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APRESENTAÇÃO 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL com o apoio da 

Associação Brasileira de Turismo Rural de São Paulo – ABRATURR-SP e da  

Diretoria de Turismo da Agência de Comunicações ECA Jr., Empresa Júnior da 

Universidade de São Paulo fomentou a oficina paulista de turismo rural pedagógico 

, primeira etapa de um projeto piloto firmado entre a Associação e a ECA Jr 

 

Este identificou dificuldades e apontou diretrizes para impulsionar o turismo rural 

pedagógico no Estado de São Paulo. Como fruto de um debate consciente e do 

desejo de cooperação foi apresentado  o “Roteiro de Fazendas Rurais 

Pedagógicas”. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Os frutos da atividade turística podem ser observados nos setores sociais e 

econômicos, sendo o turismo, portanto, um colaborador nato para o 

desenvolvimento de uma nação. O Brasil, pelo seu potencial natural e sua 

miscigenação cultural, é tido como uma das grandes promessas de destino 

turístico. 

 Considerando a grande extensão de áreas não-urbanas existentes no país, o 

Turismo Rural destaca-se como uma potencialidade a ser explorada. Cada vez 

mais a rotina dos grandes centros comerciais se distancia dos moldes da vida no 

campo. Poluição, trânsito, violência passam a fazer parte de um cotidiano 

estressante e insalubre. Assim, a fuga ao campo surge como opção de lazer, 

buscando na vivência rural e na interação com a natureza, um alívio para as 

preocupações do dia-a-dia. 

 Acostumado com o cinza predominante no meio urbano, o turista que opta 

pela visita ao campo se depara com uma realidade totalmente diferente daquela 

vivida por ele. O verde que desponta em todas as direções, a fauna local, as 

construções típicas desse meio e até as coisas mais simples, como tomar um copo 

de leite tirado na hora ou colher uma fruta no pé, dão ao visitante uma sensação 

única de bem-estar. É a busca dessa experiência que motiva, cada vez mais, a 

procura dos turistas por refúgios naturais. 

 A atividade turística rural relaciona-se com os acontecimentos e 

conhecimentos do dia-a-dia da vida no campo e às atividades envolvidas na 

produção agropecuária, baseando-se nos preceitos de resgate às origens, contato 

com a natureza e a valorização da cultura local.Tais aspectos, aliados a uma infra-

estrutura e a um planejamento adequados, tornam-se um excelente produto 

turístico. 

 A atividade turística que ocorre no meio rural poderá enquadrar-se em 

alguns tipos de turismo, tais como: turismo ecológico, esportivo, cultural, de 
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aventura ou pedagógico. Este último, por sua vez, é um nicho pouco explorado no 

Brasil e no próprio Estado de São Paulo, não possuindo nem mesmo uma definição 

oficial. Assim, a Associação Brasileira de Turismo Rural – ABRATURR – juntamente 

com a Agência de Comunicações ECA Jr., baseados na conceituação de Turismo 

Rural do Ministério do Turismo, definem o Turismo Rural pedagógico como: 

 “O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com o meio ambiente e a produção agropecuária e/ou com os 

valores históricos de produção no universo rural, agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade 

que fundamentalmente tem um acompanhamento didático pedagógico com o 

objetivo de aquisição de conhecimento”. 

 Partindo desta definição, agora adotada oficialmente pela ABRATURR, a 

Associação e a ECA Jr. acreditam que um roteiro, caracterizado pela EMBRATUR 

como: “um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe oferecem 

identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e 

comercialização turística”, é um caminho viável e eficaz para o fomento do turismo 

rural pedagógico. Assim, foi elaborado o “Roteiro de Turismo Rural Pedagógico”, 

que visa o fortalecimento da idéia do pedagógico como uma forma de lazer, bem 

como sua promoção. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 A criação desse roteiro tem como objetivo principal promover e difundir as 

propriedades que se enquadram no conceito de turismo rural pedagógico 

fortalecendo a atividade. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Fornecer base para a comercialização da atividade no estado; 

- Reunir informações mínimas sobre as propriedades rurais pedagógicas 

para que todos possam ter acesso a uma base de dados confiável; 

- Disseminar o planejamento turístico como item imprescindível para a 

formatação de produtos turísticos de qualidade. 
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EQUIPE TÉCNICA 

 

DIRETORIA DE TURISMO – ECA Jr.: 

 Bruno Tertius Nigro Rocha 

Caroline Maya Gramaglio 

Julia Noronha Lopes 

Luís Fernando Monteiro Carlos 

Mariana Prado Miranda 

Tauana Cristina de Oliveira Costa 

 

  DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – ABRATURR NACIONAL: 

Profª. Ms. Andréia Roque Arantes 
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 METODOLOGIA 

 

 Primeiramente, vale ressaltar, que a fonte de dados primordial para a 

formatação do roteiro foram as informações cedidas pelos próprios proprietários 

além de consulta a seus sites e informações dadas por eles durante a Oficina 

ABRATURR/ECA Jr. ocorrida na cidade de Itu em 05 de julho de 2005. 

