanhola, francesa, alemã e
italiana como suporte.

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Luziana Lanna idiomas – São João del-Rei/MG.



Magda  Aparecida Lombardi Ferreira
R. Comendador Costa, 99,Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-1807 / (32) 91971806
N/E
malfe@mgconecta.com.br 
N/E

Curso 

Estrangeiros em geral.
Português, Inglês, Italiano e Espanhol.
Rua Comendador Costa, 99, Centro. São João del-Rei/MG. 

Sob consulta.
Manhã, tarde ou Noite. Sob consulta
Mínimo: 05, Máximo: 08 alunos
30 dias.

Variável.

Valores:

O que inclui: Atividades paralelas de aprendizagem e material didático.
O que não inclui: Passeios turísticos, alimentação e hospedagem. 

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Três salas de aula com carteiras, quadro branco, projetor, etc. Sala de estudos com livros e
área externa de confraternização.

Atividades complementares: Cursos extras, visitas técnicas, seminários, workshops, palestras, etc.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.

Local da atividade:
Carga Horária:

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Objetivo: O objetivo do Curso de Português para estrangeiros é levar o aluno a se comunicar de forma
clara e fluente em português, permitindo assim que ele se insira na sociedade brasileira em
todos os campos: social; trabalho, acadêmico; turístico; lazer; etc.

Público Alvo:
Idioma (s):

Descrição: Cursos de português para alunos de qualquer nacionalidade e perfil de aprendizagem.
Programas e módulos de estudos para aqueles que queiram aprender individualmente com
interesses específicos ou em grupos, “General Portuguese”.

Conteúdo programático : Curso básico completo – para iniciantes ou pessoas com pouco conhecimento do idioma.
Curso pré-intermediário – para pessoas com pelos 6 ou mais meses de estudo.
Curso avançado – para pessoas com mais conhecimento do idioma.
Literatura Brasileira – será usada como material didático.
Cultura Brasileira – aspectos sociológicos e antropológicos – história e atualidades – material
didático.

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Curso de Português para estrangeiros. 

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Proponente: LOA - Escola de Inglês.
Contato:

Sob consulta.

Duração total de 10 horas por uma semana.



Nome: Flávia Chaves Magalhães.
Telefone: (32) 9981-3623.                           E-mail: flaviachavesmg@yahoo.com.br                     

Observações: Outros espaços para realização do curso poderão ser providenciados conforme as demandas e
ofertas de estudo propostas.

Nome: Ana Lúcia Ferreira Carneiro e Silva.

Outros contatos: Coordenador: Magda Aparecida Lombardi Ferreira.
Telefone: (32) 3372-1807.

Telefone: (37) 3372-1807.                                                   
E-mail: malfe@mgconecta.com.br

E-mail: malfe@mgconecta.com.br

Corpo Docente/Instrutor:

Telefone: (32) 3373- 4308.                           E-mail: ogladiador2007@hotmail.com                       

Nome: Maria Volusi Neves Ugá Belgo.

Nome: Magda A. Lombardi Ferreira.

E-mail: mvolusi@uai.com.br



Hélène Bossuyt
Alameda dos Coqueiros, 336, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-5690                                        
(32) 3372-5690   
helenebossuyt@uol.com.br
N/E.

Mínimo: 04, Máximo: 12 pessoas.
15 dias.

Médio, elevado ou alto.

Fone: (32) 3372-5690.                                              

Corpo Docente / Instrutor:
Nome: Catherine Antoine.
Fone: (32) 3371-5246                                       

Observações: Acomodações em chalés para 02 pessoas ou mais, no Sítio Recanto das Andorinhas.

Outros contatos: Coordenador: Hélène Bossuyt.

O que não inclui: Bebidas.
Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: Filmes, músicas e visitas turísticas.
O que inclui: Material didático, acomodação e alimentação. 

Pré-requisitos: Grupos com o mesmo objetivo e mesmo nível de conhecimentos gerais.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Van ou carro para acesso ao Sítio Recanto das Andorinhas.

Horário de realização: De 8h às 20h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 12 horas por dia, sendo 06h didáticas e 06h culturais.
Frequência da atividade: Aos finais de semana, das 18h de sexta-feira às 18h de domingo.

Idioma (s): Português e Francês.
Local da atividade: Sítio Recanto das Andorinhas (Sítio fora do centro da cidade).

Objetivo: Ensino da Língua Portuguesa para estrangeiros.
Público Alvo: Público em geral.

Descrição: Imersão de Português para estrangeiros, de preferência franceses, com iniciação a cultura
brasileira no Sítio Recanto das Andorinhas.

Conteúdo Programático: 8h: café da manhã
9h às 12h: aulas
12h às 14h: almoço e passeio
14h às 17h: aulas
17h: livre para visitas, filmes, esportes...
19h: jantar
20h: descanso.

Tipo da atividade: Curso
Título de Atividade: Imersão de Português para francófonos.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Aliança Francesa de São João del-Rei/MG.
Contato:

Endereço:

E-mail: helenebossuyt@uol.com.br



Hélène Bossuyt
Alameda dos Coqueiros, 336, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-5690                                        
(32) 3372-5690   
helenebossuyt@uol.com.br
N/E.

Mínimo: 04, Máximo: 12 pessoas.
15 dias.

Variável.

Fone: (32) 3372-5690.                                              

Nome: Catherine Antoine.
Fone: (32) 3371-5246.                                

Outros contatos: Coordenador: Hélène Bossuyt.

Corpo Docente / Instrutor:

Valores: Sob consulta.
Observações: Os candidatos para aulas de 10 horas semanais poderão se hospedar no Recanto das

Andorinhas. Preço a combinar.

O que inclui: Material didático.
O que não inclui: Alimentação e acomodação.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala de aula com multimídia, TV, vídeo e DVD.

Atividades complementares: Filmes, músicas e visitas turísticas.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Idade mínima 18 anos com 2° grau completo.

Frequência da atividade: Semanalmente, de segunda a sexta-feira.
Horário de realização: De manhã, tarde ou noite dependendo da demanda. 

Local da atividade: Na sede da Alliance Française de São João del-Rei ou no Sítio Recanto das Andorinhas.

Carga Horária: 10 horas semanais. 02 horas por dia.

Público Alvo: Público em geral, mas em grupos com o mesmo objetivo e mesmo nível de conhecimentos
gerais.

Idioma (s): Português e Francês.

Conteúdo Programático: De acordo com a demanda.
Objetivo: Ensino da Língua Portuguesa para estrangeiros.

Título de Atividade: Curso de Português para francófonos.
Descrição: Oferta de curso de Português para estrangeiros, preferencialmente franceses.

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Curso

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Aliança Francesa de São João del-Rei/MG.

E-mail: helenebossuyt@uol.com.br



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, Centro. São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2468
N/E
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

STUDY ABROAD – EXCHANGE (Programas de 1 semestre ou ano letivo)

Observação O aluno interessado deverá contatar a Universidade para checar a documentação necessária.

Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Curso
Título de Atividade: Study Abroad - Exchange

Descrição: Cursos de Graduação oferecidos pela Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ:
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Artes Aplicadas (ênfase em Cerâmica) 
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social (ênfase em Jornalismo)
Educação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica  
Filosofia
Física
Geografia
História       
Letras
Matemática
Música
Pedagogia
Psicologia
Química
Teatro
Zootecnia



Instituto Auxiliadora
Marilena Zanzoni Coelho Monteiro - Coordenadora Pedagógica
Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 56, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-7272 / (32) 8863-9068

De segunda a sexta-feira, durante um ano ou semestre letivo (a combinar).

06 meses.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: (32) 3371-7272   
e-mail: cem@institutoauxiliadora.com.br

Site: www.institutoauxiliadora.com.br  

Tipo da atividade: Curso
Título de Atividade: Continuidade da série no ensino médio.

Descrição: No Brasil, o ano letivo tem início em fevereiro e término em dezembro. Os jovens que fazem
intercâmbio com o objetivo de conhecer a nossa cultura e apresentar a cultura do seu país de
origem, precisam dar continuidade aos seus estudos curriculares. Embora haja diferenças nas
estruturas curriculares, não só do exterior como também dentro do próprio Brasil, feitas as
devidas considerações e, respeitando a cultura do intercambista, propomos oferecer a
continuidade dos estudos relativos ao ensino médio, dos jovens que estão entre a faixa etária
de 14 e 18 anos.

Conteúdo programático : Língua Portuguesa, matemática, biologia, química, física, geografia, história e filosofia.                
Objetivo: Complementação da série do ensino médio que o aluno estiver em curso do país de origem

com as devidas adaptações curriculares, incluindo as atividades extra-classe como desporto,
música, teatro, voluntariado e disciplinas optativas.

Público Alvo: Jovens entre 14 e 18 anos cursando o ensino médio.
Idioma (s): Português e Inglês e Espanhol.

Local da atividade: Instituto Auxiliadora.
Carga Horária: 05 horas diárias.

Frequência da atividade:
Horário de realização: De 07h às 12h. (dependendo da série, o aluno terá aula no período da tarde uma ou três vezes

por semana).                       
Número de vagas: Mínimo: 02, Máximo: 04 alunos.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Estar cursando o ensino médio.

Nível de dificuldade: Médio.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Instalações do Instituto, material escolar pertinente e material esportivo.

Atividades complementares: Modalidades esportivas (a escolher), curso de violão, matérias optativas e projetos opcionais
como voluntariado.

O que inclui: Atividades complementares.
O que não inclui: Mensalidade escolar e o material da Rede Salesiana de Escolas.

Valores: Sob consulta.

0A2H



Fone: (32) 3372-4115.

Fone: (32) 3371-4338.

Fone: (32) 3371-6857.

Fone: 32- 3371-6383. E-mail: rogerlz@mgconecta.com.br

Observações: Colégio privado, confessional, da Rede Salesiana de Escolas, dirigido pelas Irmãs Filhas de
Maria Auxiliadora - Diretora: Ir. Marly Marun.

Corpo Docente/Instrutor: 
Nome: Jaqueline M.R.Matos.

Nome: José Luiz Dinali.

Outros contatos: Coordenador: Marilena Z. C. Monteiro.
Fone: (32) 8863-9068.                                 E-mai: lefazan@oi.com.br

Nome: Juan S. I. Villegas.

Nome: Rogério Luiz de Oliveira.



Vinicius Martins Ferreira
Praça Dr. Freitas Carvalho, 246, Nazareno/MG.
(35) 3842-1407 / (35) 9971-9756   
(35) 3842-1351   
vinicius@projetomariadebarro.org.br 
www.projetomariadebarro.org.br

Mínimo: 10, Máximo: 25 pessoas.
30 dias.

Fácil.

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Trabalho voluntário
Título de Atividade: Recuperação ambiental e mobilização social no Projeto Maria de Barro.

Descrição: O Projeto Maria de Barro é um programa sócio-ambiental que busca promover a sensibilização,
mobilização, capacitação, integração e articulação de comunidades atingidas pelos impactos
das voçorocas (grandes erosões com áreas superiores a 50.000 m2) nas bacias hidrográficas
do Alto do Rio Grande e do Rio das Mortes, redefinindo as relações floresta /solo /água/
sociedade, através da implantação de áreas demonstrativas de recuperação ambiental, da
difusão de tecnologia sócio-ambiental e da construção de uma rede de informação, a Rede
Voçorocas, visando a construção do desenvolvimento sustentável regional.

Conteúdo Programático: 1) Palestra de apresentação do Projeto Maria de Barro.
2) Curso teórico de recuperação de voçoroca.
3) Oficina prática de produção de mudas florestais.
4) Oficina prática de identificação de espécies florestais nativas e coleta de sementes
florestais.
5) Oficina prática de plantio de mudas nas áreas degradadas – controle e estabilização de
voçorocas (grandes erosões).
6) Apoio e participação na realização de palestras e atividades de educação ambiental para
crianças e adolescentes.
7) Participação em Passeios Interpretativos da Natureza.
8) Participação em dias de campo às áreas em processo de recuperação.
9) Produção de material didático educativo.
10) Intercâmbio, integração e fortalecimento da rede de informações sócio ambientais.
11) Exibição de filmes educativos.
12) Seminário de troca de experiências e saberes.

Objetivo: Preparar o público alvo para se tornar um agente sócio-ambiental pró-ativo capaz de entender
a complexidade das questões ambientais e ter condições de desenvolver atividades de
recuperação e educação ambientais nos locais de origem, assim como integrar e potencializar
uma rede de informações sócio-ambientais. 

Público Alvo: Adultos e jovens maiores de 18 anos que queiram fazer um treinamento para se tornarem um
agente sócio-ambiental.

Idioma (s): Português, Inglês e Espanhol.
Local da atividade: Nazareno e região. Atividades durante o dia com tempo sem chuva.

Carga Horária: 120horas, divididas em 03 semanas com 08 horas de atividades diárias.
Frequência da atividade: Semanalmente,  de segunda-feira a sábado.

Horário de realização: De 08h às 17h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Ter uma pequena noção de português para se comunicar com a comunidade através de um

tradutor. Boa vontade e disponibilidade de aprender e trocar informações.
Nível de dificuldade:

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS E INTERNSHIP

Proponente: Projeto Maria de Barro



Fone: (35) 3842-1407.                                

Nome: Eng. Agrônomo Msc Rogério Resende Martins Ferreira.
Fone: (35) 3842-1407.

Nome: Bióloga Fabiana Silva.
Fone: (35) 3842-1407.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Construção ecológica do Centro Regional Integrado de Desenvolvimento Sustentável
(CRIDES), nas salas de aula, auditório, biblioteca com acesso livre à Internet, viveiro de
produção de mudas, voçorocas estabilizadas e ambientes naturais próximos a Nazareno.
Equipamentos: computador, data show, Internet.

Atividades complementares: Visitas turísticas opcionais a São João Del Rei, Tiradentes, Carrancas e demais municípios do 
circuito turística da Trilha dos Inconfidentes.

O que inclui: Hospedagem em alojamento; cozinha com fogão, forno e geladeira; transporte interno para as
atividades de campo. Seguro de vida.

O que não inclui: Alimentação.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Eng. Agrônomo Msc Vinicius Martins Ferreira.

Corpo Docente / Instrutor: 

E-mail: rogerioferreir@yahoo.com.br   

E-mail: fabinaza@yahoo.com.br

E-mail: lvinicius@projetomariadebarro.org.br



Carla Leila Oliveira Campos
Av. Leite de Castro, 1101 - Fábricas, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-4720 / (32) 9953-9991
N/E.
pesquisa@iptan.edu.br
www.iptan.edu.br/unipac

Mínimo: 05, Máximo: 10 pessoas.
30 dias.

Proponente: IPTAN - Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves.
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Estágio não remunerado
Título de Atividade: Coleta Seletiva de Lixo 

Descrição: Coleta seletiva de lixo no IPTAN/UNIPAC de São João del-Rei/MG. Estudos indicam que o
processo de reciclagem e a coleta seletiva é uma das alternativas viáveis para minimizar o
problema. Oferece um destino final ao lixo reduzindo os impactos ambientais locais e globais,
proporciona a reciclagem do lixo, conscientiza a população e principalmente os acadêmicos de
sua responsabilidade social e a venda dos produtos recicláveis a empresas especializadas é
convertida em prol da instituição geradora dos resíduos. O projeto funcionará a partir da
caracterização pontual e total do lixo com análises quantitativa e qualitativa do mesmo;
pesquisa bibliográfica sobre o assunto e o seu funcionamento consta de destinação do material
reciclável à empresa especializada em compra de produtos recicláveis; sensibilização-
educação dos funcionários; divulgação do projeto com elaboração de informativos, cartazes e
realização de palestras junto aos funcionários de serviços gerais e comunidade acadêmica;
esclarecimento sobre a utilização adequada das lixeiras diferenciadas para descarte de
materiais recicláveis; planejamento de coleta-
triagem de resíduos; armazenamento temporário do material; sistema de retirada do 
material da instituição, monitoramento e avaliação do processo realizando um 
acompanhamento continuado de todas as etapas de implementação da coleta seletiva 
para replanejamento e melhor adequação da estrutura/operacionalização da coleta.                    

Conteúdo Programático: Revisão de literatura sobre o assunto; palestras aos funcionários da instituição e comunidade
acadêmica; coleta-triagem dos resíduos; acondicionamento temporário do material e
monitoramento e avaliação contínua do processo.

Objetivo: Caracterizar fisicamente os resíduos sólidos produzidos nesta instituição, definir a forma de
disposição final dos resíduos sólidos gerados pela UNIPAC e avaliar a implantação de um
sistema de tratamento de resíduos, viabilizando o aproveitamento do material orgânico
(compostagem) e do inorgânico (coleta seletiva). 

Público Alvo: Alunos a partir do 3º ano de cursos da área de saúde e outros da comunidade acadêmica.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Faculdade de Educação e Estudos Sociais de São João del-Rei/MG - Av.Leite de Castro, 1101, 
Fábricas.

Carga Horária: 21 horas, 07h por semana.
Frequência da atividade: Agosto de 2009. Segunda, quarta e quinta-feira, durante três semanas. 

Horário de realização: 1ª semana: 14h30min às 17h – uma visita técnica ao aterro controlado de São João del-Rei
2ª semana: 8h às 11h – uma visita técnica à usina de compostagem em Coronel Xavier
Chaves
3ª semana: 14h30min às 17h – uma visita técnica ao Hemominas de São João del-Rei
1ª à 3ª semana: 19h às 22h30 – seminários e palestras às quartas-feiras
1ª à 3ª semana: 3h por semana – visita técnica pelo Campus da UNIPAC para realização do
acondicionamento, monitoramento e avaliação do processo.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:



Médio.

Fone: (32) 3372-4720.                                

Pré-requisitos: Ser aluno de graduação. Alunos a partir do 3º ano da área de saúde e outros da comunidade
acadêmica.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala de aula com multimídia, TV, vídeo e DVD.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Este trabalho inclui seminários, palestras com outros profissionais da área, apostilas, cópias do

material utilizado em CD e DVD, visitas técnicas à Usina de Compostagem em Coronel Xavier
Chaves, ao Hemominas de São João del-Rei, ao aterro controlado localizado no Morro Grande
em São João del-Rei/MG, transporte para os alunos e lanche para os alunos no intervalo das
aulas.

O que não inclui: Hospedagem e alimentação.
Valores: Sob consulta.

Observações: A prof.ª coordenadora do projeto tem experiência na coordenação de projetos acadêmicos
voltados para a área programática de Meio Ambiente com ênfase em Saúde Ambiental.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Prof.ª Msc. Jaíne das Graças Oliveira Silva Resende.

E-mail: jaineresende@bol.com.br



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 03, Máximo: 06 pessoas.
30 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Estágio não remunerado
Título de Atividade: Treinamento para o tratamento ambulatorial de pacientes dependentes químicos e seus

familiares.
Descrição: Após serem selecionados, os estagiários, inicialmente farão uma revisão de literatura e

receberão um treinamento no atendimento psicoterápico (individual e em grupo) com pacientes
dependentes químicos para as seguintes atividades: aplicação de escalas que serão usados no
estágio, diagnóstico da dependência química incluindo diagnóstico diferencial, elaboração de
plano de tratamento individual para os pacientes, atendimento psicoterápico de base
ambulatorial com referencial cognitivo-comportamental e do modelo Minnesota, incluindo
Entrevista Motivacional e técnicas de prevenção de recaída e assistência às famílias dos
pacientes dependentes químicos. 

Conteúdo Programático: Seleção, revisão de literatura, treinamento dos estagiários, visita aos grupos anônimos de auto-
ajuda, diagnóstico dos pacientes e discussão de casos, supervisão e elaboração de planos
terapêuticos individuais. Estágio de dois dias no serviço de internação na Vila Esperança
(APADEQ).