 Para facilitar o envio de informações pelos proprietários e conseguirmos 

uma certa homogeneização dos dados elaboramos um formulário a ser preenchido 

por eles no qual constava as seguintes informações: 

 

• Nome do empreendimento 

• Localização do mesmo 

• Mapa interno 

• Histórico 

• Infra-estrutura 

• Missão 

• Programação Geral 

• Programação Pedagógica 

• Público-alvo 

 

A princípio foram solicitados esses dados. Contudo, muitas propriedades não 

dispunham de alguns deles e como não eram tão essenciais, acabamos por excluir 

os seguintes: Mapa interno e Missão. Somente mantivemos o mapa interno 

naquelas que esse era essencial para ilustrar as atividades. Muitas não 

preencheram corretamente o formulário. Para isso o completamos com a 

apresentação efetuada durante a oficina, materiais ilustrativos e o site de cada 

propriedade. 

Após o preenchimento integral do formulário de todas as propriedades, ocorreu 

a classificação das propriedades rurais envolvidas, e a elaboração dos mapas 
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ilustrativos que foram concebidos para facilitar a visualização do roteiro. Os mapas 

foram divididos de acordo com as seguintes temáticas: Conscientização Ambiental, 

Agroprodução e/ou Arquitetura e Eqüestres. As propriedades rurais envolvidas 

nesse projeto, foram enquadradas nas temáticas dos roteiros de acordo com o 

enfoque apresentado nos projetos pedagógicos. Contudo, no interior do roteiro – 

no qual está descrito todas as informações do formulário preenchido, encontram-

se descritas todas as atividades pedagógicas desenvolvidas por cada propriedade. 

 Vale ressaltar que, no início dos trabalhos, efetuamos duas consultorias com 

dois professores do nosso curso: Profª Drª Célia Maria de Moraes Dias que 

desenvolveu sua tese de doutorado sobre a temática do turismo rural no Estado de 

São Paulo e o Prof. Dr. Mário Jorge Pires, que possui diversas publicações e 

orientações sobre turismo rural e preservação cultural. Além disso, consultamos 

diversos livros e teses presentes em nossa biblioteca aqui na ECA/USP. Também 

foi feita uma discussão técnica para enquadramento com a Comissão das 

Propriedades Rurais Pedagógicas da ABRATURRSP. 

A disposição das propriedades no roteiro obedece a ordem alfabética dentro da 

cidade na qual encontram-se presentes. Há apenas uma cidade fora do estado, em 

Minas Gerais, contudo está localizada na cidade de Guaxupé, muito próxima da 

divisa entre os dois estados, por isso foi integrada ao roteiro. 
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ESTÂNCIA FAZENDINHA 

 

 
Fonte: www.estanciafazendinha.com.br 

 

1) Localização: 

a) Endereço: Rodovia Carlos Tonani – Km 102, Saída para Estrada 

Municipal Willy Mucha – Km 1, CEP – 14860-000/ Barrinha-SP. 

b) Mapa: 
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2) Contato: 

a) Telefone: (16) 643-1277 

b) E-mail: estanciafazendinha@zipmail.com.br 

c) Site: www.estanciafazendinha.com.br 

 

3) Histórico do empreendimento: 

A Estância Fazendinha encontra-se numa área de Mata Atlântica, às 

margens do rio Mogi-Guaçu, no município de Barrinha, São Paulo. 

A área foi adquirida com vários problemas de degradação ambiental, pois 

nela ocorreu, durante décadas, a extração de argila, que acabou por degradar 

a área. Assim, a Estância vem há tempos tentando amenizar os problemas 

ambientais, através do reflorestamento da mata ciliar às margens do rio e do 

uso das crateras, formadas pela extração de argila, para a formação de 

tanques de água doce, transformando-as em criadouro de peixes. 

Portanto, o histórico deste empreendimento é alicerçado por uma grande 

preocupação no que diz respeito às questões ambientais. 
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4) Infra-estrutura / Instalação: 

a) Descrição Geral: A Estância possui restaurante com fogão à lenha, 

banheiro, dez chalés com banheiros privativos, “prainha” com água 

natural e banheiros, lagos para pesca esportiva, parque infantil com 

casa de bonecas e mini-museu de antiguidades, sala de aula para 

educação ambiental, pomar, horta, trilha ecológica às margens do 

rio Mogi-Guaçu, sede, sala de aula, camping e viveiros. 