Objetivo: O objetivo desta extensão é treinar o aluno no atendimento de dependentes químicos da região 
e a seus familiares, prestando atendimento individual no Serviço de Psicologia Aplicada – SPA,
da UFSJ e tratamento ambulatorial na Vila Esperança, APADEQ, como também avaliar os
resultados destas intervenções.

Público Alvo: Psicólogos e estudantes de Psicologia.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Sala de aula da Universidade, Vila Esperança – APADEQ e grupos anônimos de auto-ajuda.

Carga Horária: Duração total de 24 horas. 03h semanais no período de 2 meses.
Frequência da atividade: Março de 2009. 01 vez por semana, às terças-feiras.

Horário de realização: 1ª a última semana: 14h às 15h – supervisão
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Alunos do último ano do Curso de Psicologia e Psicólogos.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sala de aula com multimídia, TV, vídeo e DVD.



Fone: (32) 3372-4720                                                             E-mail: geraldo@ufsj.edu.br

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Este trabalho inclui seminários, apostilas, cópias do material utilizado em CD e DVD, visitas

técnicas à Vila Esperança (APADEQ), aos grupos anônimos de auto-ajuda, transporte para os
alunos e lanche para os alunos.O professor coordenador tem experiência de parceria
internacional com professor de Psicologia da Universidade de Havana – Cuba, com aluno de
doutorado da Universidade de Barcelona – Espanha e na supervisão de alunos de Cabo Verde.

O que não inclui: Hospedagem e alimentação.
Valores: Sob consulta.

Observações: A Universidade Federal de São João del-Rei oferecerá outros estágios em diversas áreas como
a Fábrica de Estanho Jonh Somers (desde a fundição até a confecção das peças); atividades
esportivas/recreativas no Balneário Águas Santas; dentre outros. 

Outros contatos: Coordenador: Prof. Msc. Geraldo Luiz Oliveira de Resende



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 07, Máximo: 15 pessoas.
14 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Customização: alinhavando criatividade/ costurando arte.

Descrição: Cada vez mais termo Customização aparece no meio da moda. Customizar significa
transformar uma peça que você não usa mais ou que se tornou uma peça antiga e
ultrapassada em algo novo, com apliques e criatividade pessoal. Esse movimento surgiu com a
nova postura da sociedade consumidora que procura peças que traduzam seu estilo e maneira
de encarar o mundo. Os jovens fazem parte da sociedade que mais aderiu a essa nova
tendência. A customização pode ser feita com peças usadas ou novas. O aluno trabalhará com
materiais que possibilitarão a construção de “novas modas”.

Conteúdo Programático: Introdução oral sobre customização, entrega da apostila, elaboração de crachás utilizando o
material que preferir, apresentação da customização já feita pela instrutora, trabalho prático,
estimular a troca de materiais entre os alunos, fazendo com que haja interação, exposição com
as peças criadas pelos alunos no varal preparado para esse fim.

Objetivo: Familiarizar arte educadores, atores, artistas plásticos, artesãos, estudantes público em geral
com as técnicas de elaboração da customização como elemento terapêutico e auxiliar da
criatividade. Incentivar a capacitação de pessoas interessadas em se tornar multiplicador.
Oferecer alternativas de reaproveitamento de materiais conscientizando cada um com relação
à sua capacidade de transformar o velho em novo.

Público Alvo: Público em geral, acima de 14 anos.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Sala de aula UFSJ – Campus Santo Antônio - CSA
Carga Horária: 40 horas com aulas práticas.

Frequência da atividade: Em duas ou uma semana: de segunda a sexta-feira.                
Horário de realização: Duas semanas: de 14h às 18h. Uma semana: de 8h às 12h e de 14h às 16h. 

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala de aula bem iluminada e arejada com mesas grandes ou bancadas que comportem 15
alunos. Um varal de 50 metros de cordão de nylon (varal de secar roupas).      

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
OFICINAS



Fone: (32) 9111-6855.                                E-mail: mcamarano@bol.com.br

Atividades complementares: Troca de materiais entre os alunos e exposição do produto final no varal.
O que inclui: Espaço físico, equipamento e material de trabalho.

Outros contatos: Coordenador: 

O que não inclui: Bancadas, extensão elétrica, 50 metros de fio de nylon,10 revólveres de cola quente, Super
cola para tecido ACRILEX, papel cartão, pregadores de roupa, tesouras, feltros, rendas, linhas
para  bordar, etc.

Valores: Sob consulta.

Nome: Marco Antonio Camarano. 

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Miriam Ruth Simões Coelho.
Fone:  (32) 9925-7993                       E-mail: miriamruth@mgconecta.com.br                                

Observações: Como se trata de muito material de pequeno porte será mais fácil que a professora adquira
esse material que foi orçado em R$ 200,00 por aluno. (Já incluído no orçamento acima). O
aluno poderá trazer mais algum material de casa.



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 08, Máximo: 15 pessoas.
21 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: A arte do Patchwork e suas várias técnicas.

Descrição: Patchwork é a arte de unir retalhos de maneira artística e harmoniosa. Tanto as peças mais
simples com as mais complexas encantam pela beleza e pela criatividade. A variedade de
peças e o baixo custo de alguns trabalhos ajudam a explicar o sucesso e o desenvolvimento
constante dessa técnica em todo o mundo.

Conteúdo Programático: Ensinar várias técnicas passo a passo, criando um trabalho diferenciado, agradável de se
fazer, como o patchwork sem agulha, uma técnica para fazer enfeites para árvore de Natal,
bolsas, porta-celular, blocos para colchas, lixeirinhas para carro, dobraduras, toalhas para
mesa, etc. Haverá uma breve exposição oral na aula inicial, passando em seguida, para o
aprendizado pático, ficando as dúvidas par serem resolvidas na medida em que forem
surgindo.

Objetivo: Ensinar na prática um trabalho cada vez mais em voga . Trata-se de uma arte de baixo custo e, 
ao mesmo tempo, fascinante. O patchwork se presta a quase tudo na decoração e até mesmo
na indumentária, como poderão constatar durante as aulas.

Público Alvo: Pessoas interessadas que tenham alguma noção de costura.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: UFSJ - Campus Santo Antônio - CSA
Carga Horária: 40 horas de aulas práticas.

Frequência da atividade: Mensal (duas semanas por mês), 05 dias por semana.
Horário de realização: De 14h às 18h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter alguma noção de costura (à mão e à máquina).
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala arejada e bem iluminada com ponto de luz para máquina de costura.



Fone: (32) 9111-6855.                                

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: O instrutor e máquina de costura, material e instrumentos (tesouras, agulhas, lápis, linhas,

bolas de isopor, agulhas para costurar , agulhas para bordar e manta acrílica).
O que não inclui: Material e instrumentos (tesouras, alfinetes, linhas, lápis 6B, entretela, bola de isopor, agulhas

de costurar e de bordar). 
Valores: Sob consulta.

Observações: Cada aluno gastará R$ 54,20, já  incluído no orçamento acima.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Marco Antônio Camarano.

E-mail: mcamarano@bol.com.br

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Rosângela Cistina Guedes de Souza.
Fone:  (32) 9992-0538.



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 08, Máximo: 30 pessoas.
21 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Capoeira – Vivências práticas e teóricas

Descrição: Capoeira é a cultura e o esporte mais completo que existe, pois engloba luta, defesa, ataque,
ritmo e música,proporcionando ao participante ampla melhoria na capacidade motora,
coordenação, habilidade artística, velocidade, equilíbrio, reflexo, flexibilidade e,
principalmente, adaptação ao convívio social. 

Conteúdo Programático: Serão desenvolvidos especificamente valores sócio-culturais, esportivos e educativos relativos
à capoeira. Seu ensino é voltado para a sua origem, sendo seu significado um dos valores da
cultura brasileira. A intenção é usar o ensinamento da capoeira para despertar no aluno o
interesse pela prática esportiva, com inclusão histórica e cultural. No jogo da capoeira o aluno
mostra todo seu potencial, trabalhando inúmeras qualidades físicas. Além disso, a capoeira
estimula coragem, auto-confiança, cooperação, a formação do caráter e a personalidade,
desenvolvendo a criatividade artística do jogo, do ritmo e do canto. 
O aprendizado será realizado através de aulas práticas e teóricas. Aulas práticas do jogo de
capoeira: aquecimento, alongamento, ginga, esquivas, golpes básicos de capoeira e
acrobacias. Aulas práticas de ritmo e canto: aulas de berimbau, pandeiro e atabaque, aulas de
cantigas (músicas de capoeira). As aulas de cantiga deverão ser acompanhadas com apostila.
Aulas teóricas: aulas apostiladas, contendo o básico da história da capoeira, sua origem, seus
estios, os grandes mestres.

Objetivo: Promover saúde, despertar nos alunos o interesse por atividades físicas, incentivar e promover
ações que contribuam para a preservação da memória e fomento da prática esportiva de
capoeira, estimular e valorizar diferentes habilidades e aptidões potencializando a
corporiedade dos alunos.

Público Alvo: Crianças a partir de 12 anos, jovens e adultos.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Quadra de esportes (coberta ou descoberta, dependendo da época do ano , devido às chuvas)
ou salão para os exercícios práticos.

Carga Horária: 20 horas.
Frequência da atividade: Mensal, uma vez por mês.

Horário de realização: De 09h às 11h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Quadra coberta ou descoberta, dependendo da época do ano ou salão amplo para 30 pessoas.
Equipamento: CD player com caixas de som.



Fone: (32) 9111-6855.                                E-mail: mcamarano@bol.com.br

Atividades complementares: Exibição do grupo de capoeira local.
O que inclui: Aparelhagem de som portátil, espaço físico e instrumentos com percussionistas para as aulas

práticas - CDS  de capoeira para as aulas.
O que não inclui: CD com cantigas de capoeira  que poderão ser vendidos.

Valores: Sob consulta.
Observações: Caso queiram, o CD de capoeira poderá ser adquirido pelo valor de R$25,00, desde que

solicitado com antecedência. 

Outros contatos: Coordenador: 
Nome: Marco Antonio Camarano. 

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Arizio Haroldo de Souza Junior.
Fone:  (32) 9112-2723.                     E-mail: Juninho.mg.capoeira@hotmail.com                          



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 08, Máximo: 16 pessoas.
28 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Tamborzando – construção de tambores artesanais (com percussão).

Descrição: A proposta consiste em construir instrumentos provindos de manifestações musicais populares
brasileiras, tais como: alfaia, bumbo, repique de mão, cuíca. Timbau, tambor falante, jembe,
entre outros, para depois ensinar sua utilização. Assim, os alunos terão chance de aprender
sobre luteria, o uso dos instrumentos e o manuseio de ferramentas, podendo esse
conhecimento ser utilizado em outros ofícios.

Conteúdo Programático: Breve aula expositiva com demonstração de técnicas utilizadas na construção de tambores.
Em seguida, os alunos escolherão três delas para trabalhar em grupo. Com o término desses
primeiros exemplares, cada aluno escolherá um tipo de tambor que será trabalhado em grupos
durante a fabricação,no entanto, cada um poderá levar o seu ao final da oficina. Quando os
tambores estiverem prontos, daremos início à parte de execução musical da oficina. Serão
ensinados alguns ritmos brasileiros com intercâmbio de ritmos conhecidos pelos alunos. No
final, acontecerá uma apresentação com o resultado da oficina (exposição e apresentação
musical, em local a ser definido pelos alunos e pela coordenação da oficina.

Objetivo: Tem como objetivo o aprendizado sobre os diversos tipos de tambores, suas utilizações e o
processo de construção, além do aprendizado de técnicas para utilização de couro para a
construção de tambores com aproveitamento de sucatas e vários materiais alternativos.

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: No laboratório do Curso de Engenharia Mecânica da UFSJ - Campus Santo Antônio
Carga Horária: 90 horas. 

Frequência da atividade: No período de férias da UFSJ, uma vez por mês (três semanas), cinco dias por semana.

Horário de realização: De 9h às 12h e de14h às 17h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Gostar de trabalho artesanal e ter alguma musicalidade.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Oficina de engenharia mecânica ou elétrica, pontos de luz e água próximos, bancada ou mesa
de madeira para fixação das ferramentas e depósito para guardar o material e o produto
finalizado, a não ser que a oficina caiba todo o material.



Fone: (32) 9111-6855.                                              E-mail: mcamarano@bol.com.br

Atividades complementares: Aulas práticas de percussão, exposição dos tambores e apresentação musical.
O que inclui: Algumas ferramentas básicas para a realização da oficina.

O que não inclui: Material para a construção dos tambores.
Valores: Sob consulta.

Observações: Seria conveniente comprar algumas ferramentas para agilizar a produção dos tambores, como:
02 furadeiras maquita, 01 serra tico-tico, 03 rcos de serra (cegueta), 05 alicates Tramontina
Superior ,01 serrote, 05 martelos,03 arrebitadeiras, 03 grosas com cabo e uma tesoura de
funileiro (Incluídas no orçamento).    

Outros contatos: Coordenador: 
Nome: Marco Antonio Camarano. 

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Lucas Agostini Monteiro.
Fone:  (31) 8881-4922 / (35) 9168-0387.        E-mail: lucaluas@gmail.com                                    



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 06, Máximo: 30 pessoas.
07 dias.

Fácil.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Danças Brasileiras de Roda

Descrição: Trata-se de um resgate das danças tradicionais de roda brasileira. Durante a vivência os
participantes terão a oportunidade de conhecer nossa cultura através da dança, do canto e da
percussão de instrumentos que fazem parte dessa tradição, com a participação de uma banda
que tocará todas as músicas ao vivo.
A cada dança terá as seguintes etapas: 
1. Explicar a raiz tradicional;
2. Passar a letra da música e seus passos;
3. Explicar sobre o ritmo e como podemos fazer o acompanhamento percussivo; 
4. Dançar.  

Conteúdo Programático: Cirandas e outros ritmos do folclore brasileiro e português
Folclore brasileiro: 
Cirandeiro, Vapor de Cachoeira, Saci Pererê, Peixinhos do Mar, Roda do Coco, Monjolo,
Sereia, 
Vento Frio, A Uni Uni Ti (indígena), Bom Dia (Resgate Mariane), Tindole-lê (Resgate Lydia
Hotelio). 
Folclore português incorporado à cultura brasileira: 
Viseu, Roda do Valentino.

Objetivo: As danças de roda estão presentes em diversas culturas ao redor do planeta. Nosso objetivo é
proporcionar aos participantes a vivência de uma parte da cultura brasileira. 

Público Alvo: Público em geral, a partir de 12 anos.  
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: UFSJ – Campus Dom Bosco.
Carga Horária: 10 horas. 

Frequência da atividade: Sob consulta.
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Uma sala grande e cadeiras para os músicos se sentarem.



Fone: (32) 3372-1674 / (32) 8839-1674.                  

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Acompanhamento ao vivo das danças por músicos populares, instrutor musical e intérprete.       

O que não inclui: N/A.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Ana Dias.

E-mail: anacris.dias@oi.com.br

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Nadja Ângelo.
Fone:  (32) 9992-0538.                               E-mail: nadja_angelo@yahoo.com.br

Nome: Marcio Luís Ribeiro Bacelar.
Fone: (32) 9195-3282.                                 E-mail: maitreya2000@yahoo.com.br



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 10, Máximo: 30 pessoas.
14 dias.

Fácil.

Fone: (32) 3372-1674 / (32) 8839-1674.                  

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Danças de salão à brasileira

Descrição: Nesta oficina os alunos poderão aprender o jeitinho brasileiro de dançar as seguintes danças:
forró (com suas variações), Samba, Lambada e Zouk.

Conteúdo Programático: Introdução ao forró (xote, pé de serra, batidão e baião), samba de gafieira e samba no pé,
Lambada e Zouk.

Objetivo: Difundir os principais ritmos brasileiros através da dança de salão; proporcionar momentos de
descontração; trabalhar a coordenação motora, o ritmo, o alongamento; aumentar a
capacidade aeróbica do aluno.  

Público Alvo: Público em geral, a partir de 16 anos. 
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: Athletic Clube, no centro de São João del-Rei.
Carga Horária: 23 horas. 

Frequência da atividade: Datas já reservadas: 02 a 14 de fevereiro; 16 a 28 de março; 01 a 13 de junho; 29 a 11 de
julho; 03 a 15 de agosto.
Segunda a sexta-feira, durante duas semanas, e um baile de 03 horas no final de semana para
finalizar.

Horário de realização: De 14h às 16h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Ter boa saúde e disposição para dançar.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Salão amplo coberto e aparelho de som.

Atividades complementares: Baile de 03 horas incluindo outros alunos.
O que inclui: 20 horas de aula divididas em duas semanas mais o Baile final.         

O que não inclui: N/A.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Ana Dias.

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Paulo César Nascimento.
Fone:  (32) 8829-6826.                                                         

E-mail: anacris.dias@oi.com.br

Nome: Edna Magalhães.
Fone: (32) 3372-5621/ (32) 8813-328.           E-mail: pciedna@hotmail.com



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 05, Máximo: 25 pessoas.
07 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Patrimônio Cultural em SJDR: Uma viagem através da História e da Arte.

Descrição: A atividade se dividirá em aulas expositivas, intercalando algumas dinâmicas a pequenos
debates, e passeios pelo centro histórico, abordando os aspectos arquitetônicos e históricos e
destacando os principais monumentos. Pretende-se também fazer uma visita técnica ao “teatro
Municipal” onde os participantes poderão vivenciar uma maneira diferencial de se abordar um
patrimônio cultural sob seus diversos aspectos, incluindo o uso da linguagem teatral, através
de divertidas cenas representadas por atores locais.

Conteúdo Programático: Aspectos básicos e essenciais acerca do patrimônio cultural de São João del-Rei, com ênfase
nos aspectos peculiares de sua “história” e de sua “arquitetura” e destaque para os estilos
Barroco e Eclético. O estilo eclético é um diferencial da cidade de São João del-Rei em relação
a outras cidades históricas de Minas Gerais, que possuem como ponto forte o estilo colonial.  

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um pouco da história de São João del-Rei,
situando suas características e relevância dentro da cultura mineira.

Público Alvo: Público em geral, a partir de 16 anos. 
Idioma (s): Português, Inglês e Espanhol.

Local da atividade: Sala da UFSJ.
Carga Horária: 06 horas. (incluindo passeio ao centro histórico e Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal) 

1° e 2° dia: 2h por dia em sala de aula; 
3º dia: 01 h em sala de aula e 01 para a Visita-Espetáculo; 
4º dia: 02 horas para o passeio.

Frequência da atividade: Nos meses de Julho ou Agosto.
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala de aula com carteiras, quadro-negro e Datashow.



Fone: (32) 3372-1674 / (32) 8839-1674.                  E-mail: anacris.dias@oi.com.br

Atividades complementares: Passeio diurno pelo Centro Histórico, visita ao Teatro Municipal, dentro da atividade artístico-
cultural “Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal”.

O que inclui: Passeio ao centro histórico.    
O que não inclui: Taxa adicional para a Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal.

Valores: Sob consulta.
Observações: Para a Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal será cobrada uma taxa adicional no valor de

R$10,00 por pessoa.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Ana Dias.

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Déborah Coimbra Nuñez.
Fone:  (32) 3371-3691 / (32) 9924-7809.        E-mail: deborahcnunez@gmail.com                        

Nome: Túlio Tortoriello.
Fone: (32) 9107-8055.                                E-mail: ttortoriello@uol.com.br



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 08, Máximo: 20 pessoas.
07 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Percussão brasileira e cultura popular

Descrição: Os encontros com o Mucambo são divididos em três etapas:
Na etapa inicial há uma introdução verbal a respeito de alguma das manifestações da cultura
popular Brasileira, como o Congado ou o Maracatu; 
Na segunda etapa prepara-se o corpo para a exploração rítmica: há um alongamento e jogos
rítmicos, despertando a coordenação motora e a sensibilidade rítmico-musical dos alunos.
Na terceira etapa são apresentados alguns instrumentos de percussão,sendo enfatizadas suas
funções musicais no bloco de percussão. Finalmente passamos para a execução dos ritmos
tradicionais estudados em aula.

Conteúdo Programático: Técnicas básicas de percussão, através do ensino de conceitos tais como o de pulsação,
métrica e divisão rítmica; Conhecimento dos ritmos e histórias das manifestações de nossa
cultura popular de matriz africana, em especial as coroações de reis do Congo, tais como o
maracatu e o congado; Conhecimento de diversos instrumentos de percussão usados nas
manifestações populares Brasileiras; Conhecimento do contexto sócio-cultural dessas
manifestações.

Objetivo: Despertar interesse musical nos alunos através do conhecimento de manifestações da música
da nossa cultura popular, bem como o conhecimento dos ritmos e dos instrumentos utilizados
para sua execução.

Público Alvo: Pessoas interessadas em cultura popular, com idade a partir de 14 anos.
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: Sala na UFSJ – Campus Santo Antonio (CSA).
Carga Horária: 20 horas, por duas semanas.

Frequência da atividade: A partir de março de 2009. 
Horário de realização: Pela manhã.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter boa saúde e disposição para dançar.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala ampla sem cadeiras. Aparelho de som e DVD.



Fone: (32) 3372-1674 / (32) 8839-1674.                  

Atividades complementares: Uma apresentação ao final da oficina feita pelos alunos.
O que inclui: N/A.

O que não inclui: N/A.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Ana Dias.

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Débora Dutra Fantini.
Fone:  (32) 9903-8731.                               E-mail: deboradutrafantini@hotmai.com                     

E-mail: anacris.dias@oi.com.br

Nome: André Mendes.
Fone: (32) 9937-3784.                               E-mail: andremendes_br@yahoo.com.br



Arte de Viver Turismo – Receptivo Turístico
Betânia Sobrinho / João Batista
Av. Ministro Gabriel Passos, 2082, Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-8178 / (32) 8819-2451
(32) 3372-8178
contato@artedeviverturismo.com
www.artedeviverturismo.com.br

A arte barroca em papel machê

Conforme demanda.

15 dias
N/A

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: 

Descrição: Serão produzidas peças artesanais através da técnica papietagem, utilizando-se como matéria-
prima papéis diversos e papelão. A produção e pintura da peça artesanal, no caso um prato
com suporte para mesa ou parede, será feita a partir de pesquisa da arquitetura barroca (cores
e formas). Os interessados terão a oportunidade de conhecer as técnicas da produção de
utilitários em papel machê, bem como aprender noções sobre a arte barroca através das
pesquisas realizadas antes da produção artesanal em si. É uma oficina que promove ao seu
aprendiz aquisição cultural e vivência de uma atividade prazerosa e relaxante.  

Conteúdo programático : Inicialmente é feito um breve estudo sobre a arquitetura barroca, enfatizando suas cores e
formas. Então, começa-se o trabalho pela preparação da matéria-prima, no caso papel ou
papelão. Em seguida molda-se previamente o utilitário a ser desenvolvido (nessa oficina optou-
se por um prato com suporte, que pode ser colocado na mesa ou parede), trabalhando-o passo
a passo através da técnica papietagem, que é uma ramificação do papel machê e consiste em
colar papel sobre papel. O papel deve ser rasgado em pequenos pedaços, sem uso de tesoura
para a melhor junção das fibras. Depois de montada, a peça é decorada conforme instruções
da artesã.

Objetivo: Através dessa oficina procura-se transmitir valores culturais da Região do Campo das
Vertentes, especificamente no que se diz respeito à arte barroca. Tendo como base técnicas
diversificadas como a papietagem, busca-se demonstrar como a produção artesanal,
característica de nossa região, pode ser além de um instrumento de entretenimento, uma
forma prazerosa de aquisição cultural e possível fonte de renda.

Público Alvo: Público em geral, mas com atendimento prioritário à Melhor Idade.
Idioma (s): Português e Espanhol.

Local da atividade: A definir.
Carga Horária: 10 horas, podendo distribuir de 2 ou 5 dias.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Manhã ou tarde (a combinar previamente).

Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 15
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade: Médio

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Mesas e cadeiras suficientes para acomodar o público presente. Sanitários para higiene
pessoal.



N/A

N/A

Atividades complementares:
O que inclui: Acompanhamento da instrutora e material de trabalho: moldes, papéis, papelão, cola, tintas,

pincéis, verniz, lixa e material de pesquisa.
O que não inclui: Despesas pessoais com alimentação e compras artesanais.

Valores: Sob consulta.
Observações:

Outros contatos: Coordenador: João Ribeiro.
Fone: (32) 3372-8178/ 8819-2451.               E-mail: joao@artedeviverturismo.com.br             

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Leânia Magalhães.



Arte de Viver Turismo – Receptivo Turístico
Betânia Sobrinho / João Batista
Av. Ministro Gabriel Passos, 2082, Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-8178 / (32) 8819-2451
(32) 3372-8178
contato@artedeviverturismo.com
www.artedeviverturismo.com.br

Coisas de Minas: oficina de estandarte

Conforme demanda, com exceção de sexta-feira e sábado.

15 dias.
N/A.
Fácil.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: 

Descrição: Inspirada na tradição das festas folclóricas da região do Campo das Vertentes, essa oficina
resgata valores culturais através da confecção de mini-estandartes. Os estandartes são
símbolos de devoção religiosa da comunidade regional, mas podem ser usados também como
objetos de adorno em que a foto de família se transforma numa peça artística. Uma atividade
lúdica, que será capaz de entreter e ensinar ao mesmo tempo. É uma oficina que promove ao
seu aprendiz aquisição cultural e vivência de uma atividade prazerosa e relaxante.  

Conteúdo programático : Primeiramente escolhe-se qual imagem será colocada no estandarte, podendo esta ser a
representação religiosa ou uma foto de família, sendo que esta última ficará a encargo do
aprendiz, caso seja essa sua opção. Com o tecido já recortado no tamanho próprio, serão
emolduradas as bordas com palitos de churrasco e em seguida é feita a colagem da figura
escolhida. Parte-se então para o adorno do estandarte, seguindo-se as instruções da
orientadora. Por fim, arremata-se a confecção da peça de modo que ela possa ser
dependurada na parede.

Objetivo: Através dessa oficina busca-se a transmissão de valores culturais da Região do Campo das
Vertentes, especificamente no que se diz respeito ao folclore regional. Procura-se demonstrar
que a criatividade, aliada à preservação cultural, pode se tornar fonte de lazer, conhecimento e
até uma possibilidade de geração de renda.

Público Alvo: Público em geral, mas com atendimento prioritário à Melhor Idade.
Idioma (s): Português e Espanhol.

Local da atividade: A definir.
Carga Horária: 02 horas.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Manhã ou tarde (a combinar previamente).

Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 20 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Mesas e cadeiras suficientes para acomodar o público presente. Sanitários para higiene
pessoal.



N/A.

N/A.

Atividades complementares:
O que inclui: Acompanhamento da instrutora e material de trabalho: tecido, cola, tintas, pincéis, adornos do

estandarte.
O que não inclui: Despesas pessoais com alimentação e compras artesanais.

Valores: Sob consulta.
Observações:

Outros contatos: Coordenador: Betânia Sobrinho.
Fone: (32) 3372 6723/ 8405 6034.         E-mail: betania@artedeviverturismo.com.br     

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Solange Paiva.



Hotel Fazenda Bela Vista
Antônio Leonardo de Campos  

(32) 3372-3087 / (32) 9918-8048     

05 dias.
N/A.
Fácil.

N/A.

Proponente:
Contato:

Endereço:

Telefone:
Fax: (32) 3372-3087

e-mail: aleonardocampos@uol.com.br
Site: www.hotelfazendabelavista.com.br

Tipo da atividade: Oficina cultural
Título de Atividade: Produção de cachaça artesanal e sua contribuição para a economia de Minas Gerais. 

Descrição: Será oferecida palestra em sala de aula sobre a produção artesanal de cachaça com prática no
local de produção. Ao final, serão oferecidos uma degustação de cachaça com tira-gosto
tradicional e almoço.

Conteúdo programático : Aspectos econômicos e operacionais sobre investimento, equipamentos e aspectos de
produção: cultivo de cana, moagem, fermentação, destilação, armazenamento e
engarrafamento.

Objetivo: Conhecimento do processo de produção da cachaça mineira utilizando-se de processo
moderno.

Público Alvo: Interessados no tema, apreciadores de cachaça e investidores.
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: Hotel Fazenda Bela Vista.
Carga Horária: 06 horas.

Frequência da atividade:

Horário de realização: De 10h às 16h.

Todo o ano com exceção dos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, época da entressafra.

Número de vagas: Mínimo: 20, Máximo: 40 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala de aula e instalações da fazenda.

Atividades complementares:
O que inclui: Palestra, visitação ao alambique, degustação com tira-gosto e 01 almoço.

O que não inclui: Bebidas, extras, hospedagem e transportes.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Antônio Leonardo de Campos.
Fone: (32) 9918-8048.                                 E-mai: aleonardocampos@uol.com.br

Rodovia Vereador João Vicente Camargos, Km 01 - Zona Rural, Coronel Xavier
Chaves/MG.

0A3H

0A4H



Juliano Pereira  
Rua Antônio Rocha, 01, sala 202 - Centro,São João del-Rei/MG.
(32) 3373-5892 
(32) 3373-5892   
manicomicos.sjdelrei@mgconecta.com.br 
www.manicomicos.com.br    

Oficina cultural

Público em geral.
Português, Inglês e Francês.

Uma vez por semana.
Manhã, tarde ou noite de acordo com a demanda.
Mínimo: 01 alunos, Máximo: sob consulta.
Inscrição nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Médio.

Gratuito. Recebem doações para projetos sociais.

Nome: Orlando Talarico.
Nome: Cyntia Botelho.

Espaço Cultural Manicômicos – Rua Industrial Paulo Agostinni, 55 – Vila Nossa Senhora de
Fátima.

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Oficina de teatro do Projeto Arte por Toda Parte.

Descrição: Oficina de iniciação teatral, onde durante 10 meses, o aluno terá contato com diversas técnicas
culturais e ao final participará do processo de criação de uma peça de teatro, vivenciando as
etapas de criação de texto, figurino e cenário.

Conteúdo programático : Jogos dramáticos, improvisação, técnicas vocais e corporais e criação cênica.
Objetivo: Desenvolvimento de criatividade, expressividade e auto conhecimento. Autonomia dentro de

um processo coletivo resgatando e valorizando a identidade local.
Público Alvo:

Idioma (s):
Local da atividade:

Carga Horária: Duração de 10 meses com um total de 60 horas. 01h30min por semana. 
Frequência da atividade:

Horário de realização:
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
N/A.

Atividades complementares: Opcionais: participação em palestras, espetáculos, trabalhos sociais na comunidade.
O que inclui: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Juliano Pereira.

O que não inclui: N/A.
Valores:

Observações: Acesse no site um vídeo de 6 minutos sobre este projeto.

Proponente: Cia. Teatral ManiCômicos.
Contato:

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Juliano Pereira.
Nome: Jean Fábio.

Telefone: (32) 3373-5892.             E-mail: manicomicos.sjdelrei@mgconecta.com.br

0A5H



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 03, Máximo: 08 pessoas.
05 dias.

Médio.

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Oficina esportiva
Título de Atividade: Ecoturismo – conheça e preserve o potencial natural da região.

Descrição: Esta oficina tem por finalidade oferecer aos estudantes do intercâmbio um conhecimento sobre
o patrimônio natural e cultural da cidade de São João del-Rei e região, visando sua valorização
através de atividades como trekking, rapel e travessias. O projeto fornecerá aos participantes
um conhecimento ainda maior do patrimônio natural e cultural que a região oferece, além de
servir de instrumento conscientizador da preservação do ecossistema local.

Conteúdo Programático: Caminhada guiada até às pinturas rupestres, trekking na Serra de São José (colo dos
escravos); Caminhada até ao topo da Serra de São José, onde verão vegetação
remanescente da mata Atlântica e calçamento de pedras feito pelos escravos do século VIII;
Caminhada guiada até a Cachoeira da Viúva ou do Urubu, onde apreciarão as belezas naturais
da região, aliado a um belo banho de cachoeira; Rapel na serra do Lenheiro com escalada
básica; Travessia pela Estrada Real – Trecho: Tiradentes/Vitoriano Veloso.

Objetivo: Fornecer aos participantes amplo conhecimento sobre o potencial natural da região, além de
servir de instrumento conscientizador de preservação do ecossistema regional.

Público Alvo: Jovens e adultos, aptos para atividades físicas.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Todas as atividades serão realizadas ao ar livre, no outono, inverno e primavera.
Carga Horária: 20 horas. 

Frequência da atividade: Durante as temporadas de outono, inverno e primavera, de segunda a sexta-feira.         
Horário de realização: De 09h às 13h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Gozar de boa saúde.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Não há necessidade de sala. Todas as atividades serão realizadas ao ar livre e o local de
encontro deverá ser o pátio do Campus Santo Antônio - CSA.



Fone: (32) 9111-6855.                                              E-mail: mcamarano@bol.com.br

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: 02 monitores especializados, 01 veículo tipo Toyota Bandeirantes com capacidade para 10

pessoas, equipamento para a realização das atividades, equipamento de segurança (rádio,
cordas, boldries, mosquetões e outros equipamentos que os monitores julgarem necessários).

O que não inclui: Lanche, água, taxas e combustível.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: 
Nome: Marco Antonio Camarano. 

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Marcelo Couto.
Fone:  (32) 9981-3474 / (32) 3371-7956.       E-mail: contato@lazereaventura.com                       

Nome: Ricardo Couto.
Fone: (32) 99813474.                                 E-mail: contato@lazereaventura.com                          



Adelaine La Guardia
Praça Frei Orlando,170, São João del-Rei/MG.
(32) 3379-2391
N/E.
adelaineufsj@gmail.com
www.ufsj.edu.br

Mínimo: 15, Máximo: 20 pessoas.
14 dias.

Médio.

Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Contato:

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Oficina esportiva
Título de Atividade: Conhecendo as montanhas de minas.

Descrição: Curso formador de pessoas interessadas em práticas esportivas junto à natureza. Serão
desenvolvidas atividades como: rapel, caminhadas e acampamento. Serão 05 dias de intensas
atividades esportivas, recreativas e culturais, quando iremos atuar na condução dos
participantes junto à natureza.

Conteúdo Programático: Aula teórica sobre as atividades a serem realizadas – Caminhada diurna em torno da Serra do
Lenheiro – Caminhada noturna em travessia na Serra de São José, quando serão passadas
informações sobre astronomia, fauna e flora locais - Acampamento na Serra do Lenheiro com
montagem do acampamento e atividades extras durante o dia e durante a noite. Após o
pernoite nas montanhas, levantar o acampamento e atividade de rappel (descida em corda) até
a hora de retornar à cidade.

Objetivo: Realizar um curso que irá reunir a atração dos esportes de aventuras com a cultura do
montanhismo através de diversas atividades esportivas, atividades essas que trarão benefícios
como saúde física e equilíbrio da mente . Estaremos unindo esporte e cultura num dos mais
belos lugares de Minas Gerais.

Público Alvo: Jovens e adultos de até 35 anos.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: O primeiro dia em sala de aula equipada com data-show – TV e DVD player. Nos demais dias,
as atividades se realizarão ao ar livre.

Carga Horária: 40 horas.
Frequência da atividade: Mensal, duas vezes por mês.

Horário de realização: De 08h às 12h, 08h às 13h, 18h às 23h e das 13h de quinta-feira às 15h de sexta-feira.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Gozar de boa saúde e gostar de aventuras.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Uma sala de aula com 22 carteiras, data-show, TV, DVD player, um micro-ônibus para 25
pessoas, (de terça-feira a sexta-feira), para levar e buscar os alunos e os Professores.



Fone: (32) 9111-6855.                                              

Atividades complementares: N/A.

Fone:  (32) 8838-0998.                               E-mail: contato@basebrasil.com                                 

O que inclui: Empréstimo de equipamento individual para todos os alunos e material didático que se fizer
necessário.

O que não inclui: Transporte /alimentação/ xérox de apostila/ Saco de dormir/ barraca/ isolantes térmicos e
lanternas para as caminhadas noturnas e para acampamento.

Outros contatos: Coordenador: 
Nome: Marco Antonio Camarano. 

Corpo Docente / Instrutor: 
Nome: Marcio Andrade do Valle.

E-mail: mcamarano@bol.com.br

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.



Hotel Fazenda Bela Vista
Antônio Leonardo de Campos  

(32) 3372-3087 / (32) 9918-8048     

05 dias.
N/A.
Fácil.

WORKSHOP

(32) 3372-3087

Proponente:
Contato:

Telefone:
Fax:

e-mail: aleonardocampos@uol.com.br
Site: www.hotelfazendabelavista.com.br

Tipo da atividade: Workshop
Título de Atividade: Produção de cachaça artesanal e sua contribuição para a economia de Minas 

Descrição: Será ministrado, em um final de semana, curso técnico sobre a produção da cachaça artesanal
com aulas práticas.

Conteúdo programático : A Cana de Açucar: escolha do local, análise de solo, preparo de solo, escolha das variedades,
plantio, adubação de plantio, adubação de manutenção, tratos culturais, corte.
Moagem da Cana: dimensionamento da moenda, moenda, decantador do caldo, manejo.
Fermentação: dornas de diluição, dornas de fermentação, o fermento, a fermentação,
dimensionamento, manejo.
Destilação: o alambique, o pré aquecimento, a destilação, o resfriamento, a separação das
frações, dimensionamento, manejo.
Armazenamento: tonéis, dimensionamento.
Engarrafamento: garrafas, reservatório, filtros, engarrafadora, lacradora, rotulagem, expedição,
dimensionamento.
Instalações e legislação.
Aula prática no alambique.                                                                                                               

Objetivo: Conhecimento do processo de produção da cachaça mineira utilizando-se de processo
moderno.

Público Alvo: Interessados no tema, apreciadores de cachaça e investidores.
Idioma (s): Português e Inglês.

Local da atividade: Hotel Fazenda Bela Vista.
Carga Horária: 12 horas.

Frequência da atividade:

Horário de realização: Inscrição e acomodação: sexta feira à partir de 17h. 

Todo o ano com exceção dos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, época da entressafra.

Número de vagas: Mínimo: 15, Máximo: 38 pessoas. (Grupos menores sobre consulta)
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Sala de aula com data-show e instalações da fazenda.

Rodovia Vereador João Vicente Camargos, Km 01 - Zona Rural, Coronel Xavier
Chaves/MG.

Endereço:

0A6H

0A7H



N/A.

Fone: (35) 8848-3767  

Atividades complementares:
O que inclui: 02 hospedagem, 2 almoços, 1 jantar, 2 coffee break, 1 lanche/caldo, material didático e aula

prática.
O que não inclui: Bebidas, extras e transportes.