 

5) Atividades: 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

Tirolesa controlada por monitores capacitados; pedalinhos; passeio 

de trenzinho pela estância; pescaria recreativa; contato com animais 

como vacas leiteiras, cabritos, coelhos, porquinhos da índia, cavalos 

e passeios em trilhas. 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas recreativas: 

A Estância oferece a estudantes, ONGs, melhor idade e outros grupos 

afins aulas relacionadas ao meio ambiente, com temas relevantes, tais 

como: degradação do meio ambiente, erosão do solo, assoreamento do 

rio, poluição das águas, concepção das bacias hidrográficas e reciclagem 

de lixo. 

 As atividades pedagógicas ocorrem por toda a estância através do 

lúdico, como passeio e interpretação de trilha, onde são trabalhados os 

temas erosão e assoreamento do rio, estudo sobre árvores típicas de 

matas ciliares, estudo sobre ecossistemas terrestre e aquático, animais 

exóticos e nativos, paisagismo, meio ambiente e percepções sociais. 

 As atividades pedagógicas são vivenciadas através de oficinas, 

dinâmicas de grupo, teatro de fantoches, audiovisuais, brincadeiras 

infantis, gincanas, todas intrinsecamente relacionadas à percepção 

sócio-ambiental. 
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6) Programação: 

a) Sem pernoite: Café da manhã, sala de educação ambiental; visita 

aos animais da fazenda; passeio e interpretação de trilha, visita à 

casa do caboclo, almoço com comida caseira em fogão à lenha, 

passeio de trenzinho pela Estância, passeio à cavalo, “prainha” com 

tirolesa e pedalinhos, lanche da tarde e finalizando com gincanas, 

dinâmicas e playground. 

b) Com pernoite: Todas as atividades acima relacionadas, incluindo 

contos ao redor da fogueira localizada no Jango (espaço utilizado 

pelos africanos em rituais), luau na “prainha”, gincanas e 

brincadeiras noturnas. 

c) Outras: hospedagem em chalés para famílias ou grupos afins; festas 

de aniversários, casamentos e encontros empresariais. 

 

7) Público: 

a) Característica geral dos visitantes: Crianças, jovens, idosos e 

grupos de escoteiros. 
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FAZENDA VISTA ALEGRE 

 

 
Fonte: www.vistaalegrefazendahotel.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Est. Do Limoeiro Dir. Usina São Martinho, 11 km, Est. Esq 

Zona Rural – Cep 14860-000 e Rua: Epitácio Pessoa, 1290. 

b) Localização: A Fazenda Vista Alegre está a 400 km de São Paulo, 

35 km de Ribeirão Preto, 15 km de Sertãozinho, 15 km de Barrinha. 

Após o pedágio entre Ribeirão Preto e Sertãozinho Rodovia Carlos 

Tonani, saída 86 à direita, pegar vicinal asfaltada sentido usina à 

esquerda. 

 

2) Contato 

a) Telefone: (016)3945-2173 e (016)3942-2994 

b) E-mail: acampamento@acampamentovistaalegre.com.br 

c) Site: www.vistaalegrefazendahotel.com.br  

 

3) Histórico do Empreendimento 

Em 1953 o Sr. José Guidi recebeu a Fazenda Vista Alegre que se localiza no 

município de Barrinha – SP como herança de seu pai Ângelo Guidi, um 

tradicional pecuarista. Em 1989, sua filha Maria Teresa, formada, formada em 
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zootecnia, reiniciou a atividade pecuária de gado de leite. As seguintes culturas 

já foram desenvolvidas na fazenda: pecuária de leite com gado comum, plantio 

de arroz, algodão, soja e cana de açúcar. 

Hoje a Vista Alegre dispõe de uma área de 319 ha, caracterizada por ser 

bastante diversificada. Apresenta 44,5 ha de reserva legal (mata de transição), 

29 ha de reserva biológica (vegetação nativa de várzea, mata ciliar, rio, lagos, 

155 ha de área agrícola, produz cana de açúcar, grãos (milho, soja e 

amendoim) 80 ha de pastagem (gado de leite) e 10,5 ha de instalação e sede. 

O ecoturismo foi implantado em 1997 por Eva Maria, filha de José, formada em 

educação física, que desenvolve aulas educativas e recreativas, explorando a 

beleza natural ad propriedade, assim como as atividades ligadas à agricultura e 

a pecuária. No início e até pouco tempo chamava-se Acampamento Vista 

Alegre, pois suas atividades eram especificamente voltadas para as escolas, 

hoje trabalha com um público mais diversificado com programações específicas 

para cada um. Atende empresas (confraternização, treinamentos empresariais, 

festas (casamentos, aniversários e encontros em geral) e passou a chamar-se 

Vista Alegre Fazenda Hotel e Acampamento. 