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Antônio Leonardo de Campos
Fone: (32) 9918-8048                                  E-mai: aleonardocampos@uol.com.br                       

Corpo Docente/Instrutor: 
Nome: Jonas Francisco da Veiga



INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

institutocbo@gmail.com
Site: N/E

Tipo da atividade: Workshop
Ebanisteria

Descrição: Conhecimento de Madeiras raras e sua aplicação em trabalhos de marchetaria, ebanisteria e
suas aplicações. Técnicas e formas de acabamento. Oportunidade de conhecer como era
executado o trabalho com técnicas e ferramentas do séc. XVIII.                                                     

Conteúdo programático : O conteúdo em foco é o reconhecimento de várias madeiras de lei, suas aplicações, formas de
acabamentos e de diversas ferramentas manuais antigas e suas utilizações.                                

Título de Atividade: 

Objetivo:

Fax: N/E
e-mail:

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Despertar o interesse pelas diversas características das madeiras de lei, bem como reconhecê-
las e aprender as várias formas de acabamentos através do contato com o material e
conscientizar-se da importância de preservá-las.                

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos.
Idioma (s): Português e Italiano.

Local da atividade: Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
Carga Horária: Mínimo de 02 horas.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 10 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade: Fácil.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário .

Atividades complementares: N/A
O que inclui: Material para aula e lanche.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                    E-mai: institutocbo@gmail.com            

Corpo Docente/Instrutor(a):  
Nome: Fernando Henrique D’Ávila.
Fone ( 32) 9958-2155.                                           E-mail: institutocbo@gmail.com 

0A8H



INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

Corpo Docente/Instrutor(a):  

Frequência da atividade:

Telefone:
Fax:

Proponente:
Contato:

Endereço:

N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Workshop
Título de Atividade: Reciclarte

Descrição: Experimentação de diversos materiais reciclados a serem utilizados, com posteriores exercícios 
de criação  para a realização dos trabalhos.

Tipo da atividade:

O conteúdo principal é a reutilização de sobras de diversos materiais, principalmente aqueles
que não são biodegradáveis.                                                                                         

Conteúdo programático :

Objetivo: Estimular o aproveitamento de materiais considerados “LIXO”, de forma criativa, contribuindo
para a conscientização da preservação ambiental.      

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos.
Português e Italiano.

Local da atividade: Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
Carga Horária: Mínimo de 4 horas.

Idioma (s):

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 08 pessoas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade: Fácil.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário. 

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Material para trabalho, chá ou café com acompanhamentos a combinar e utilização dos 

espaços.
O que não inclui: Transporte.

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                   E-mai: institutocbo@gmail.com   

Nome: Luigi Frumenti.
Fone (32) 9923-1862 / (32) 3355-1749.                    E-mail: luigifrumenti@hotmai.itl

0A9H



INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Workshop
Título de Atividade: Estação Aquarela

Descrição: A partir de um trabalho de desenho, observação de paisagem ou casario ao ar livre na cidade,
orientar sua realização na técnica de Aquarela.                                                                               

Conteúdo programático : Desenho de observação ao ar livre e realização do tema escolhido na técnica da aquarela.         

Objetivo: Vivenciar a experiência de desenho ao ar livre, captar a atmosfera do lugar, seguida das
orientações técnicas para sua realização em aquarela.

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos interessados em se expressar através do desenho e da
aquarela.

Idioma (s): Português, Inglês, Francês e Espanhol.
Local da atividade: Instituto Cultural Biblioteca do Ó.

Carga Horária: Mínimo de 03 horas.
Frequência da atividade:

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas: Mínimo: 05, Máximo: 08.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Conhecimento de Desenho e interesse por Artes Plásticas.

Nível de dificuldade: Médio.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos para desenhar ao ar livre e mobiliário para
trabalho de ateliê.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Material para aula e lanche.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                    E-mai: institutocbo@gmail.com                    

0A10H



INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

e-mail: institutocbo@gmail.com

Endereço:
Telefone:

Fax:

Tipo da atividade: Workshop
Título de Atividade: Boca do Forno

Descrição: Preparação de pratos típicos usando ingredientes regionais ( derivados de milho, mandioca e
frutas da época ) das culturas mineira e brasileira, em fogão e forno a lenha. Após a
preparação, degustação das delícias em torno da mesa da cozinha, seguida de
confraternização.

N/E

Site: N/E

Proponente:
Contato:

Conteúdo programático : O conteúdo principal é o contato com a diversidade gastronômica da nossa região através da
preparação e degustação de pratos típicos da nossa cultura.                                                         

Objetivo: Despertar o interesse dos participantes pelas características da culinária e gastronomia da
nossa região, à beira de um fogão a lenha, numa biblioteca, promovendo uma celebração em
torno da mesa.  Poderá haver música ao vivo a combinar.

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos interessados em nossa cultura gastronômica.
Idioma (s): Português e Inglês e Francês.

Local da atividade: Cozinha do Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
Carga Horária: Mínimo de 02 horas.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 10.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade: Fácil.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário .

Atividades complementares: N/A.

Observações: N/A.

O que inclui: Material para aula.
O que não inclui: Transporte.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                   E-mai: institutocbo@gmail.com                 

Valores: Sob consulta.

0A11H



Ana Cristina Martins Dias
Ana Cristina Martins Dias
R. Eurico de Oliveira, 25. São João del-Rei/MG.
32)  33721674 / (32) 8839-1674
N/E
visitateatro@oi.com.br
www.visitaespetaculo.com.br 

Cultural
Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal 

Encenação: Português. Explicações: português, inglês e espanhol.
Teatro Municipal de São João del-Rei.
01h30min.

A combinar.
Mínimo: 10, Máximo: 60 pessoas.

N/A.
Fácil.
N/A.

Endereço:

Fax:

Carga Horária:
Frequência da atividade:

Público em geral.

Descrição: Misto de visita guiada e encenação teatral, a Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal oferece ao
visitante um passeio diferenciado pelo belo teatro erguido em 1893. Alternando informações
históricas, visuais e teatrais, a condução apresenta ao visitante todos os recantos do Teatro, da
fachada aos bastidores, da cabine de luz aos camarins, passando pelo palco italiano, com seus
“esconderijos” e maquinário. A visitação, que também inclui breve relato sobre a história da
atividade teatral da cidade e a contação de “causos” ocorridos no Teatro Municipal, culmina
com a apresentação de cenas da peça “A Capital Federal”, por seis atores e um pianista. A
interação com os visitantes e o humor das cenas apresentadas trazem para o atrativo um tom
lúdico e leve raramente encontrado neste tipo de visita.  

Programação: Aspectos da história cultural de São João del-Rei; tradição artística (música e teatro); aspectos
da arquitetura e descrição dos elementos simbólicos da fachada do Teatro Municipal;
Descrição e funcionamento de elementos e maquinaria próprios ao teatro; encenação teatral
com música de cena.

Horário de realização:
Número de vagas:

Antecedência de reserva: 07 dias.
Pré-requisitos:

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:

e-mail:

ATIVIDADES CULTURAIS

Telefone:

Objetivo:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Contribuir para a educação patrimonial e artística e para a formação de público; propiciar
momentos lúdicos. A Visita-Espetáculo instrui sobre o Teatro Municipal (história, arquitetura), a
atividade teatral e artística de nossa região (aspectos históricos, sócio-culturais e estéticos), a
tecnologia, costumes e linguagem próprios ao teatro (através de visita aos bastidores, palco e
cabine de luz e som), além de proporcionar ao visitante momentos lúdicos e artísticos através
da contação de causos e da apresentação de cenas da peça “A Capital Federal”, de Artur
Azevedo.

Proponente:
Contato:

Idioma (s):
Local da atividade:

Público Alvo:

De março a novembro; exceto entre 11 e 24 de julho. (data de realização do Inverno Cultural)



N/A.
N/A.
N/A.

N/A.

N/A.Outros contatos:

Atividades complementares:
O que inclui:

O que não inclui:
Valores: Sob consulta.

Observações:



Coopertur – Cooperativa de Condutores de Turistas de São João del-Rei
Cristóvão Vitalino da Conceição  
Eurico de Oliveira 270 - Caieira, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-2311 / (32) 9938-2311 / (32) 9902-7773
N/E
vitalino@oi.com.br / coopertursjdr@hotmail.com 
www.coopertursaojoaodelrei.com.br    

Lendas São-Joanenses

03 dias.
N/A.
Fácil.

N/A.

Cultural
Título de Atividade: 

Site:

Tipo da atividade:

e-mail:

Contato:
Proponente:

Descrição:

Endereço:
Telefone:

Fax:

Passeio noturno pelo centro histórico de São João del Rei, onde são fornecidas explicações
sobre os pontos turísticos do trajeto e também encenadas teatralmente, lendas tradicionais de
nossa cidade. Em torno de 7 lendas.

Programação: Explicações de pontos turísticos e encenação de lendas da cidade.
Objetivo: Prestar informações sobre os principais pontos da cidade, sua história e resgatar mais um de

nossos patrimônios imateriais, as nossas lendas.
Público Alvo: Público em geral.

Idioma (s): Português, porém existe a possibilidade de realizar passeios guiados em inglês e espanhol,
onde as lendas poderão ser apenas contadas e não encenadas.

Local da atividade: Praças, igrejas e ruas de São João del-Rei.
Carga Horária: 01h30min.

Frequência da atividade:

Horário de realização: 19:30h.
Número de vagas: Mínimo: 01, Máximo: 200 pessoas.

Uma vez ao mês no terceiro sábado, pode acontecer em outros dias dependendo da demanda.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos:

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Mesas e cadeiras suficientes para acomodar o público presente. Sanitários para higiene
pessoal.

Atividades complementares:
O que inclui: Explicações sobre os pontos turísticos do trajeto e encenações teatrais de lendas tradicionais.

O que não inclui: Transporte, água.
Valores: Sob consulta.

Observações: Em caso de chuva, não é possível realizar o passeio, devido ao equipamento utilizado.

Outros contatos: Coordenador: Cristóvão Vitalino da Conceição.
Fone: (32) 9938-2311.
E-mai: vitalino@oi.com.br



Salomé Viegas
 R. Monsenhor Silvestre de Castro,1557. São João del-Rei/MG.
(32) 3371-9385 / (32)  9923-9385
N/E.
salomeviegas@yahoo.com.br
N/E.

Mínimo: 01, Máximo 80 pessoas.
07 dias.

Fácil.

Fone: (32) 9923-9385.                                              

Público Alvo: Alunos do ensino fundamental e médio e/ou turista.
Idioma (s): Português. 

Endereço:

Tipo da atividade:

Proponente: Salomé Viegas
Contato:

Título de Atividade: Concerto Didático de Música Barroca e Colonial Mineira
Descrição: Unindo religiosidade, música e informação, esse concerto transporta o participante para outros

tempos. Composto pelas musicistas Salomé Viegas e Maria Amélia Viegas, o duo apresenta o
"Concerto Didático de Música Barroca e Colonial" na Igreja do Carmo ou na Igreja de São
Francisco. Concerto de flauta e clavinova com repertório de música barroca européia e colonial
brasileira. Exposição sobre os autores, estilos, análise comparativa entre a música e artes
brasileira e européia. 

Cultural

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Programação: Apresentação de músicas barrocas e coloniais, com explanação sobre as mesmas.
Objetivo: Mostrar para os turistas e/ou estudantes um pouco sobre a cultura erudita mineira, assim como

traçar paralelos entre a música, a arquitetura, as artes plásticas.

Horário de realização: Sob consulta.

Local da atividade: Igrejas em São João del-Rei ou Tiradentes.
Carga Horária: 40 minutos, aproximadamente.

Frequência da atividade: Diária, sob consulta.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

Atividades complementares: Quando na Matriz de Tiradentes, pode ser incluído o roteiro narrado antes ou após o concerto.
O que inclui: N/A.

O que não inclui: N/A.
Valores: Sob consulta.

Observações: Há a possibilidade da realização do concerto com um cantor ou cantora.

Outros contatos: Coordenador: Salomé Viegas.
E-mail: salomeviegas@yahoo.com.br



Salomé Viegas
 R. Monsenhor Silvestre de Castro,1557. São João del-Rei/MG.
(32) 3371-9385 / (32)  9923-9385
N/E.
salomeviegas@yahoo.com.br
N/E.

Mínimo: 01, Máximo 80 pessoas.
07 dias.

Fácil.

Fone: (32) 9923-9385.                                         

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Proponente: Salomé Viegas

Cultural
Título de Atividade: Concerto "Trio Barroco”

Descrição: Composto pelas musicistas Salomé Viegas e Maria Amélia Viegas, o grupo apresenta o
"Concerto Barroco". Concerto de flauta e clavinova com repertório de música barroca européia
e colonial brasileira, realizado também com a participação de um cantor ou cantora.

Tipo da atividade:

Programação: Apresentação de músicas barrocas e coloniais, com explanação sobre as mesmas.
Objetivo: Mostrar para os turistas e/ou estudantes um pouco sobre a cultura erudita mineira, assim como

traçar paralelos entre a música, a arquitetura, as artes plásticas. 
Público Alvo: Público em geral.

Idioma (s): Português. 
Local da atividade: Igrejas em São João del-Rei ou Tiradentes.

Carga Horária: 40 minutos, aproximadamente.
Frequência da atividade: Diária, sob consulta.

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
N/A.

Atividades complementares: Quando na Matriz de Tiradentes, pode ser incluído o roteiro narrado antes ou após o concerto.

O que inclui: N/A.
O que não inclui: N/A.

Valores: Sob consulta.
Observações: Há a possibilidade da realização do concerto com um cantor ou cantora.

Outros contatos: Coordenador: Salomé Viegas.
E-mail: salomeviegas@yahoo.com.br



Célia Vitral
Célia Vitral
Rua Getulio Vargas, 129 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-8668 / (32) 9981-2246
N/E
cmtv13@hotmail.com 
N/E

Café Colonial e História

Semanamente.

02 dias.
N/A.
N/A.

N/A.

N/A.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: 

Descrição: Será servido uma café especial, num casarão do século XVIII, acompanhado de Histórias da
vila e cidade de São João del-Rei da cultura da terra ( música, arte, pessoas, lendas e causos).

Programação: N/A.
Objetivo: Mostrar o jeito mineiro de servir café e prosa, troca de conhecimentos, dicas de lugares que

vale a pena visitar.
Público Alvo: Público em geral, exceto menores de 12 anos.

Idioma (s): Espanhol, Português e  Inglês – nível intermediário.
Local da atividade: Rua Getulio Vargas 129 - Centro. São joão del-Rei.

Carga Horária: 02 horas.
Frequência da atividade:

Horário de realização: De 15h às 17h.
Número de vagas: Mínimo: 05, Máximo: 10 pessoas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos:

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Mesas e cadeiras suficientes para acomodar o público presente. Sanitários para higiene
pessoal.

Atividades complementares:
O que inclui: Café, leite, chá, água, suco natural, e bolos, biscotinhos, pão de queijo, queijo Minas, geléia,

manteiga, torrada e pão.
O que não inclui: Bebidas alcoólicas, e levar para a casa o que eventualmente venha a sobrar.

Valores: Sob consulta.
Observações:

Outros contatos: N/A.



Jocelino Marques
Avenida Tiradentes, 600A - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-9586 / (32) 9967-0190 / (32) 9954-5947
(32) 3371-9586
comercial@tiradentesturismo.com.br
www.tiradentesturismo.com.br 

Mínimo: 02, Máximo: 15 pessoas.
02 dia.

Fácil.

Fone: (32) 3371-9586                                 

Proponente: Tiradentes Viagem e Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Cultural.
Título de Atividade: City Tour Cultural

Descrição: City tour pelos principais pontos turísticos de São João del-Rei com o objetivo de conhecer a
história e os principais monumentos. Pode ser oferecido diversas atividades e visitas opcionais -
sob consulta.

Programação: Visita aos principais monumentos históricos da cidade.
Objetivo: Conhecer com detalhes a historia dos belos monumentos, museus, igrejas, casario dentre

outros.
Público Alvo: Público em geral.

Idioma (s): Português, Inglês, Espanhol e Francês. 
Local da atividade: Centro Histórico de São João del-Rei. 

Carga Horária: 02 horas.
Frequência da atividade: Diária, sob consulta.

Horário de realização: De 9h às 18h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Sugestão: levar máquina fotográfica ou filmadora

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Serviço de guia.

O que não inclui: Despesas pessoais, entradas nos atrativos onde têm que pagar ingresso.

E-mail: comercial@tiradentesturismo.com.br 

Valores: Sob consulta.
Observações: Ter boa disposição e interesse pelo roteiro histórico cultural.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Jocelino Benedito Marques.

Corpo Docente / Instrutor: Guias Especializados da Coopertur.



Vanessa Haddad
Rua Treze, 20 – Colônia do Marçal, São João del-Rei/MG.
(32) 3372-8393 / (32) 9123-5174   
(32) 3372-8393   
contato@pacodolavradio.com.br 
www.pacodolavradio.com.br    

Mínimo: 01, Máximo 04 pessoas.
15 dias.

Médio.

Fone: (32) 3372 8393.

Proponente: Pousada Paço do Lavradio
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Marcenaria básica

Descrição: Iniciação em marcenaria através da produção do banquinho “bota ovo”, com técnicas de corte,
montagem, lixamento e pintura da madeira. Durante a atividade é relatada a história deste
banquinho segundo as tradições sãojoanenses.

Programação: N/A.
Objetivo: Aprendizado de técnicas de marcenaria básica através da confecção de banquinhos de

madeira.
Público Alvo: Público em geral.

Idioma (s): Português. 
Local da atividade: Pousada Paço do Lavradio.

Carga Horária: 03 horas, aproximadamente.
Frequência da atividade: Mensal.

Horário de realização: De  09h às 12h horas.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: A partir de 16 anos.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Galpão, ferramentas para uso e matéria prima, fornecidos pelo empreendedor.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Madeira, ferramentas, cafezinho e biscoitos.

O que não inclui: Outras bebidas e hospedagem.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Claudio Marques.



Jordano Berg e Augusto Reis
Av. Andrade Reis, 81 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-4902 / (32) 8875-4902 / (32) 8875-4905
(32) 3371-4902
contato@caminhoreal.com
www.caminhoreal.com

Mínimo: 02, Máximo: 10 pessoas.
01 dia.

Fácil

Proponente: Caminho Real Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Passeio Charmoso.

Descrição: O visitante conhecerá o centro histórico de São João del-Rei a bordo de uma "jardineira
Chevrolet" de 1935, totalmente restaurada e conservada. O motorista desse passeio estará
vestido a caráter, com roupas do séc. XVIII.

Programação: N/A.
Objetivo: Conhecer o centro histórico de São João del-Rei.

Público Alvo: Público em geral
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Centro Histórico de São João del-Rei.
Carga Horária: 40 minutos, aproximadamente.

Frequência da atividade: Diária, duas vezes ao dia.
Horário de realização: De 09h às 18h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Transporte, brinde e informativo da viagem. 

O que não inclui: Alimentação e bebidas.
Valores: Sob consulta.

Observações: Somente sob consulta para grupos pré agendados.

Outros contatos: N/A.



Jordano Berg e Augusto Reis
Av. Andrade Reis, 81 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-4902 / (32) 8875-4902 / (32) 8875-4905
(32) 3371-4902
contato@caminhoreal.com
www.caminhoreal.com

Mínimo: 02, Máximo: sob consulta.
01 dia.

Fácil.

Proponente: Caminho Real Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Passeio em São João del-Rei 

Descrição: Passeio feito a pé pelo centro histórico da cidade de São João del-Rei para que o visitante
conheça a história, o patrimônio cultural e seus principais atrativos. Há a possibilidade de
conhecer a história dos sinos e igrejas da cidade contadas por um sineiro, visitas aos santeiros
e fábricas de artesanato (atividades sob consulta).

Programação: N/A.
Objetivo: Conhecer a história, o patrimônio cultural e os principais atrativos de São João del-Rei.

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português.

Local da atividade: Centro de São João del-Rei.
Carga Horária: 04 horas, aproximadamente.

Frequência da atividade: Diária, duas vezes ao dia.
Horário de realização: 09h às 18h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

Atividades complementares: Visitas aos santeiros e fábricas de artesanato (atividades sob consulta). 
O que inclui: Guia especializado e informativo da viagem. 

O que não inclui: Alimentação e entrada nos museus e igrejas.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: N/A.



INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

10 dias.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Rodanças

Descrição: Vivenciar as danças de roda numa viagem de ritmos de diversas culturas.
Programação: Várias formas e passos de danças de diversos países e culturas.                                                  

Objetivo: Vivenciar a dança de roda como forma de estar em união consigo, com os outros e a natureza,
pela paz e harmonia do universo.

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos.
Idioma (s): Português, Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão, Francês e Romeno. 

Local da atividade: Jardim do Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
Carga Horária: Mínimo de 02 horas.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas: Mínimo: 10, Máximo: 20.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade: Fácil.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário. 

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Lanche, caldo, chá ou café c/ acompanhamentos a combinar e utilização dos espaços.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura e Dorothy Lenner.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.         E-mai: institutocbo@gmail.com 
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INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

Corpo Docente/ instrutor(a):
Nome: Dorothy  Lenner.
Fone ( 32) 3355-2217. E-mai: institutocbo@gmail.com

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: VivArte - Visita Guiadas aos Ateliês de Artistas e Artesãos.

Descrição: Visita guiada aos ateliês para conhecer obras, processo de trabalhos, suas técnicas e modos
de expressão, através de um contato direto com os artistas e artesãos locais.

Programação: N/A.
Objetivo: Criar oportunidades para os visitantes de entrar em contato direto com as obras e seus

criadores. 
Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos interessados em arte e artesanato.

Idioma (s): Português, Italiano, Espanhol, Francês, Inglês, Alemão e Romeno.
Local da atividade: Visita ao Instituto Cultural Biblioteca do Ó e, em seguida, visita aos ateliês.

Carga Horária: 02 horas.
Frequência da atividade:

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 10 pessoas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade: Fácil.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário. 

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia que agendará e acompanhará os visitantes ao programa combinado.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura e Dorothy Lenner.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.         E-mai: institutocbo@gmail.com     
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INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

E-mai: institutocbo@gmail.com

Corpo Docente/ instrutor(a):
Nome: André Luiz Mendes Pereira
Fone ( 32) 9937-3784  E-mail: andremendes_br@yahoo.com.br

Nome: Débora Dutra Fantini    
Fone: (32) 9903-8731  E-mail:deboradutrafantini@hotmail.com

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Uma Tarde com o Mucambo

Descrição: Encontro para cantar e se acompanhar com instrumentos simples de percussão. Num segundo
momento, saída em cortejo pela rua a tocar e dançar, com a participação do Grupo de
Congado São Benedito.

Programação: Experimentar ritmos diversos e participar de uma roda com canto e dança.                                   
Objetivo: Proporcionar aos visitantes o contato direto com ritmos de nossa cultura popular e vivência de

um cortejo pelas ruas da cidade.
Público Alvo: Público em geral interessado em música e Cultura Popular.

Idioma (s): Português e Inglês. 
Local da atividade: Jardim do Instituto Cultural Biblioteca do Ó.

Carga Horária: 02 horas.
Frequência da atividade:

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas: Mínimo: 10, Máximo: 20 pessoas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade: Fácil.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O espaço do Instituto dispõe dos equipamentos e mobiliário. 

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Instrumentos, chá ou café c/ acompanhamentos a combinar e utilização dos espaços.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura e Dorothy Lenner.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                                  
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INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

E-mai: institutocbo@gmail.com

Corpo Docente/Instrutor(a):  

Fone ( 32) 3355-2217. E-mail: institutocbo@gmail.com

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Jardins de Tiradentes

Descrição: Visita aos jardins de casas particulares e espaços públicos da cidade com apreciação e
identificação de espécies da flora e fauna da região.

Programação: O foco principal das visitas é a apreciação de diferentes formas implantação de jardins e
identificação das espécies usadas.                                                                                                  

Objetivo: Criar uma oportunidade para os visitantes de entrar em contato direto com a natureza através
da observação de várias formas de se desenhar um jardim.

Público Alvo: Jovens a partir de 16 anos e adultos interessados em paisagismo.
Idioma (s): Português, Inglês, Italiano, Francês, Espanhol, Alemão e Romeno. 

Local da atividade: Visita ao Instituto Cultural Biblioteca do Ó e seguir para os jardins.
Carga Horária: 03 horas.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas: Mínimo: 06, Máximo: 10 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade: Fácil.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia que agendará e acompanhará os visitantes ao programa combinado.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                                  

Nome: Jussara Ferreira.
Fone (32) 3355-1478.                                 E-mail: institutocbo@gmail.com

Nome: Dorothy  Lenner.
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INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Folia Rural

Descrição: Passeio em carro de bois por arredores da zona rural com visita a exposição de tralhas de
tropeiros (arreios, selas e objetos de uso), degustação de tira-gostos com cachaça, comidinhas
mineiras em torno do fogão a lenha com música ao vivo (sanfona, viola e tambores) e arrasta-
pé.                                                                                                                                              

Programação: Vivência de ambiente e cultura rural e popular da nossa região.                                                     
Objetivo: Proporcionar aos visitantes um contato autêntico com nossa cultura popular, rural e tradicional

em ambiente familiar.    
Público Alvo: Público em geral interessado em cultura rural e popular.

Idioma (s): Português, Inglês, Italiano, Francês, Espanhol, Alemão e Romeno. 
Local da atividade: Galpão e Cozinha a lenha em casa de família.

Carga Horária: Mínimo de 04 horas.
Frequência da atividade:

Horário de realização: Sob consulta.
Número de vagas: Mínimo: 05, Máximo: 12 pessoas.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Conhecimento de Desenho e interesse por Artes Plásticas.

Nível de dificuldade: Fácil.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Cozinha caipira completa em casa de família.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Passeio em Carro de Bois, tira-gostos e cachaça, comidinhas típicas no fogão a lenha, música

e dança.               
O que não inclui: Transporte.

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.         E-mai: institutocbo@gmail.com                       
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INSTITUTO CULTURAL BIBLIOTECA DO Ó
Maria José Boaventura  
Largo do Ó, 1 A, Tiradentes/MG.
(32) 3355-1498 / (32) 9918-0407 

Sob consulta.

20 dias.

Proponente:
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax: N/E
e-mail: institutocbo@gmail.com

Site: N/E

Tipo da atividade: Cultural
Título de Atividade: Percussão e Cultura Popular 

Descrição: A Aula-espetáculo do Mucambo tem como fio condutor músicas produzidas no contexto da
cultura popular. Universo sonoro e simbólico de manifestações populares através de ritmos e
letras de músicas. Num segundo momento, exposição didática do trabalho do Mucambo e
novos arranjos para músicas tradicionais da cultura popular.

Programação: O foco principal de estudos da Associação Cultural Mucambo é a utilização dos ritmos das
manifestações de Reis do Congo, presente em todo o Brasil. Abrange também outros ritmos
como o côco pernambucano e o samba baiano. O conteúdo da aula passa por conceitos
fundamentais de música, história e ritmos comuns das coroações de Reis negros, metodologia
de percussão, novas possibilidades musicais para os rítmos estudados.                                       

Objetivo: Proporcionar aos visitantes o contato e o entendimento de algumas tradições de nossa Cultura
Popular.

Público Alvo: Público geral, interessados em música e cultura popular.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
Carga Horária: 01h30min.

Frequência da atividade:
Horário de realização: Sob consulta.

Número de vagas: Mínimo: 10, Máximo: 15 pessoas.
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade: Médio.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

0A17H



E-mai: institutocbo@gmail.com

Corpo Docente/Instrutor(a):  

Fone ( 32) 9903-8731. E-mail: deboradutrafantini@hotmail.com

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Aula, Chá ou Café c/ acompanhamentos a combinar e utilização dos espaços.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Maria José Boaventura.
Fone: (32) 3355-1498 / (32) 9936-4020.                                  

Nome: André Luiz Mendes Pereira.
Fone (32) 9937-3784.                       E-mail: andremendes_br@yahoo.com.br

Nome: Débora Dutra Fantini.  



Érika Bueno
BR 383 - Km 96, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-2551 / (32) 8889-8186
(32) 3371-2551
erikabueno@gardenhillgolf.com.br
www.gardenhillgolf.com.br

Esportiva

Mínimo: 01, Máximo 03 pessoas.
02 dias.
N/A.

Fácil.

N/A.

Corpo Docente/Instrutor:
Nome: Oswaldo Gonçalves.
Telefone: (32) 3371-2551.

Outros contatos: Coordenador: Bruno França Pereira.
Telefone: (32) 3371-2551.                         E-mail: supervisao@gardenhillgolf.com.br

Valores: Sob consulta.
Observações: Para aqueles que já possuem conhecimento, o local oferece a possibilidade de prática do

esporte, sendo inclusive capaz de sediar torneios.

Atividades complementares:
O que inclui: O empréstimo de tacos e bola.

O que não inclui: Vestuário e calçado esportivo.

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
á i

É necessário vestuário e calçado esportivo.

Horário de realização: De 08h às 17h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 01 hora por aula.
Frequência da atividade: Diária.

Idioma (s): Português.
Local da atividade: Garden Hill Small Resort.

Contato:
Endereço:

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Tipo da atividade:

Proponente:

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Título de Atividade: 
Descrição:

Programação:

Objetivo:

Garden Hill Small Resort

Aula de Golfe
Nesta atividade o aluno receberá noções básicas de Golfe onde terá um primeiro contato com
o esporte e seus equipamentos. As aulas serão ministradas no campo do Garden Hill, com 9
buracos, suas 4.876 jardas, par 66 para o percurso de 18 buracos, é classificada como um
campo altamente atrativo para diversos níveis de jogadores. Conta ainda com um Driving
Range com 150 jardas, totalmente provido de modernos equipamentos para o aprendizado de
golfe e aquecimento de jogadores. São 06 estandes que permitem a prática ao longo de todo
ano. 
Posicionamento do corpo em relação ao taco e à bola, regras do esporte e primeiras tacadas.

Noções básicas de golfe com um primeiro contato com o esporte e seus equipamentos.

Público Alvo: Jovens e adultos.



José Alberto Rodrigues ou Eduardo
Rua Prefeito Mateus Ferreira, 20 - Carrancas/MG.
(35) 3327-1342 / (31) 8881-5431 / (35) 9945-6125
N/E.
iguana.carrancas@gmail.com
N/E.

Esportiva

Mínimo: 02, Máximo 07 pessoas.
03 dias

Médio com trechos de maior dificuldade. 

N/AAtividades complementares:
O que inclui: Mountain bike 24 marchas com suspensão dianteira, capacete, luvas, água e carro de apoio.

O que não inclui: Refeições e lanche.

Pré-requisitos:

Valores: Sob consulta.
Observações: Traslado: São João del-Rei – Carrancas – São João del-Rei, R$ 60,00 / por pessoa (mínimo de

duas pessoas).                                    

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Roupa e calçado apropriado para a pratica do ciclismo.

Outros contatos: N/A.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Condicionamento físico médio.
Nível de dificuldade:

Frequência da atividade: Semanal.
Horário de realização: De 08 h às 13h.

Local da atividade: Carrancas - MG.
Carga Horária: 05 horas.

Público Alvo: Jovens e adultos amantes do mountain bike e do ciclismo. 
Idioma (s): Português, Inglês e Espanhol.

Programação : N/A.
Objetivo: Prática de mountain bike.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Mountain Bike na Serra de Carrancas.

Descrição: Mountain bike por trilhas e estradas passando pela crista da Serra de Carrancas, pela
Cachoeira dos Grilos, Poço da Esmeralda, Cachoeira Véu de Noiva e Cachoeira da Fumaça. O
percurso total é de 50 km incluindo um trecho de 8 km de down hill.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Iguana Eco Tours
Contato:

Endereço:



Ricardo Couto e Marcello Couto
Rua Antônio Josino de Andrade Reis, 232- Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-1956 / (32) 9981-3474 / (32) 9957-3474  
(32) 3371-7956   
contato@lazereaventura.com
www.lazereaventura.com   

Ecoturismo 

Público em geral, aptos para atividades físicas.
Português.
Serra do Lenheiro – São João del-Rei.

Todos os dias da semana / Sob consulta.
De 08h às 18h.
Mínimo: 03 alunos, Máximo: 08 alunos.
02 dias.

Fácil.

Sob consulta.

ATIVIDADES DE ECOTURISMO / AVENTURA

03 horas, aproximadamente.
Frequência da atividade:

Local da atividade:
Carga Horária:

Idioma (s):

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Trekking na Serra do Lenheiro - Pinturas Rupestres (São João del-Rei).

Descrição: Caminhada guiada até as pinturas rupestres encontradas na Serra do Lenheiro. O visitante
poderá admirar traços, desenhos e outros sinais pintados / gravados nas rochas. Haverá
informação sobre a Serra do Lenheiro, pinturas rupestres e região.

Programação:

Site:

Proponente: Lazer & Aventura Viagens e Turismo

Embarque em local e horário programado, translado até o início da trilha. Após breve
alongamento começaremos a caminhada por trilha até as pinturas rupestres encontradas na
Serra do Lenheiro (aprox. 20 min). Informações sobre as Pinturas Rupestres, Serra do Lenheiro
e região. Retorno pela mesma trilha, desembarque em local programado. 

Objetivo: Oferecer aos turistas, visitantes e alunos de intercâmbio, atividade de caminhada pela Serra do
Lenheiro aliada a conhecimentos do patrimônio natural e cultural da região.

Público Alvo:

Fax:
e-mail:

Contato:
Endereço:
Telefone:

Horário de realização:
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Roupas leves, calçado adequado e lanche.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia especializado, transporte até o início da trilha, transporte de retorno.

O que não inclui: Alimentação.
Valores:

Observações: N/A.

Outros contatos: N/A.



Ricardo Couto e Marcello Couto
Rua Antônio Josino de Andrade Reis, 232- Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-1956 / (32) 9981-3474 / (32) 9957-3474  
(32) 3371-7956   
contato@lazereaventura.com
www.lazereaventura.com   

Ecoturismo - Aventura

Público em geral, aptos para atividades físicas.
Português.
Serra do Lenheiro – São João del-Rei.

Todos os dias da semana / Sob consulta.
De 08h às 18h.
Mínimo: 03 alunos, Máximo: 08 alunos.
02 dias.

Médio a elevado.

Sob consulta.

Proponente: Lazer & Aventura Viagens e Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Montanhismo na Serra do Lenheiro - Rota Interna

Descrição: Após instruções sobre técnicas e segurança será realizada uma "escalaminhada" pelo interior
da Serra do Lenheiro, precisamente nos três pontões, passando por fendas e inúmeros
obstáculos. 

Programação: Embarque em local e horário programado, traslado até o início da trilha. Após breve
alongamento e instruções sobre equipamentos, técnicas e segurança, começaremos uma
caminhada por trilha (aprox. 20 min.) até a atividade de “escalaminhada” – rota interna
(caminhada com trechos de escaladas pelo interior da Serra do Lenheiro, passando por fendas
e inúmeros obstáculos até o topo da Serra). Retorno por trilha e desembarque em local
programado. 

Objetivo: Oferecer aos turistas, visitantes e alunos de intercâmbio atividades de aventura pela Serra do
Lenheiro aliada a conhecimentos do patrimônio natural e cultural da região.

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária: 04 horas, aproximadamente

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Roupas leves, calçado adequado e lanche.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia especializado, equipamentos necessários, transporte até o início da trilha, transporte de

retorno.
O que não inclui: Alimentação.

Valores:
Observações: N/A.

Outros contatos: N/A.



Ricardo Couto e Marcello Couto
Rua Antônio Josino de Andrade Reis, 232- Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-1956 / (32) 9981-3474 / (32) 9957-3474  
(32) 3371-7956   
contato@lazereaventura.com
www.lazereaventura.com   

Ecoturismo - Aventura

Público em geral, aptos para atividades físicas.
Português.
Serra do Lenheiro – São João del-Rei.

Todos os dias da semana / Sob consulta.
De 08h às 18h.
Mínimo: 03 alunos, Máximo: 08 alunos.
02 dias.

Médio a elevado.

Proponente: Lazer & Aventura Viagens e Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Rapel na Serra do Lenheiro com Via Ferrata.

Descrição: Descida de Rapel (com parte negativa) na Serra do Lenheiro com altura aproximada de 18
metros. Após instruções e orientações sobre a técnica da descida, amarrações e nós e itens de
segurança será realizada a escalada básica - via ferrata - até o grampo de ancoragem do
Rapel. 

Programação: Embarque em local e horário programado, translado até o início da atividade. Após breve
alongamento e instruções sobre equipamentos, técnicas e segurança começaremos uma
escalada básica por via ferrata (via guiada por cabo de aço) até o grampo de ancoragem do
rappel. Descida de Rappel (aprox. 18 metros) com parte em negativa. Retorno e desembarque
em local programado. 

Objetivo: Oferecer aos turistas, visitantes e alunos de intercâmbio atividades de aventura pela Serra do
Lenheiro aliada a conhecimentos do patrimônio natural e cultural da região.

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária: 04 horas, aproximadamente

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Roupas leves, calçado adequado e lanche.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia especializado, equipamentos necessários, transporte até o início da trilha, transporte de

retorno.
O que não inclui: Alimentação.

Valores:
Observações: N/A.

Sob consulta.

Outros contatos: N/A.



Ricardo Couto e Marcello Couto
Rua Antônio Josino de Andrade Reis, 232- Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-1956 / (32) 9981-3474 / (32) 9957-3474  
(32) 3371-7956   
contato@lazereaventura.com
www.lazereaventura.com   

Ecoturismo 

Público em geral, aptos para atividades físicas.
Português.
Cachoeira da Viúva – São João del-Rei.

Todos os dias da semana / Sob consulta.
De 08h às 18h.
Mínimo: 03 alunos, Máximo: 08 alunos.
02 dias.

Fácil.

Proponente: Lazer & Aventura Viagens e Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Visita à Cachoeira da Viúva

Descrição: Passeio à Cachoeira da Viúva, passando por fazendas e sítios da região, com interpretação da
fauna e flora local. A cachoeira possui água cristalina, ideal para banho e relaxamento.  

Programação: Embarque em local e horário programado, traslado até o início da trilha. Após breve
alongamento começaremos a caminhada por trilha até a Cachoeira da Viúva (aprox. 30min),
tempo livre para banho de sol e cachoeira em meio à tranqüilidade local. Retorno pela mesma
trilha e desembarque em local programado. 

Objetivo: Oferecer aos turistas, visitantes e alunos de intercâmbio atividade de caminhada e banho de
cachoeira aliada a conhecimentos do patrimônio natural e cultural da região.

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária: 04 horas, aproximadamente.

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Roupas leves, calçado adequado e lanche.

Atividades complementares: Almoço opcional.
O que inclui: Guia especializado, transporte até o início da trilha, transporte de retorno.

O que não inclui: Alimentação.
Valores:

Observações: N/A.
Sob consulta.

Outros contatos: N/A.



Jordano Berg e Augusto Reis
Av. Andrade Reis, 81 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-4902 / (32) 8875-4902 / (32) 8875-4905
(32) 3371-4902
contato@caminhoreal.com
www.caminhoreal.com

Mínimo: 03, Máximo: 15 pessoas.
02 dia.