 

4) Infra Estrutura / Instalações 

a) Descrição Geral: 

A fazenda possui as seguintes acomodações: 

A casa da sede feita com material de demolição no estilo rústico mineiro 

com um quarto apartamento para casal com filhos no térreo e dois 

quartos na parte superior sendo um de casal e outro de solteiro com três 

camas e banheiro em comum. Possui ainda três alojamentos em antigas 

casas de colonos, adaptadas com vestiários (total de 6 chuveiros e três 

vasos sanitários). 

A antiga tulha ou armazém foi transformado em boate, seu terreiro foi 

coberto e transformou-se em refeitório, cozinha e cantina. Há 3 anos foi 



 24

construído o vestiário feminino e masculino com 4 chuveiros, 3 pias e 4 

vasos sanitários cada, toda a fazenda é servida por fossa séptica. 

Tem ainda piscina, canindé, parque, sala de jogos, parede de escalada, 

mega tirolesa, pebolim humano, um lago de 1.600 m2 com tirolesa 

aquática, falsa baiana e balsa. 

O visitante tem a possibilidade de ter vivência com animais para ordenha 

mecânica, cavalgadas, pesca esportiva, coleta de ovos e pesquisas sobre 

o “macaco Bugio”. 

Na mata são feitas trilhas onde são feitas trilhas são desenvolvidas 

pesquisas sobre “trabalho de pesquisa sobre costumes do Bugio pela 

USP Ribeirão Preto”, além de estudo da flora, fauna, solo e etc, e/ou 

simples observação. 

A fazenda tem capacidade  para atender até 60 pessoas para pernoite 

nos alojamentos e 150 para dia de campo. Oferece além de toda a 

estrutura um monitor a cada 10 acampantes, (monitores da área de 

Educação Física, Turismo, Biologia) e alimentação. 

Possui quatro funcionários fixos (duas cozinheiras, um jardineiro e um 

faxineiro). 

A Fazenda Vista Alegre contém recursos naturais, agropecuários e de 

lazer necessários para análise de parâmetros históricos, geográficos, 

biológicos, químicos, físicos e econômicos. 

 

5) Atividades: 

a) Descrição das Atividades Pedagógicas Recreativas: 

O projeto executará atividades didáticas e pedagógicas, que se 

constituirão em poderosas ferramentas para que se possa realmente 

perceber a complexidade do ambiente natural, como segue: 

• Atividades artísticas utilizando recursos naturais; 

• Entrevista (escrita, gravada, filmada) observando variações lingüísticas e 

modo de vida; 
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• Conhecimento de nomes de arvores brasileiras em tupi-guarani; 

• Plantas um canteiro de horta, observando espaçamento e número de 

sementes; 

• Diferenciação entre mamíferos, aves, peixes e répteis, através de atividades 

como colher ovos, tirar leite e pesca; 

• Trilhas ecológicas para observação da vegetação, fauna, rios, fontes, 

várzea, mata ciliar, relevo, tipos de solo e a ação do homem sobre o meio 

ambiente; 

• História da agricultura com visita ao engenho de pinga; 

• História da degradação do meio ambiente; 

• Brincadeiras folclóricas; 

• Inseminação artificial e desenvolvimento embrionário de aves; 

• Coleta e construção de herbário e tipos de vegetação; 

• Tipos de solos e visita a olaria e estudo de relevo, observando uma 

maquete do relevo da região; 

• Práticas agrícolas; 

• Estudo sobre água, solo e clima; 

• Efeitos da ocupação rural e urbana; 

• Diferenciação entre cidade e campo – linguagem, saneamento, modo de 

vida; 

• Estudo dos biomas; 

• Comparação entre pequenas (visita ao engenho de pinga) e grandes 

indústrias (destilaria); 

• Observação de planetas, estrelas, etc. 

 

A Linguagem dos temas abordados é de acordo com a faixa etária e o tema 

escolhido. 
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6) Programação 

a) Com pernoite 

A chegada pode ser as 8h00 ou as 18h00 e a saída até as 8h00 ou as 

18h00 do dia seguinte. 

A programação inclui diversas atividades pedagógicas. Para saber sobre 

horários específicos de cada programação consulte o site da fazenda. 

Obs.: Horário livre; as atividades recreativas são preparadas de acordo 

com a faixa etária. 

 

7) Público 

Recebe alunos da pré-escola ao ensino médio e disponibiliza sua estrutura para 

pesquisas científicas. 
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Fazenda Santa Cecília 

 

 
Fonte: www.fazendasantacecilia.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Rod. Estadual 338, Km 300, Cajuru – SP 

b) Mapa: 

 

 

2) Contato 

a) Telefone: (16) 3659-8656 

b) E-mail: Atendimento somente via site 

c) Site: www.fazendasantacecília.com.br  

 

 



 29

3) Histórico do empreendimento 

 Durante o ciclo do café, a fazenda Santa Cecília era uma pequena cidade, 

 com ramal de estrada de ferro, a estação “Sampaio Moreira”, escola, 

 farmácia, igreja, clube dos funcionários, 35 casas de colonos, casas de 

 gerentes, além de todas as dependências necessárias ao desenvolvimento 

 da cultura e beneficiamento do café. Toda essa estrutura era alimentada 

 por energia elétrica própria, produzida em uma usina hidrelétrica instalada 

 na queda do rio que corta as terras da fazenda. 

 A propriedade atual possui 74 alqueires de mata nativa, tombada pelo DPRN 

 (Departamento de Proteção dos Recursos Naturais), onde os biólogos da 

 USP fazem pesquisas da fauna e flora nativa da região. Nesses estudos, já 

 foi registrada a ocorrência de quatis, veados, tucanos, macacos e animais 

 em risco de extinção, como a onça pintada. 

 

4) Infra-estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral 

A Fazenda Santa Cecília, com uma faixa de 370 alqueires de terra, 

possui uma Sede que conserva os mobiliários típicos da época do café, o 

Complexo Tulha e Maquinário, o qual ilustra como era a produção 

cafeeira e ainda está em funcionamento, a Estação Ferroviária Sampaio 

Moreira, Salão para eventos, Salão de festas, a casa Amarela, que 

funciona como um espaço para cerimônias, Casa de Bonecas, Torre da 

Sirene e Igreja. 

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas:  

A fazenda Santa Cecília promove atividades que contam a história do 

café e sua produção na propriedade, trilhas no interior da mata atlântica 

e observação de animais. 
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6) Programação 

A Fazenda Santa Cecília possui uma programação que pode ser planejada de 

acordo com as necessidades dos visitantes, seguindo o seguinte padrão: 

8h – Apresentação do histórico da fazenda, introdução e orientação do projeto 

desenvolvido pelos coordenadores da visita e/ou guias. 

10h – Visita ao cafezal, com explicação dos métodos de trabalho, modos de 

plantio, manutenção e colheita. 

12h – Almoço no clube. 

15h – Visita à trilha em meio a Mata Atlântica, onde o visitante pode conhecer 

a formação do solo massapé ou terra roxa. 

17h – Encerramento das atividades. 

 

7) Público 

a) Característica Geral dos Visitantes: Grupos de estudantes e 

associações de classe. 
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FAZENDA IBICABA 

 

 
Fonte: www.fazendaibicaba.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Rodovia Doutor Cássio de Freitas Levy, Km 2, 

Cordeirópolis. 

b) Mapa: Não disponível. 

 Como Chegar:  

No sentido capital-interior, seguir pela Rodovia Washington Luís, e no 

Km 159 entrar na cidade de Cordeirópolis e cruzar o pontilhão por cima 

da rodovia, virar obrigatoriamente a esquerda e depois seguir a direita 

nas indicações sentido Limeira, na rodovia Vicinal Dr. Cássio de Freitas 

Levy, pegar a esquerda percorrer 1,5 Km e pegar a direita entre um 

muro de tijolos por 1 km em terra em linha reta e você estará na sede 

da Fazenda.  

No sentido interior/capital, seguir até o Km 160 e logo após a direita em 

frente a uma concessionário da Wolkswagem, pegar a rodovia Dr. Cássio 

de Freitas Levy pegar a esquerda percorrer 1,5 Km e pegar a direita 

entre um muro de tijolos por 1 Km em  terra em linha reta e você estará 

na sede da Fazenda.  

Saindo da região de Piracicaba pela rodovia SP-147 seguir até a cidade 

de Limeira, na 1ª rotatória, pegar a esquerda sentido Anel Viário, andar 
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por esta via por 3 Km chegando em um rotatória, pegar a esquerda 

sentido Cordeirópolis, seguir nesta rodovia por 7 Km e entrar a esquerda 

entre um muro de tijolos, seguir em linha reta por 1Km em terra e você 

estará na sede da Fazenda.  

 

2) Contato 

a) Telefone: (19) 3546-1012 

b) E-mail: fazendaibicaba@fazendaibicaba.com.br 

c) Site: www.fazendaibicaba.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

Fundada em 1817 pelo Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, a 

Fazenda Ibicaba foi sede da primeira, e uma das mais importantes colônias do 

Brasil. Ela foi a pioneira na substituição de mão-de-obra escrava pela de 

imigrantes europeus, principalmente suíços e alemães trinta anos depois de sua 

fundação.  

O Senador Vergueiro foi o responsável pela vinda dos primeiros imigrantes da 

Europa, muito antes da abolição da escravatura. Sua empresa, Vergueiro e 

Companhia, recrutava os imigrantes, financiava a viagem, e o imigrante tinha 

que quitar sua dívida trabalhando por pelo menos quatro anos. A cada família 

cabia um número determinado de pés de café que pudesse cultirvar, colher e 

beneficiar, além de roças para o plantio de mantimentos.  