Médio.

Proponente: Caminho Real Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: Trekking na Serra de São José - Balneário das Águas Santas.

Descrição: Travessia que se inicia pela borda da Serra de São José, pelo lado do Balneário das Águas
Santas, rumo ao cume da Serra, passando pela Cruz do Carteiro. A descida será feita pelo
"Caminho Calçado dos Escravos". Durante o percurso serão passadas informações sobre
biologia, geologia, fotografia, orientação e educação ambiental. 

Programação: N/A.
Objetivo: Realizar uma Travessia na Serra de São José, aprendendo sobre biologia, geologia, fotografia,

orientação e educação ambiental. 
Público Alvo: Público em geral.

Idioma (s): Português.
Local da atividade: Serra de São José.

Carga Horária: 06 horas, aproximadamente.
Frequência da atividade: Diária, sob consulta.

Horário de realização: De 09h às 18h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Disposição para fazer caminhada.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Roupas leves.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, transporte, equipamentos de segurança e seguro contra acidentes pessoais. 

O que não inclui: Alimentação.
Valores: Sob consulta.

Observações: Somente sob consulta para grupos pré-agendados.

Outros contatos: N/A.



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 40 pessoas.
01 dia.

 Médio.

Fone: (32) 3355-2477.                                

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: Trekking Rota das libélulas

Descrição:

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Trekking pela Unidade Libélulas da Serra de São José, local que abriga cerca de 55,5% das
espécies de libélulas encontradas em Minas Gerais, além dos mais diversificados biomas como 
mata atlântica, campo rupestre e cerrado. Mirantes a 1260m de altitude e piscinas naturais
completam esta paisagem. O visitante também poderá conhecer o trecho conhecido como
“Calçada dos Escravos”, o Vale das Águas Santas, Cachoeira do Mangue e local das antigas
explorações de ouro.

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.
Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Serra de São José, Tiradentes/MG.
Carga Horária: 05 horas, aproximadamente.

Frequência da atividade: Diária, duas vez ao dia.
Horário de realização: Manhã, às 9h e tarde, às 13h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Atividade executada na região de cerrado com campos rupestres e mata atlântica. Exige calça,
bonés, tênis ou bota com meias grossas.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,

aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente e protetor solar.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com
Nome: Wladimir Loyola.



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 40 pessoas.
01 dia.

Fácil.

Fone: (32) 3355-2477.                                

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: Trekking Trilha do Mangue

Descrição: Trekking pela parte baixa da Serra de São José, que tem como característica terrenos argilosos 
e matas remanescentes, onde o visitante conhecerá um dos locais das primeiras explorações
do ouro na região, piscinas naturais e a cachoeira do Mangue. Explanação do contexto
histórico do local e do calçamento de pedra. Haverá parada para descanso e tempo para
mergulho. Retorno para Tiradentes pela trilha inicial. 

Programação: N/A.
Objetivo: N/A.

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Serra de São José, Tiradentes/MG.
Carga Horária: 02h30min.

Frequência da atividade: Diária, duas vez ao dia.
Horário de realização: Manhã, de 9h às 11h30min e tarde, de 14 às 16h30min.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

A atividade acontece na região de cerrado com campos rupestres e mata atlântica. Exige calça
leve, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,

aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente e protetor solar.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Wladimir Loyola.

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 30 pessoas.
01 dia.

 Fácil.

Fone: (32) 3355-2477.                                

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: Trekking Calçada do Carteiro

Descrição: Passeio abrangendo a parte baixa da Serra de São José em direção aos paredões de arenito,
nesse local existe um antigo calçamento de pedra feito pelos escravos, conhecido em
Tiradentes como Trilha do Carteiro. Este trecho levará o visitante até o alto do paredão
envolvendo histórias sobre os inconfidentes. Haverá parada no mirante da calçada, visita à
Cruz do Carteiro e parada nas piscinas naturais para descanso e mergulho. Retorno a
Tiradentes pela trilha inicial. Retorno de carro para Tiradentes. 

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.
Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Serra de São José, Tiradentes/MG.
Carga Horária: 03h30min.

Frequência da atividade: Diária, duas vez ao dia.
Horário de realização: Manhã, 9h às 12h30min e tarde, 14h às 17h30min.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,

aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente e protetor solar.

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Atividade realizada na região de Cerrado com campos rupestres e Mata Atlântica. Exige o uso
de calça, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com
Nome: Wladimir Loyola.



José Alberto Rodrigues ou Eduardo
Rua Prefeito Mateus Ferreira, 20 - Carrancas/MG.
(35) 3327-1342 / (31) 8881-5431 / (35) 9945-6125
N/E.
iguana.carrancas@gmail.com
N/E.

Ecoturismo 

Mínimo: 03, Máximo 15 pessoas.
03 dias.

Médio, com trechos de maior dificuldade. 

N/A.

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Trekking no Complexo da Zilda.

Descrição: Caminhada no entorno de trecho do Rio Capivari com trechos por dentro do rio e trechos por
trilhas dentro da mata ciliar. Visitação a várias cachoeiras, corredeiras, piscinas naturais, poços
naturais de hidromassagem, formações rochosas, canyon, escorregador e inscrições rupestres.

Programação : Caminhadas, banhos de cachoeiras e observação da natureza.
Objetivo: Contato direto com a natureza.

Telefone:
Fax:

e-mail:

Horário de realização:

Proponente:

Idioma (s): Português, Inglês e Espanhol.
Local da atividade: Região de Carrancas - MG.

Público Alvo: Jovens, adultos e publico em geral amantes da natureza e de caminhadas. 

Iguana Eco Tours
Contato:

Endereço:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Carga Horária: 05 horas.
Frequência da atividade: Diária.

Horário de início ideal: entre 09 e 10 horas da manhã.

Pré-requisitos: Condicionamento físico para caminhadas médias.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Calçado para caminhada, mochila, roupa de banho, protetor solar.

Atividades complementares:
O que inclui: Guia durante todo o percurso, seguro, transporte para o local da atividade.

O que não inclui: Lanches, refeições e bebidas.
Valores: Sob consulta.

Observações: Traslado: São João del-Rei – Carrancas – São João del-Rei, R$ 60,00 por pessoa (mínimo de
duas pessoas).                            

Outros contatos: N/A.



José Alberto Rodrigues ou Eduardo
Rua Prefeito Mateus Ferreira, 20 - Carrancas/MG.
(35) 3327-1342 / (31) 8881-5431 / (35) 9945-6125
N/E.
iguana.carrancas@gmail.com
N/E.

Ecoturismo - Aventura

Mínimo: 03, Máximo 10 pessoas.
03 dias

Médio.

N/A.

Proponente: Iguana Eco Tours
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Descrição: Visitação à nascente do Rio Capivari, Cachoeira Grande (80mts), passando pela Serra dos
Moleques, Serra das Broas, Chapada das Perdizes chegando ao mirante Portal da Lua, ponto
culminante da região.

Programação : Passeio off road 4x4.
Objetivo: Visitação à nascente do rio Capivari.

Público Alvo: Jovens e adultos amantes de passeios off road e da natureza.
Idioma (s): Português, Inglês e Espanhol.

Local da atividade: Região de Carrancas - MG.
Carga Horária: 06 horas.

Frequência da atividade: Semanal.
Horário de realização: De 08 h às 10h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.

Atividades complementares:
O que inclui: Guia durante todo o passeio, veiculo 4x4, lanche, água.  

O que não inclui: Refeições e bebidas.
Valores: Sob consulta.

Observações: Traslado: São João del-Rei – Carrancas – São João del-Rei, R$ 60,00 por pessoa (mínimo de
duas pessoas).

Outros contatos: N/A.

Off road na nascente do Rio Capivari.



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 20 pessoas.
02 dias.

Médio a elevado.

Fone: (32) 3355-2477.                                

Telefone:
Fax:

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:

Endereço:

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo
Título de Atividade: Travessia Tiradentes - Bichinho

Descrição: Passeio elaborado para quem aprecia boas caminhadas. O roteiro abrange o segundo paredão
da Serra de São José e mirantes a 1.342 metros de altitude, descendo pela região dos Muares
e passando pela Trilha dos Macacos, parte baixa da serra, que possui rica biodiversidade, além
de uma das mais belas vistas da região. No vilarejo de Bichinho, o visitante visitará ateliês de
artesanato. Em seguida, almoço típico mineiro no "Restaurante da Ângela". Retorno de carro
para Tiradentes. 

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.
Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Serra de São José, Tiradentes/MG.
Carga Horária:  07h30min.

Frequência da atividade: Diária, uma vez ao dia.
Horário de realização: De 8h30min às 16h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Atividade realizada na região de Cerrado com campos rupestres e Mata Atlântica. Exige o uso
de calça, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, mochila individual contendo água, boné e adesivo personalizado da trilha,

seguro de acidentes pessoais Ecotrip, lanche de trilha, repelente, protetor solar e almoço.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Wladimir Loyola.

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 30 pessoas.
01 dias.

Fácil.

Fone: (32) 3355-2477.                                

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo -Aventura
Título de Atividade: Cavalgada Menino Maluquinho

Descrição: Roteiro elaborado para que o visitante conheça e aprecie as paisagens de campo da Serra de
São José e o visual de seus paredões de arenito. Haverá parada no Restaurante Pau de Angu
para degustação de cachaças da região e de doces caseiros produzidos no restaurante. 

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.
Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Local da atividade: Serra de são José , Tiradentes MG.
Carga Horária: 02h15min.

Frequência da atividade: Diária, duas vezes ao dia.
Horário de realização: De 10h às 12h15min e de 15h às 17h15min. 

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Atividade realizada na região de Cerrado com campos rupestres e Mata Atlântica. Exige o uso
de calça, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Atividades complementares: N/A.

O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,
aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente, protetor solar,
degustação de doces e cachaça.

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Wladimir Loyola.

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com



Claudia Ferolla Ferreira Rezende
Rua Coronel Rosendo 411, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1227 / (35) 8833-1234
(35) 3327-1190
minastrilhas@gmail.com
www.idasbrasil.com.br

Mínimo: 08, Máximo 12 pessoas.
15 dias.
N/A.
Fácil.

Proponente: Minas Trilhas Gerais Empreendimentos Turísticos Ltda
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: Percorrendo a Estrada Real pela Serra de Carrancas

Descrição: Saindo de SJDR vamos direto ao distrito do Caquende para em seguida pegar a balsa e
atravessar a Represa de Camargos, chegando ao distrito da Capela do Saco. A igreja é um
bem tombado pelo município de Carrancas e pelo IEPHA/MG. Mais a diante refrescar na
Cachoeira Grande. Seguindo os marcos da ER vamos descobrindo as belezas que a natureza
reservou para este lugar. O paredão da Serra de Carrancas vem se aproximando e nós vamos
cruzá-lo no local denominado “Salto”, com a visão de 360º. Chegando a Carrancas é hora de
refrescar em suas águas conhecendo o Complexo do Tira-Prosa. No retorno não se pode
deixar de desfrutar um dos sabores de Minas; pão de queijo recheado em São Sebastião da
Vitória.

Programação: 07h30min – Saída de SJDR
08h30min – Chegada ao distrito do Caquende
09h – Distrito da Capela do Saco
10h – Cachoeira Grande
11h – Deslocamento para Carrancas
12h30min – Visão panorâmica do “Salto”
13h – Complexo do Tira-Prosa
14h30min – Almoço
15h30min – Visita à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
16h – Tempo Livre (Sugestão: visitar as lojas de artesanato)
17h – Retorno a SJDR
18h – Parada em São Sebastião da Vitória
18h30min – Previsão de chegada em SJDR

Objetivo: Proporcionar lazer, cultura e conhecimento a todos os amantes da natureza, e aqueles que
procuram qualidade de vida.

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês (iniciante).

Local da atividade: Ao ar livre. Melhor que seja em épocas sem chuva.
Carga Horária: 08 horas, aproximadamente.

Frequência da atividade: Diária.
Horário de realização: De 08h às 18h.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos:
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

N/A.



Atividades complementares: Opcional: Traslado Lavras /Carrancas/Lavras.                    
              Traslado São João del-Rei/Carrancas/São João del-Rei

O que inclui: Condutor local, lanche de trilha, taxa de entrada aos atrativos, almoço, camiseta promocional,
seguro, receptivo e acompanhamento da Operadora.

O que não inclui: Bebidas.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: N/A.



Claudia Ferolla Ferreira Rezende
Rua Coronel Rosendo 411, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1227 / (35) 8833-1234
(35) 3327-1190
minastrilhas@gmail.com
www.idasbrasil.com.br

Ecoturismo 

Público em geral.
Português e Inglês (iniciante).
Ao ar livre, na zona rural.

Diária.
De 08h às 18h. 
Mínimo: 08 pessoas, Máximo: 12 pessoas.
15 dias.

Médio.

Proponente: Minas Trilhas Gerais Empreendimentos Turísticos Ltda
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Na Estrada Real, as águas vertem ao Complexo da Zilda.

Descrição: Chegada a Carrancas pelo asfalto. O paredão da Serra de Carrancas será vencido no local
denominado “Salto”- uma oportunidade de ter uma excelente visão de 360º da região.
Passando por Carrancas, vamos seguir os marcos e chegar ao Complexo da Zilda e conhecer
sua beleza e estórias. Passar um bom tempo a refrescar e desfrutar de maravilhosos poços,
escorregadouros e cachoeiras. Vamos conhecer também a Igreja Matriz, construção do início
do século XVIII, sua peculiaridade e riqueza. No retorno não se pode deixar de desfrutar um
dos sabores de Minas; pão de queijo recheado em São Sebastião da Vitória.

Programação: 8h50min: Receptivo no alto do “Salto”
9h: Vista panorâmica de Carrancas e região – Morro Têta
9h50min: Complexo da Zilda
14h: Retorno à cidade de Carrancas
14h30min: Almoço
15h30: Visita à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
16h: Tempo Livre (sugestão: visitar as lojas de artesanato)
17h: Retorno a SJDR
18h: Parada em São Sebastião da Vitória
18h30min: Previsão de chegada em São João del-Rei

Objetivo: Proporcionar lazer, cultura e conhecimento a todos os amantes da natureza, e aqueles que
procuram qualidade de vida.

Frequência da atividade:
Horário de realização:

Número de vagas:

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos:

Nível de dificuldade:
N/A.

N/A.

10 horas, aproximadamente.



Observações: Vestir roupas mais largas, leves e confortáveis para caminhar, com preferência a tecidos que
sequem rápido. Calçados adequados para caminhar, botas ou tênis, de preferência com
solados de borracha e que tenham entranhas. Leve seu cantil e não esqueça o protetor solar e
um chapéu ou boné. Se preferir leve também repelente.

O que inclui: Traslado (SJDR – Carrancas – SJDR) + eventuais deslocamentos em Carrancas, pernoite com
café da manhã, condutor local, lanche trilha, duas refeições, camiseta promocional, taxa de
entrada em todos os atrativos, seguro, receptivo e acompanhamento da Operadora.

O que não inclui: Bebidas.
Valores:

Atividades complementares:

Outros contatos: N/A.

Sob consulta.

Opcionais: 1 – Traslado do grupo São João del-Rei/Carrancas/São João del-Rei. 
                2 – Traslado do grupo Lavras / Carrancas / Lavras.



Poliana Rezende de Andrade
 Praça Manoel Moreira 490 A, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1478 / (32) 8805-0388
N/E.
penaserra@hotmail.com / polianaturismo@gmail.com
www.carrancasreceptiva.com.br    

Mínimo: 10, Máximo 40 pessoas.
02 dias.

Médio.

Proponente: Pé na Serra Turismo Receptivo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Ecoturismo 
Título de Atividade: “Turismo uma forma de educação ambiental”.

Descrição: Roteiro pela serras de Carrancas, com interpretação de Cerrado de campos de altitude. Banho
nas águas cristalinas e cachoeiras. Educação ambiental durante toda a atividade, com
dinâmicas e intervenções dos instrutores. Apropriado para grupos de estudos e intercâmbio.

Programação: Chegada na Pé na Serra, encontro dos guias locais e apresentação do município e do trabalho
a ser executado pela nossa equipe através de uma dinâmica de grupo. Café-da-roça. Momento
de descontração saboreando culinária local, tendo intervenção de dinâmicas de grupo. Roteiro
natural complexo da Esmeralda, Fumaça e Toca (teremos uma parada para um lanche de trilha
e intervenções com dinâmicas de grupo abordando questões ambientais e questões de
preservação como reciclagem e reutilização através do lazer). Jantar em restaurante com
culinária típica local. Após o jantar, visita a Igreja Nossa Senhora da Conceição e às lojas de
artesanato.

Objetivo: Despertar no aluno o papel de multiplicador da preservação do meio ambiente, propiciando a
formação de cidadãos autônomos e críticos através da educação ambiental desempenhada
nas atividades de lazer dentro do Ecoturismo, e ao mesmo tempo proporcionar para a
comunidade carranquense o seu desenvolvimento sustentável.
Ações:
• Preservação dos atrativos naturais e culturais do município de Carrancas;
• Desempenhar a educação ambiental através de roteiros turísticos;
• Proporcionar o contato do homem com o meio ambiente;
• Ministrar palestras sobre turismo, educação ambiental, flora e fauna nativas, folclore e história
de Carrancas;
• Proporcionar lazer através de práticas de reciclagem;
• Gerar empregos e divisas dentro do município de Carrancas;
• Responsabilidade social com a comunidade local;
• Formar uma equipe comprometida e ao mesmo tempo dedicada com o meio ambiente;
• Educar e formar cidadãos saudáveis através da escola a fim de desenvolver o turismo
sustentável. 

Público Alvo: Alunos de escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio.
Idioma (s): Português. 

Local da atividade: Nas trilhas de cachoeiras e serras e nas praças de Carrancas.
Carga Horária: Pode ser realizada em um ou dois dias dependendo da necessidade do contratante.

Frequência da atividade: Diária, com exceção de feriados nacionais.
Horário de realização: Em aberto de acordo com o contratante.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Alunos de escolas públicas ou particulares.
Nível de dificuldade:



Fone: (32) 8805-0388

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

A Pé na Serra Turismo Receptivo oferece todos os equipamentos de segurança, como coletes
salva –vidas, cordas, primeiros socorros, rádios comunicadores, lanternas e seguros de
acidentes. A equipe de recreação oferecerá matérias que servirão pra as dinâmicas de grupo
que irão proporcionar lazer e recreação para as atividades.

Atividades complementares: Atuação de recreadores proporcionando atividades de lazer juntamente com a interpretação 
ambiental.

O que inclui: Se forem dois dias: Hospedagem em pousada, com café da manhã, duas refeições em
restaurante com sobre-mesa incluída, lanche de trilha, café da roça, acompanhamento de
condutores locais, com a cobertura de seguradora e assistência técnica da Pé na Serra
Turismo Receptivo. Se for um dia: Café-da-roça, lanche de trilha, acompanhamento de
condutores locais com a cobertura de seguradora e assistência técnica da Pé na Serra Turismo
Receptivo.

O que não inclui: Despesas com bebidas e coisas pessoais dos clientes.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Poliana Rezende de Andrade

Corpo Docente/Instrutor:

E-mail: polianaturismo@gmail.com

Fone: (35) 9824-5232                                  E-mail: sarolita@hotmail.com
Nome: Sara Nogueira Teixeira



Jordano Berg e Augusto Reis
Av. Andrade Reis, 81 - Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-4902 / (32) 8875-4902 / (32) 8875-4905
(32) 3371-4902
contato@caminhoreal.com
www.caminhoreal.com

Mínimo: 02, Máximo: Sob consulta.
01 dia.

Fácil

ROTEIROS TURÍSTICOS

Proponente: Caminho Real Turismo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Roteiro cultural
Título de Atividade: Por São João del-Rei e Tiradentes

Descrição: Passeio pelo centro histórico de São João del-Rei e Tiradentes para que o visitante conheça a
história, o patrimônio cultural e seus principais atrativos. Visita ao vilarejo de Bichinho e suas
lojas de artesanato e ao Museu do Automóvel Antigo (opcional). 

Conteúdo Programático: N/A.
Objetivo: Conhecer a história, o patrimônio cultural, os principais atrativos de São João del-Rei e visitar o

vilarejo de Bichinho.
Público Alvo: Público em geral

Idioma (s): Português.
Local da atividade: São João del-Rei e Bichinhos. 

Carga Horária: 06 horas, aproximadamente.
Frequência da atividade: Diária, uma vez ao dia.

Horário de realização: De 09h às 18h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
N/A.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Guia especializado, transporte, água e informativo da viagem. 

O que não inclui: Alimentação e entrada no museu.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: N/A.



Poliana Rezende de Andrade
Praça Manoel Moreira 490 A, Centro - Carrancas/MG.
(35) 3327-1478 / (32) 8805-0388
N/E.
penaserra@hotmail.com / polianaturismo@gmail.com
www.carrancasreceptiva.com.br    

Mínimo: 10, Máximo 40 pessoas.
02 dias.

Fácil.

Proponente: Pé na Serra Turismo Receptivo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Roteiro Cultural
Título de Atividade: Cultural e Gastronômico.

Descrição: Apresentação dos atrativos naturais do município de Carrancas com atividades ligando a arte e
a cultura local através de atividades de lazer para o publico de terceira idade.

Programação: 1°dia:
Chegada na Pé na Serra Turismo, encontro dos guias locais e apresentação do município e do
trabalho a ser executado pela nossa equipe através de uma dinâmica de grupo. Café-da-roça
(35 qualidades de quitandas, pão de queijo assado na hora, suco natural de fruta da época,
leite queijo mineiro, etc.). Momento de descontração saboreando culinária local, tendo
intervenção de dinâmicas de grupo. Logo após, roteiro natural, visitação à Cachoeira da
Fumaça, no local interpretação do entorno com dinâmica de grupo.
13h: visitação e almoço em fazenda bicentenária.
Após esta atividade, retorno para cidade com visitação na igreja Nossa Senhora da Conceição.
Jantar com músicas dançantes.
2° dia:
Após o café da manhã em pousada, encontro na agência com os condutores e equipe Pé na
Serra.
Roteiro natural (Cachoeira da Tira-Prosa e Moinho). Almoço e, logo após, passeio pelas lojas
de artesanatos.
17h: Encerramento das atividades.

Objetivo: Proporcionar lazer e diversão aos grupos de terceira idade através de atividades inseridas no
meio natural e ao mesmo tempo momentos culturais através da culinária da arte e dos
costumes locais.

Público Alvo: Melhor idade.
Idioma (s): Português. 

Local da atividade: Nas cachoeiras e na cidade.
Carga Horária: De acordo com o contratante.

Frequência da atividade: Diária, com exceção de feriados nacionais.
Horário de realização: Em aberto de acordo com o contratante.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Grupos que gostem de atividades e natureza.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

A Pé na Serra Turismo Receptivo oferece todos os equipamentos de segurança, como coletes
salva –vidas, cordas, primeiros socorros, rádios comunicadores, lanternas e seguros de
acidentes.

Nível de dificuldade:



Fone: (32) 8805-0388.

Corpo Docente/Instrutor (a):
Nome: Sara Nogueira Teixeira.
Fone:(35) 9824-5232.

O que não inclui: Despesas com bebidas e coisas pessoais dos clientes.

Acompanhamento de recreadora durante todo o trajeto.Atividades complementares:

E-mail: polianaturismo@gmail.com

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

O que inclui: Hospedagem, duas refeições com sobremesa, um almoço com visitação em hotel-fazenda,
música ao vivo, acompanhamento de condutores locais e recreadora com cobertura de
seguradora.

E-mail: sarolita@hotmail.com

Outros contatos: Coordenador: Poliana Rezende de Andrade.



Poliana Rezende de Andrade
 Praça Manoel Moreira 490 A, Centro - Carrancas/MG.
(35) 3327-1478 / (32) 8805-0388
N/E.
penaserra@hotmail.com / polianaturismo@gmail.com
www.carrancasreceptiva.com.br    

Mínimo: 10, Máximo 40 pessoas.
02 dias.

Fácil.

Proponente: Pé na Serra Turismo Receptivo
Contato:

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade: Roteiro Educacional
Título de Atividade: Roteiro Maria de Barro

Descrição: Através da reflexão, os passeios buscam despertar a cidadania, a consciência participativa, a
cooperação e a solidariedade de forma que o público alvo possa perceber e sentir-se
integrante, dependente e agente transformador do ambiente em que está inserido, contribuindo
ativamente pra melhoria da qualidade de vida. Mostram a importância de se organizar e
integrar as comunidades de modo que possam buscar soluções conjuntas. Para executar os
passeios interpretativos da natureza realizamos trilhas com temas e trechos apropriados para
verificação de paisagem degradada e não degradada.

Programação: 1º dia:
Chegada na Pé na Serra, encontro dos guias locais e a equipe do projeto Maria de Barro.
Apresentação de Carrancas e do trabalho a ser executado sobre estudos voltados para água e
solo, tendo como exemplo – práticas em voçorocas. Café da roça (com 35 tipos de quitandas,
pão de queijo assados na hora, suco natural da fruta da época, queijo mineiro, manteiga
caseira, etc).
Trabalho de campo: Complexo da Fumaça e Complexo da Esmeralda, explanação sobre solos,
interpretação da fauna e flora, abertura de trilhas, início do processo de erosão. No trecho terá
uma parada para o lanche de Trilha. Retorno para Carrancas, visitação à Igreja Nossa Senhora
da Conceição e city tour. Jantar e, logo após, noite livre.
2ºdia:
Café da manhã em pousada, logo em seguida saída para cidade de Nazareno. Chegada no
CRIDES (Centro Regional Integrado de Desenvolvimento Sustentável), visitação em toda a
estrutura física e logo após palestra sobre o Projeto Maria de Barro. Atividade Prática: visitação
às áreas de voçorocas. Explanação e explicação sobre as técnicas de recuperação de
voçorocas e os cuidados com solo e água. 
Almoço na sede do CRIDES valorizando a culinária local. 
Avaliação dos trabalho e término das atividades.                   

Objetivo: Trabalhar a educação ambiental, focando as questões de solo e água.
Público Alvo: Escolas do ensino fundamental, médio e universidades.

Idioma (s): Português. 
Local da atividade: Nos municípios de Carrancas e Nazareno.

Carga Horária: Dois dias.
Frequência da atividade: Diária.

Horário de realização: No período do dia.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: Alunos de escolas e universidades públicas e particulares.

Nível de dificuldade:



Fone: (32) 8805-0388.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

A Pé na Serra Turismo Receptivo oferece todos os equipamentos de segurança, como coletes
salva –vidas, cordas, primeiros socorros, rádios comunicadores, lanternas e seguros de
acidentes.
Espaço físico do CRIDES- Projeto Maria de Barro.

Atividades complementares: Palestras no Projeto Maria de Barro.

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

O que inclui: Hospedagem, uma refeição, lanche de trilha, café da roça (Carrancas). Uma refeição, visita ao
projeto Maria de Barro (Nazareno) Acompanhamento dos condutores locais durante todo
receptivo, juntamente com os técnicos do projeto Maria de Barro e assistência técnica da Pé na 
Serra.

O que não inclui: Despesas com bebidas e coisas pessoas dos clientes.

Nome: Vinicius Martins Ferreira.

Outros contatos: Coordenador: Poliana Rezende de Andrade.
E-mail: polianaturismo@gmail.com

Corpo Docente/Instrutor:

Fone: (35) 9971-9756.                                 E-mail: vocorocas1@hotmail.com



Poliana Rezende de Andrade
 Praça Manoel Moreira 490 A, Centro - Carrancas/MG.
(35) 3327-1478 / (32) 8805-0388
N/E.
penaserra@hotmail.com / polianaturismo@gmail.com
www.carrancasreceptiva.com.br    

Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Pé na Serra Turismo Receptivo

Construções Ecológicas.
Descrição: As construções ecológicas visam maior integração e harmonia entre homem, meio ambiente e

construção, com o cuidado de gerar um mínimo impacto sobre a natureza. Para isso, é dada a
preferência aos materiais regionais com baixo dispêndio de energia para extra e transformação
(tais como terra crua, adobe, bambu, madeira certificada, pedra de mão). Os benefícios
incluem um bom conforto termo-acústico, sem os poluentes internos e externos comuns à
construção convencional, a economia de custos, através de dispositivos de aproveitamento da
água da chuva e energia solar, e a responsabilidade ética com o tratamento adequado do
esgoto. Através do resgate de técnicas construtivas tradicionais como chão batido, adobe,
cimento natado e pintura com terra, contribuímos com a valorização e preservação do
patrimônio histórico, cultural e artístico de Minas Gerais.  

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Roteiro educacional

Estudantes universitários de diversas áreas com enfoque nos cursos de arquitetura, engenharia
e história. Alunos do ensino fundamental e médio, com o objetivo de educação ambiental.

Idioma (s): Português. 

Programação: 1° dia.
08h: Chegada na Pé na Serra, encontro dos guias locais e a equipe do projeto Maria de Barro.
Apresentação de Carrancas e do trabalho a ser executado sobre estudos voltados para água e
solo, tendo como exemplo – práticas envoçorocas.
09h: Café da roça (com 35 tipos de quitandas, pão de queijo assados na hora, suco natural da
fruta da época, queijo mineiro, manteiga caseira, etc).
10h: Trabalho de campo: complexo da fumaça e complexo da esmeralda, explanação sobre
solos, interpretação da fauna e flora, abertura de trilhas, início do processo de erosão, e
impactos de construções em lugares como topos de serra e perto de nascentes como impacto
negativo do turismo. No trecho terá uma parada para o lanche de Trilha.
17h: Retorno para Carrancas, visitação à Igreja Nossa Senhora da Conceição e city tour.
19h: Jantar, logo após noite livre.
2° dia.
07h30min: café da manhã em pousada, logo em seguida saída para cidade de Nazareno.
09h: chegada no CRIDES (Centro Regional Integrado de Desenvolvimento
Sustentável),visitação em toda a estrutura física e logo após palestra sobre construções
ecológicas.
10h30min : visitação a áreas de voçorocas, logo em seguida oficina de Adobe.
14h: almoço na sede do CRIDES valorizando a culinária local. 
15h30min: visita ao atelier de um santeiro local.
16h30min: avaliação dos trabalhos e encerramento das atividades.

Objetivo: Resgate de técnicas de construções tradicionais como forma de preservação do meio
ambiente.

Local da atividade: Nos municípios de Carrancas e Nazareno.
Carga Horária: 02 dias.

Título de Atividade: 

Contato:

Público Alvo:



Mínimo: 10, Máximo 40 pessoas.
02 dias.

Fácil.

Fone: (32) 8805-0388.

Corpo Docente/Instrutor (a):
Nome: Vinicius Martins Ferreira.
Fone:(35) 9971-9756.

No período do dia.

A Pé na Serra Turismo Receptivo oferece todos os equipamentos de segurança, como coletes
salva –vidas, cordas, primeiros socorros, rádios comunicadores, lanternas e seguros de
acidentes. Espaço físico do CRIDES- Projeto Maria de Barro.

Atividades complementares: Palestras no Projeto Maria de Barro e oficinas de adobe.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Alunos de escola e universidades públicas e particulares.

Diária.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:

Frequência da atividade:
Horário de realização:

O que inclui: Hospedagem, uma refeição, lanche de trilha, café da roça (Carrancas). Uma refeição, visita ao
projeto Maria de Barro oficina de adobe e visita ao santeiro(Nazareno), acompanhamento dos
condutores locais durante todo receptivo, juntamente com os técnicos do projeto Maria de
Barro e assistência técnica da Pé na Serra.

O que não inclui: Despesas com bebidas e coisas pessoais dos clientes.
Valores: Sob consulta.

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador: Poliana Rezende de Andrade.
E-mail: polianaturismo@gmail.com

E-mail: vocorocas1@hotmail.com



Cavalgada Cultural
Sítio Pasto do Coqueiro, Coronel Xavier Chaves/MG.
(32) 3373-2213 / (32) 3371-2296 / (32) 9123-5112
(32) 3373-2165
mariana@cavalgadacultural.com.br
www.cavalgadacultural.com.br

Mínimo: 06, Máximo: 10 pessoas.
02 dia.

Médio.
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O rancho da Cavalgada Cultural, de onde saem os passeios fica em uma fazenda produtiva,
aonde é possível conhecer o curral, a queijaria, experimentar delícias preparadas no fogão à
lenha. Dispomos de Hotel de Cavalos, banheiros adequados e local para refeições. É
necessário apenas trajar roupas confortáveis e sapato adequado – preferencialmente bota ou
tênis.

Horário de realização: De 18h às 23h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 05 horas (02 horas de montaria), aproximadamente.
Frequência da atividade: Noites de luas cheia e crescente.

Idioma (s): Português e Inglês. (Obs.: Para agendamento com antecedência há possibilidades de guias
em outros idiomas)

Local da atividade: São João del-Rei e Coronel Xavier Chaves.

Objetivo: Conhecer as nossas trilhas e história, além de uma raça de cavalos desenvolvida aqui mesmo
na região há cerca de 300 anos e ainda praticar uma atividade física extremamente benéfica
ao corpo e à mente.

Público Alvo: Público em geral

Descrição: Esse passeio levará o visitante a trilhar, sob a luz da lua, caminhos antes percorridos por
tropeiros, bandeirantes e inconfidentes, conhecendo importantes marcos da história de Minas
Gerais, como a pacata cidade de Coronel Xavier Chaves ou a Fazenda do Ouro Fino, dentre
outros, além de cavalgar por vales, atravessando rios, montanhas e serras. 

Programação: Passeio noturno por trilhas na área rural, passando por fazendas antigas e vislumbrando uma
paisagem belíssima à luz da lua cheia, que ilumina os caminhos a ponto de fazer sombra no
chão.

Site:

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo - Aventura
Título de Atividade: Cavalgada da Lua

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Proponente: Cavalgada Cultural
Contato:



Observações: A Cavalgada Cultural opera seus roteiros de acordo com normas técnicas, inclusive no que diz
respeito ao número de guias. Para cada 05 participantes, acompanha 01 guia pelo menos.
Além de um arreamento 100% padronizado, toda a correaria é reforçada e passa por inspeções
constantes, evitando assim “rachamento” do couro e reduzindo significativamente o risco de
acidentes.

Outros contatos: N/A.

O que não inclui: Não inclui outras bebidas alcoólicas, refrigerante, hospedagem e souvenirs adquiridos durante
o passeio.

Valores: Sob consulta. Varia de acordo com o número de participantes.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Lanche de trilha, caldos, carro de apoio, primeiros socorros, arreamento padronizado com

estribos fechados, capacetes, perneiras e guias especializados. Essa atividade também inclui
monitoramento com 2 guias especializados, sendo um historiador, cavalos Manga-larga,
transporte (pousada / sítio / pousada), carro de apoio, água mineral, equipamentos de
segurança, caldo à beira do fogão à lenha e seguro contra acidentes pessoais. 



Cavalgada Cultural
Sítio Pasto do Coqueiro, Coronel Xavier Chaves/MG.
(32) 3373-2213 / (32) 3371-2296 / (32) 9123-5112
(32) 3373-2165
mariana@cavalgadacultural.com.br
www.cavalgadacultural.com.br

Mínimo: 05, Máximo: 10 pessoas.
02 dia.

Médio.
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O rancho da Cavalgada Cultural, de onde saem os passeios fica em uma fazenda produtiva,
aonde é possível conhecer o curral, a queijaria, experimentar delícias preparadas no fogão à
lenha. Dispomos de Hotel de Cavalos, banheiros adequados e local para refeições. É
necessário apenas trajar roupas confortáveis e sapato adequado – preferencialmente bota ou
tênis.

Horário de realização: De 08h às 12h e de 14h às 18h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 04 horas (01h30 de montaria), aproximadamente.
Frequência da atividade: Diária, duas vezes ao dia.

Idioma (s): Português e Inglês. (Obs.: Para agendamento com antecedência há possibilidades de guias
em outros idiomas)

Local da atividade: São João del-Rei e Coronel Xavier Chaves.

Objetivo: Levar os alunos de escolas públicas e privadas para conhecer um pouco mais de sua própria
história, afinal, tudo no Brasil se desenvolveu inicialmente nas áreas rurais e no interior de
Minas essa tradição rural ainda se mantém praticamente intocada.

Público Alvo: Estudantes do ensino fundamental e médio.

Descrição: Esse passeio levará o visitante a trilhar caminhos antes percorridos por tropeiros, bandeirantes
e inconfidentes, conhecendo importantes marcos da história de Minas Gerais: antigas fazendas
como a do Pombal (onde nasceu Tiradentes), ou a fazenda do Ouro Fino, dentre outros, além
cavalgar por vales, atravessando rios, montanhas e serras, conhecendo o dia-a-dia no campo. 

Programação: Uma aula de história aonde a história realmente aconteceu. Passeio interativo pelas trilhas da
região dos Inconfidentes, conhecendo as peculiaridades do passado, a fauna e flora e
trabalhando ainda o desenvolvimento do “espírito de equipe” e coordenação motora, entre
outros fatores.

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo - Aventura
Título de Atividade: Cavalgada Pedagógica.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Cavalgada Cultural
Contato:

Endereço:



Observações: A Cavalgada Cultural opera seus roteiros de acordo com normas técnicas, inclusive no que diz
respeito ao número de guias. Para cada 05 participantes, acompanha 01 guia pelo menos.
Além de um arreamento 100% padronizado, toda a correaria é reforçada e passa por inspeções
constantes, evitando assim “rachamento” do couro e reduzindo significativamente o risco de
acidentes.

Outros contatos: N/A.

O que não inclui: Hospedagem, bebidas alcoólicas e souvenirs adquiridos durante o passeio.
Valores: Sob consulta. Varia de acordo com o número de participantes.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Carro de apoio, seguro contra acidentes, primeiros socorros, arreamento padronizado com

estribos fechados, capacetes, perneiras e guias especializados.



Cavalgada Cultural
Sítio Pasto do Coqueiro, Coronel Xavier Chaves/MG.
(32) 3373-2213 / (32) 3371-2296 / (32) 9123-5112
(32) 3373-2165
mariana@cavalgadacultural.com.br
www.cavalgadacultural.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 10 pessoas.
02 dia.

Médio.
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
O rancho da Cavalgada Cultural, de onde saem os passeios fica em uma fazenda produtiva,
onde é possível conhecer o curral, a queijaria, experimentar delícias preparadas no fogão à
lenha. Dispomos de Hotel de Cavalos, banheiros adequados e local para refeições. É
necessário apenas trajar roupas confortáveis e sapato adequado – preferencialmente bota ou
tênis.

Horário de realização: De 08h às 16h.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 08 horas (4h30min de montaria), aproximadamente.
Frequência da atividade: Diária, uma vez ao dia.

Idioma (s): Português e Inglês. (Obs.: Para agendamento com antecedência há possibilidades de guias
em outros idiomas)

Local da atividade: São João del-Rei e Coronel Xavier Chaves.