O produto de venda do café era partido entre colono e fazendeiro, devendo 

prevalecer o mesmo princípio para sobras de mantimentos que o colono viesse 

a vender. Esses contratos ficavam conhecidos como “Sistema de parceria”. 

Cerca de mil pessoas, entre pessoas, enrte portugueses, suíços e alemães 

viviam em Ibicaba, que era quase independente, e teve até circulação interna 

de moeda própria. Durante uma década, o modelo de colonização obteve 

sucesso e serviu de exemplo para todo o país.  
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Devido a sua importância para a economia de São Paulo, e ao reconhecimento 

da influência política do Senador Vergueiro, a Fazenda Ibicaba recebeu grandes 

personalidades, entre elas Dom Pedro II, a Princesa Isabel, e o Conde D’Eu. Foi 

usada durante a Guerra do Paraguai como estação militar.  

A extinção do tráfego negreiro em 1850, levou muitos fazendeiros a implantar 

o mesmo “Sistema de Parceria”, criado pelo Senador Vergueiro. Os imigrantes 

além de exercerem grande influência cultural, contribuíram com novas técnicas 

de produção: utilização de arado na plantação de café, eixo móvel para 

carroças e demais utensílios agrícolas.  

A oficina de Ibicaba fornecia máquinas e instrumentos pra a região, posto que 

muitos imigrantes não tinham vocação agrícola, mas eram excelentes artesãos. 

Um dos primeiros motores a vapor de São Paulo foi importado pela Ibicaba, e 

hoje se encontrar num museu em Limeira. 

Porém, as dificuldades enfrentadas pelos colonos na adaptação ao clima e 

culturas locais, aliadas a subordinação econômica aos fazendeiros por não 

conseguirem saldar suas dívidas, baseadas numa contabilidade questionável, 

foi criando uma crise que em 1856 culminou na “Revolta dos Parceiros”, ou a 

insurreição dos imigrantes europeus, tendo como palco a Fazenda Ibicaba, a 

maior produtora de café da época.  

A revolta foi comandada pelo suíço Thomaz Davatz, que conseguiu inclusive 

que as autoridades suíças tomassem conhecimento das condições em que 

viviam os colonos. Thomaz Davatz, ao retornar a Europa, escreveu o livro 

“Memórias de um colono no Brasil”, cujo teor inibiu o ciclo da imigração, e que 

até hoje nos ajuda a compreender este período histórico.  

Em 1886 foi criada a sociedade promotora da imigração, que se encarrega de 

uma grande campanha publicitária para atrair mão-de-obra estrangeira, 

publicando panfletos vendendo a imagem do Brasil colmo um maravilhoso país 

tropical, e apagando a impressão negativa deixada pelo livro de Davatz.  
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4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: a Fazenda Ibicaba possui uma casa sede 

centenária, capela, senzala, tulhas, terreiros, museu agrícola, mirante, 

figueira bicentenária, aquedutos, matas nativas, trilhas, terreiros e 

aqueodutos construídos por escravos, enfim um grande conjunto 

arquitetônico representativo do café.  

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Com o objetivo de viabilizar a preservação e divulgação tanto da história 

da imigração como do ciclo do café, a Fazenda Ibicaba está 

desenvolvendo um projeto de natureza turística e educacional, aliadas a 

atividades ecológicas e de lazer, dirigido a estudantes de 1º e º graus de 

escolas particulares ou não, da capital e do interior.  

O Projeto consiste em receber os estudantes para “Dia de Campo” 

desenvolvendo atividades educativas de conteúdo histórico, bem como 

de lazer no campo. As atividades serão coordenadas por monitores 

especializados. Cada turma permanecerá na fazenda das 9:00 às 17:00 

horas e receberá café-da-manhã, almoço e lanche durante o período.  

As atividades poderão ser diferenciadas conforme orientação de cada 

escola, sempre respeitando a faixa etária dos alunos. O tempo de 

permanência, o cardápio, bem com o uso da piscina, poderão ser 

previamente combinados de acordo com a necessidade de cada escola. 

Poderemos ainda hospedar grupos de 25 a 40 alunos. Todas as 

atividades são acompanhadas por monitores.  

 

6) Programação 

a) Sem pernoite: Visitas para dia de campo, estudantes, terceira 

idade, grupos familiares, eventos, festas e casamentos.  
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b) Com pernoite: Somente para grupos escolares entre 25 e 40 alunos 

e seus professores e monitores.  