Objetivo: Conhecer a vida no campo e as trilhas ainda preservadas em meio à mata nativa, além das
peculiaridades da vida rural no interior de Minas Gerais.

Público Alvo: Público em geral

Descrição: Esse passeio levará o visitante a trilhar caminhos antes percorridos por tropeiros, bandeirantes
e inconfidentes, conhecendo importantes marcos da história de Minas Gerais, como antigas
fazendas como a do Pombal (onde nasceu Tiradentes), engenho do séc. XVIII (conserva a
forma artesanal de fabricar cachaça há 250 anos), um jequitibá centenário, cavas, dentre
outros, além cavalgar por vales, atravessando rios, montanhas e serras. 

Programação: Passeio pelas Trilhas em meio à mata nativa, montado em Mangalarga Marchadores,
revivendo a história das Minas Gerais. Um roteiro dedicado a conhecer o dia-a-dia da Fazenda,
a gastronomia da roça e suas peculiaridades, os “causos”, a famosa cachaça do século XVIII e
acima de tudo, um dia para descansar e se desligar.

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo - Aventura
Título de Atividade: Cavalgada Cultural – Alambique.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Cavalgada Cultural
Contato:

Endereço:



Observações: A Cavalgada Cultural opera seus roteiros de acordo com normas técnicas, inclusive no que diz
respeito ao número de guias. Para cada 05 participantes, acompanha 01 guia pelo menos.
Além de um arreamento 100% padronizado, toda a correaria é reforçada e passa por inspeções
constantes, evitando assim “rachamento” do couro e reduzindo significativamente o risco de
acidentes.

Outros contatos: N/A.

O que não inclui: Não inclui outras bebidas alcoólicas, refrigerante, hospedagem e souvenirs adquiridos durante
o passeio.

Valores: Sob consulta. Varia de acordo com o número de participantes.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Café da manhã*, lanche de trilha*, caldos*, degustação de cachaça*, carro de apoio, seguro

contra acidentes, primeiros socorros, arreamento padronizado com estribos fechados,
capacetes, perneiras e guias especializados.
Essa atividade também inclui monitoramento com 2 guias especializados, sendo um
historiador, cavalos Manga-larga, transporte (pousada/sítio/pousada), carro de apoio, água
mineral, equipamentos de segurança, degustação de cachaça, café mineiro completo na saída,
caldo à beira do fogão à lenha na chegada e seguro contra acidentes pessoais. 
* de acordo com agendamento.



Ricardo Couto e Marcello Couto
Rua Antônio Josino de Andrade Reis, 232- Centro, São João del-Rei/MG.
(32) 3371-1956 / (32) 9981-3474 / (32) 9957-3474  
(32) 3371-7956   
contato@lazereaventura.com
www.lazereaventura.com   

Roteiro de Ecoturismo 

Público em geral, aptos para atividades físicas.
Português.
Serra de São José - Tiradentes/MG.

Todos os dias da semana / Sob consulta.
De 08h às 18h.
Mínimo: 03 alunos, Máximo: 08 alunos.
02 dias.

Médio.

Outros contatos: N/A.

Valores:
Observações: N/A.

Sob consulta.

O que inclui: Guia especializado, transporte até o início da trilha, transporte de retorno.
O que não inclui: Alimentação.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Roupas leves, calçado adequado e lanche.

Atividades complementares: N/A.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: N/A.

Carga Horária: 04 horas, aproximadamente.
Frequência da atividade:

Horário de realização:

Oferecer aos turistas, visitantes e alunos de intercâmbio, atividade de caminhada pela Serra de
São José aliada a conhecimentos do patrimônio natural e cultural da região.

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:

Trekking na Serra de São José – Colo dos Escravos.
Descrição: Caminhada guiada até o topo da Serra de São José subindo pelo Colo dos Escravos, 8 Km de

trilha com aprox. 3 horas de duração (subida e descida). Durante o trajeto encontraremos
vegetação remanescente de Mata Atlântica e calçamento de pedras feito por escravos durante
o século XVIII. A Lazer & Aventura apresentará instrução de orientação topográfica em
carta/terreno no topo da serra.

Programação: Embarque em local e horário programado, traslado até o início da trilha. Após breve
alongamento começaremos a caminhada por trilha até o topo da Serra de São José, subindo
pelo Colo dos Escravos, um calçamento de pedras feito por escravos durante o século XVIII.
Passaremos por diversos tipos de vegetações, como remanescentes de Mata Atlântica,
campos rupestres e cerrado. Após conquista do topo da serra (aprox. 01h30min), teremos
noções básicas de topografia (carta/terreno) e tempo para apreciar a vista panorâmica da
cidade de Tiradentes e região. Retorno pela mesma trilha, desembarque em local programado.  

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Objetivo:

Proponente: Lazer & Aventura Viagens e Turismo
Contato:



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 30 pessoas.
01 dias.

Fácil.

Fone: (32) 3355-2477.                                E-mail: contato@tiradentesbrasil.com

Outros contatos: Coordenador:
Nome: Wladimir Loyola.

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,
aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente e protetor solar, e
almoço.

O que não inclui: Transporte.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
Atividade realizada na região de Cerrado com campos rupestres e Mata Atlântica. Exige o uso
de calça, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Atividades complementares: N/A.

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.

Frequência da atividade: Diária, duas vezes ao dia.
Horário de realização: De 10h às 13h30min e de 14h às 17h30min. 

Local da atividade: Bichinhos, distrito de Prados/MG.
Carga Horária: 03h30min.

Público Alvo: Público em geral.
Idioma (s): Português e Inglês. 

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.
Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 

Título de Atividade: Cavalgada Bichinho
Descrição: Passeio realizado no antigo caminho para o vilarejo do Bichinho, percorrendo cavas

centenárias à margem do Rio das Mortes, fazendas, sítios e a trilha baixa da Serra de São
José, atrativos que compõem o caminho até o arraial. Em Bichinho será realizado um roteiro
histórico pelo vilarejo, visitas aos ateliês de artesanato e almoço típico mineiro no "Restaurante
da Ângela". 

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo - Aventura

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Tiradentesbrasil



Wladimir Loyola
R. Henrique Diniz, 119, centro. Tiradentes/MG.
(32) 3355-2477 / (32) 9107-0225
N/E.
contato@tiradentesbrasil.com
www.programeseudia.com.br

Mínimo: 02, Máximo: 20 pessoas.
02 dias.

Médio.

Fone: (32) 3355-2477.                                
Nome: Wladimir Loyola.

E-mail: contato@tiradentesbrasil.com

Observações: N/A.

Outros contatos: Coordenador:

O que não inclui: Transporte.
Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: N/A.
O que inclui: Monitoramento, boné e adesivo personalizado da trilha, seguro de acidentes pessoais Ecotrip,

aluguel de mochila contendo água mineral, lanche de trilha, repelente e protetor solar.

Pré-requisitos: Ter disposição e bom condicionamento físico.
Nível de dificuldade:

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

Atividade realizada na região de Cerrado com campos rupestres e Mata Atlântica. Exige o uso
de calça, bonés, tênis ou botas com meias grossas.

Horário de realização: De 10h às 15h30min.
Número de vagas:

Antecedência de reserva:

Carga Horária: 05h30min.
Frequência da atividade: Diária, uma vez ao dia.

Idioma (s): Português e Inglês. 
Local da atividade: Bichinhos, distrito de Prados e Tiradentes.

Objetivo: Interação com o meio ambiente de forma educacional. 
Público Alvo: Público em geral.

Descrição: Passeio realizado no antigo caminho para o vilarejo do Bichinho percorrendo a margem do Rio
das Mortes, fazendas, sítios e a trilha da Serra de São José, que proporciona uma vista
panorâmica da cidade de Tiradentes. Em Bichinho será realizado um roteiro histórico pelo
vilarejo, visitas aos ateliês de artesanato e almoço típico mineiro no "Restaurante da Ângela".
Retorno a Tiradentes pela antiga estrada do Bichinho, às margens do rio das Mortes. 

Programação: Aprendizagem sobre geologia, história e meio ambiente.

Site:

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo - Aventura
Título de Atividade: Cavalgada Trilha dos Macacos

Endereço:
Telefone:

Fax:
e-mail:

Proponente: Tiradentesbrasil
Contato:



Claudia Ferolla Ferreira Rezende
Rua Coronel Rosendo 411, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1227 / (35) 8833-1234
(35) 3327-1190
minastrilhas@gmail.com
www.idasbrasil.com.br

Roteiro de Ecoturismo 

Público em geral.
Português e Inglês (iniciante).
Ao ar livre – De preferência em época de pouca chuva.

Semanal.
De 08h às 18h. 
Mínimo: 08 pessoas, Máximo: 12 pessoas.
20 dias.

Médio.
N/A.

Nível de dificuldade:
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
N/A.

Horário de realização:
Número de vagas:

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos:

Local da atividade:
Carga Horária: Dois dias e uma noite.

Frequência da atividade:

Objetivo: Proporcionar lazer, cultura e conhecimento a todos os amantes da natureza, e aqueles que
procuram qualidade de vida.

Público Alvo:
Idioma (s):

Carrancas, terra das serras e cachoeiras, está na Estrada Real.
Descrição: Chegar a Carrancas pelo asfalto da estrada Itutinga-Carrancas. O paredão da Serra de

Carrancas será vencido no local denominado “Salto”. Lá em cima, a visão é de 360º. Chegando 
a Carrancas, é hora de refrescar em suas águas. Neste passeio vamos conhecer as corredeiras
do Tira-Prosa, o Complexo da Zilda, a Igreja Matriz com sua construção peculiar, sua história,
além dos costumes, a culinária e o artesanato local. Aproveite também para conhecer o povo
que faz este lugar tão especial. No retorno, degustação de um dos sabores de Minas, pão de
queijo recheado em São Sebastião da Vitória.

Programação: 1º dia:                                                                                                                                                
09h30min: Receptivo na divisa dos municípios – Itutinga e Carrancas 
10h: Visão panorâmica de Carrancas do “Salto” 
10h30min: Check-in 
11h30min: Passeio 1 - Poço do Coração ao Complexo do Tira-Prosa 
14h30min: Almoço / Tarde e noite livres.
2º dia:
7h30min: Café da manhã
8h30min: Passeio 2 - Complexo da Zilda
13h: Estação de Carrancas
14h30min: Almoço (com música local ao vivo )
16h: Chek-out 
17h: Retorno a SJDR 
18h: Parada em São Sebastião da Vitória
18h30min: Previsão de chegada em SJDR.       

e-mail:
Site:

Tipo da atividade:
Título de Atividade: 

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Minas Trilhas Gerais Empreendimentos Turísticos Ltda



Observações: Vestir roupas mais largas, leves e confortáveis para caminhar. Dê preferência a tecidos que
secam rápido. Calçados adequados para caminhar, botas ou tênis, de preferência solados de
borracha e que tenham entranhas. Leve seu cantil e não esqueça o protetor solar e um chapéu
ou boné. Se preferir leve também seu repelente.

Outros contatos: N/A.

O que não inclui: Bebidas.
Valores: Sob consulta.

Atividades complementares: Opcional:           1 – Traslado do grupo SJDR – Carrancas – SJDR 
                        2 – Traslado  do grupo Lavras – Carrancas - Lavras
                        3 – Participar de Oficina de artesanato
                        4 – Visita a Igreja Matriz (séc XVIII) e às lojas de artesanato
                        5 – Jantar na Taberna dos Inconfidentes

O que inclui: Pernoite com café da manhã, condutor local, lanche trilha, duas refeições, taxa de entrada para
os atrativos, camiseta promocional, seguro, receptivo e acompanhamento da Operadora.



Claudia Ferolla Ferreira Rezende
Rua Coronel Rosendo 411, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1227 / (35) 8833-1234
(35) 3327-1190
minastrilhas@gmail.com
www.idasbrasil.com.br

Roteiro de Ecoturismo 

Público em geral.
Português e Inglês (iniciante).
N/A.

Semanal.
De 08h às 18h. 
Mínimo: 08 pessoas, Máximo: 12 pessoas.
20 dias.

Médio.
Espaço físico e equipamentos 

necessários:
N/A.

Antecedência de reserva:
Pré-requisitos: N/A.

Nível de dificuldade:

Dois dias e uma noite.
Frequência da atividade:

Horário de realização:
Número de vagas:

Público Alvo:
Idioma (s):

Local da atividade:
Carga Horária:

Programação: 1º dia:
7h30min: Saída de São João del-Rei / 8h30min: Distrito de Caquende / 9h: Distrito da Capela 
do Saco / 10h: Cachoeira Grande – momento para lazer / 11h: Lanche / 12h: Visão panorâmica 
de Carrancas do Morro “Têta” / 12h30min: Passeio 1 - Poço do Coração ao Complexo do Tira-
Prosa / 13h30min: Check-in / 14h30min: Almoço / Tarde e noite livre.
2º dia:
7h30min: Café da manhã / 8h30min: Passeio 2 - Complexo da Zilda / 13h: Estação de 
Carrancas / 14h30min: Almoço (com música ao vivo – local) / 16h: Chek-out / 17h: Retorno a 
São João del-Rei / 18h: Parada em São Sebastião da Vitória / 18h30min: Previsão de chegada 
em São João del-Rei.
                                                                                                 

Objetivo: Proporcionar lazer, cultura e conhecimento a todos os amantes da natureza, e aqueles que
procuram boa qualidade de vida.

Tipo da atividade:
Título de Atividade: Em Carrancas, a Estrada Real é: patrimônio, cultura e fartura de água cristalina.

Descrição: Saída de São João del-Rei para o distrito do Caquende, para em seguida, pegar a balsa e
atravessar a Represa de Camargos para chegar ao distrito da Capela do Saco. A igreja é um
bem tombado pelo município de Carrancas e pelo IEPHA/MG. Mais adiante, banho refrescante
na Cachoeira Grande. Seguindo os marcos da ER vamos descobrindo as belezas que a
natureza reservou para este lugar. O paredão da Serra de Carrancas vem se aproximando e
nós vamos cruzá-lo no local denominado “Salto”, com visão panorâmica de 360º. Aproveite
também para conhecer o povo que habita este lugar tão especial. No retorno, não pode deixar
de desfrutar um dos sabores de Minas; pão de queijo recheado em São Sebastião da Vitória.

Telefone:
Fax:

e-mail:
Site:

Proponente: Minas Trilhas Gerais Empreendimentos Turísticos Ltda
Contato:

Endereço:



Outros contatos: N/A.

Valores: Sob consulta.

Observações: Vestir roupas mais largas, leves e confortáveis para caminhar. Dê preferência a tecidos que
secam rápido. Calçados adequados para caminhar, botas ou tênis. Os melhores são os de
solados de borracha e que tenham entranhas. Leve seu cantil e não esqueça o protetor solar e
um chapéu ou boné. Se preferir leve também repelente.

O que inclui: Traslado (SJDR – Carrancas – SJDR) + eventuais deslocamentos em Carrancas, pernoite com
café da manhã, condutor local, lanche trilha, duas refeições, camiseta promocional, taxa de
entrada em todos os atrativos, seguro, receptivo e acompanhamento da Operadora.

O que não inclui: Bebidas.

Atividades complementares: Opcional:           1 – Visita à Igreja Matriz (início do séc XVIII)
                        2 – Participar de Oficina de Artesanato (na parte da tarde)
                        3 – Jantar na Taberna dos Inconfidentes (necessário reserva com 1
                              dia de antecedência)
                        4 – Traslado do grupo: Lavras – Carrancas - Lavras
                        5 – Traslado do grupo:  Itutinga – Carrancas - Itutinga



Poliana Rezende de Andrade
Praça Manoel Moreira 490 A, Centro, Carrancas/MG.
(35) 3327-1478 / (32) 8805-0388
N/E.
penaserra@hotmail.com / polianaturismo@gmail.com
www.carrancasreceptiva.com.br    

Mínimo: 10, Máximo 40 pessoas.
02 dias.

Médio.Nível de dificuldade:

Número de vagas:
Antecedência de reserva:

Pré-requisitos: Estar cursando ensino fundamental, médio e superior.

Frequência da atividade: Diária, com exceção de feriados nacionais.
Horário de realização: De 8h às 20h. 

Local da atividade: Cachoeiras e serras de Carrancas durante o dia, sem restrição à chuva. Na cidade no período
da noite.

Carga Horária: Trabalho nas trilhas durante o dia e intervenções turísticas no período da noite.

Público Alvo: Estudantes de ensino fundamental, médio e universitários.
Idioma (s): Português. 

Programação: 1° dia:  
Encontro com os condutores locais na Pé na Serra Turismo Receptivo, com a apresentação da
cidade de Carrancas e dos trabalhos da operadora). Café da roça (35 tipos de quitanda; pão de
queijo assado na hora; leite; suco de fruta da época; queijo mineiro etc.). Depois de deliciarem
o sabor de um autêntico café da roça, teremos uma intervenção turística analisando os pontos
positivo do turismo na construção de um empreendimento familiar. Logo após, roteiro natural
com cerca de 13 Km até o complexo da Esmeralda, Fumaça e Toca , com uma parada para
lanche de trilha e intervenções sobre a fauna e flora local de forma personalizada com a
didática e o conteúdo programática do professor responsável pelo grupo. Jantar em restaurante
com culinária típica local após jantar noite livre.
2° dia:
Café da manhã na pousada. Logo em seguida, encontro com os condutores locais na Pé na
Serra Turismo Receptivo. Roteiro natural do Complexo da Zilda, com intervenções sobre a
fauna e flora local de forma personalizada com a didática e o conteúdo programático do
professor responsável pelo grupo. Almoço em restaurante com culinária típica local. City tour e p
18h: Partida de Carrancas para sua origem.

Objetivo: Apresentar o patrimônio natural, cultural e arquitetônico de Carrancas de uma forma
verdadeira, propondo a nossos clientes uma interação entre a vida que levam pessoas de
pequenos paraísos como Carrancas e pessoas que vivem em grandes centros. De uma forma
bastante divertida e diversificada, tornando formas de aprendizados em lazer.

Título de Atividade: Interpretação de trilhas educativas. 
Descrição: Interpretação ambiental do desenvolvimento turístico no município de Carrancas, voltada para

alunos do ensino fundamental, médio e universitários, de forma personalizada com conteúdo a
ser executado pelo professor responsável. O objetivo é interpretar os impactos positivos e
negativos da atividade turística, através de roteiros que irão causar uma interação do visitante
com a localidade através dos costumes e tradições que são retratados na culinária, na história
e no modo de ser de nossa gente. 

e-mail:
Site:

Tipo da atividade: Roteiro de Ecoturismo 

Contato:
Endereço:
Telefone:

Fax:

Proponente: Pé na Serra Turismo Receptivo



Fone: (32) 8805-0388
Outros contatos: Coordenador: Poliana Rezende de Andrade

E-mail: polianaturismo@gmail.com

Valores: Sob consulta.
Observações: N/A.

O que inclui: Hospedagem em pousada, com café da manhã, duas refeições em restaurante com sobre-
mesa incluída, lanche de trilha, café da roça, acompanhamento de condutores locais, com a
cobertura de seguradora e assistência técnica da Pé na Serra Turismo Receptivo.

O que não inclui: Despesas com bebidas e coisas pessoas dos clientes.

Espaço físico e equipamentos 
necessários:

A Pé na Serra Turismo Receptivo oferece todos os equipamentos de segurança, como coletes
salva –vidas, cordas, primeiros socorros, rádios comunicadores, lanternas e seguros de
acidentes.

Atividades complementares: Acompanhamento de recreadora durante todo o trajeto.
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