 

7) Público 

a) Característica Geral dos visitantes: pessoas que procuram a vivência 

na fazenda com objetivo de conhecer a história do local. 

b) Característica dos grupos visitantes: crianças e jovens de 6 a 18 

anos, grupos de escola para estudo de meio e grupos de terceira idade, 

faculdades de turismo, história, geografia, educação física. 
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FAZENDA NOVA FLORESTA 

 

 
Fonte: www.fazendanovafloresta.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Fazenda Nova Floresta Caixa Postal 113, CEP: 378000-

000, Guaxupé – MG 

b) Mapa: (não disponível) 

A propriedade fica localizada no município de Guaxupé-MG, estando há 

somente 4 Km do centro da cidade. Guaxupé Contry Club e Residencial 

Nova Floresta são referenciais para chegar até a Pousada.  

 

2) Contatos 

a) Telefone: (35) 3551-2855 e 3552-8016 

b) E-mail: reservas@fazendanovafloresta.com.br 

c) Site: www.fazendanovafloresta.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A Fazenda Nova Floresta é uma propriedade rural centenária com grande 

potencial natural e histórico. Possui uma área de aproximadamente 2.017 

hectares, apresentando uma topografia levemente inclinada na sua maior 

extensão. Sua área de mata nativa é um resquício de Mata Atlântica, com 
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fauna e flora muito ricas. Além disso, a fazenda é cortada por dois cursos 

d’água, além de várias nascentes e açudes, além de milho, extração de 

eucalipto e produção leiteira. Possui também uma oficina de marcenaria para a 

fabricação de móveis, equipamentos e utensílios agrícolas. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: 

• Flats: construídos em alvenaria rústica, de forma octogonal. Possui 

janelões, cercado de árvores e bambus gigantes. Dispõem de sala, 

cozinha e uma suíte. São equipados com TV a cabo, telefone e 

ventilador de teto.  

• Chalés: de construção rústica em alvenaria, são equipados com TV, 

ventilador de teto, camas de casal, solteiro e beliche, ducha elétrica 

simples 220 V e serviço de bar 24 h através da recepção.  

• Restaurante 

• Viveiro de Mudas de Café. 

• Horta de verduras, legumes e outras plantas. 

• Oficina de Marcernaria (preparo de madeiras e fabricação de 

móveis). 

• Casa Sede centenária. 

• Terreiro com sistema de secagem e lavagem de café. 

• Prédio (centenário) e máquinas de beneficiamento do café. 

• Campo de futebol. 

• Piscina. 

• Local para Eventos. 

• Acantonamento. 

• Hospedagem de apoio (casa de colonos reformadas). 

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 
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Trilhas pela reserva, piscina, cavalgada, passeios de charrete, 

acompanhamentos de colheita e beneficiamento do café, trilhas para 

jipeiros, observatórios de animais e aves, local para música ao vivo, 

caminhadas, salão de jogos, etc.  

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Visitação da mata, observação de animais e aves, viveiro de mudas, 

hortas, fabricação de móveis, secagem e beneficiamento de café, o 

“Passeio do Café”. 

 

6) Programação 

A programação é variável de acordo com as necessidades de cada público. A 

propriedade possui estrutura para receber grupos diversificados, com ou sem 

pernoite, pensão completa, colônia de férias, ou até programa de um só dia.  

 

7) Público 

a) Características Gerais dos visitantes: o público visitante é 

heterogêneo sendo composto de famílias, casais, jovens, encontros 

temáticos empresas em treinamento, escolas infantis e estrangeiros.  
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Camping Casarão 

 

 
Fonte: www.campingcasarao.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Via Merechal Rondon, km 94,5 – Caixa Postal 296, Itu – 

SP 

b) Mapa: 

 

 

2) Contato 

a) Telefone: (11) 4023 1546/ (11) 4022 82 02 

b) E-mail: atendimento@campingcasarão.com.br 

c) Site: www.campingcasarao.com.br 
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3) Histórico do Empreendimento 

O Camping Casarão foi um dos campings pioneiros no Brasil, quando em 1974, 

transformou as instalações de Colônia de Férias para receber barracas, trailers 

e motor-homes. O camping foi inaugurado no dia 15 de novembro daquele 

ano. 

Antes, a propriedade pertencia aos padres carmelitas de Itu. O casarão servia 

de sede para a colônia de férias dos seminaristas. Na infra-estrutura da fazenda 

notamos diversas referências a isso, como o mosaico do fundo da piscina que 

data desta época. 

 

4) Infra-estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: 

O Camping Casarão possui uma infra-estrutura de lazer composta por 

uma piscina semi-olímpica com toboágua e trampolim, piscinas infantis, 

parque infantil, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, quadra de 

tênis, campo de futebol society, sauna, salão de jogos, sala de snooker 

oficial, salão de festas, pista de bicicross, trilhas ecológicas, bosques, 

cascata, grutas, riachos subterrâneos, lagos, pesqueiro, além de 

restaurante com café da manhã, almoço e jantar, loja de conveniência. 

Hospedagem pode ser feita das seguintes formas: 

• Área de barracas – Dividida em módulos, com sanitários e 

chuveiros próximos, iluminação e tomadas individuais. Atrás dos 

sanitários existe uma área com tanques para lavagem de roupas 

e talheres. 

• Área para Motorhomes e Trailers – Dividida em módulos, com 

sanitários e chuveiros próximos, iluminação e tomadas individuais. 

Atrás dos sanitários existe uma área com tanques para lavagem 

de roupas ou talheres. 
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• Chalés – chalés com acomodações de 3 até 6 pessoas, com 

fogão, geladeira e banheiro. 

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

Day Camping: as crianças participam de atividades recreativas 

monitoradas. A refeição está inclusa no pacote. 

Rapel: consiste na descida de algum ponto preso em uma cadeirinha. O 

Camping possui descidas de todos os níveis, todas em contato direto 

com a Natureza. 

Trilhas: o camping possui cerca de 6km de trilhas e realiza 

periodicamente o Trekking, que consiste numa caminhada mais longa e 

com um grau de dificuldade maior. 

 

b) Descrição das Atividades pedagógicas desenvolvidas: 

A empresa conta com uma equipe de monitores qualificados e 

capacitados em cursos realizados periodicamente no próprio Camping 

Casarão. A proposta pedagógica visa complementar as aulas dos 

professores em classe de uma maneira divertida e interativa. 

Oferecemos: 

• Visita ao museu: como os homens viviam há cem anos, seus 

costumes, objetos de uso; 

• Trilhas com explanações sobre o meio ambiente; 

• Estudo do relevo. 

 

6) Programação 

Programação básica de um day camping para grupos escolares. 

• Café da manhã 

• Atividades de Integração 

• Visita ao Museu 
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• Estudo do relevo 

• Vivência com animais 

• Trilhas da cascata 

• Pesqueiro – lanche/almoço (opcional) 

• Pesqueiro – passeio a cavalo, pescaria, tirolesa, raly da montanha 

• Trilha das grutas 

• Esportes – futebol de lama, cotonetão 

• Piscina 

• Banho 

 

7) Público 

a) Característica Geral dos Visitantes: Escolas, famílias e grupos da 

melhor idade. 

b) Característica do Grupo de Visitantes: Crianças e jovens de 6 a 

12 anos, grupos escolares para estudo do meio e grupos da melhor 

idade que procuram o camping para um day camping. 
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CHACÁRA DO ROSÁRIO 

 

 
Fonte: www.itu.com.br/fazendas 

 

1) Localização 

a) Endereço: Estrada Velha de Itu a Salto, Itu – SP 

 

2) Contato 

a) Telefone: (11) 4023-0624 ou 9607-7483 

b) E-mail: pacheconet@uol.com.br 

c) Site: www.itu.com.br/fazendas 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A atual Chácara do Rosário, antigo Engenho Grande, foi um conjunto de 13 

fazendas comparadas em 1756 pelo bandeirante Antonio Pacheco da Silva, 

sobrinho neto de Borba Gato. Atualmente, a propriedade sob a administração 

da mesma família, estando hoje na sétima geração. 

A Casa Sede, também conhecida como a Casa dos Bandeirantes é um dos 

melhores exemplos do final do ciclo das bandeiras e foi restaurada em 1957, 

com orientação do CONDEPHAT, conservado mobiliário e documentação da 

época das bandeiras. Durantes o século XVIII, o antigo Engenho Grande foi um 
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dos maiores produtores de açúcar na região conhecida como Quadrilátero do 

Açúcar, situada entre as cidades de Sorocaba, Campinas, Piracicaba e Jundiaí. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: a Chácara possui a Casa Bandeirista, construída 

em 1756 e atualmente destinada a eventos e visitas e o Antigo Engenho 

de Açúcar.  

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

visitação à parte histórica, com monitoria e realização de eventos para 

empresas, almoços e casamentos. 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: as 

atividades pedagógicas são realizadas através de visitação à parte 

histórica, onde os monitores contam a história dos bandeirantes, ciclos 

econômicos do ouro e açúcar, mão-de-obra escrava, indígena e 

imigração.  

 

6) Programação 

Café-da-manhã, visitação a parte histórica e almoço. 

 

7) Público 

a) Característica Geral dos visitantes 

A maioria dos visitantes é formada por grupos escolares ou 

universitários, vindos da cidade de São Paulo, além de estrangeiros e 

historiadores.  

b) Característica dos Grupos visitantes 

A Chácara recebe escolas e estudantes universitários de cursos como 

História e Arquitetura, além dos grupos de melhor idade e empresas 

para eventos. 
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FAZENDA DO CHOCOLATE 

 

 
Fonte: www.fazendadochocolate.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Rodovia Itu, Cabreúva, Km 90 (Estrada Parque) 

b) Mapa: 

 

 

2) Contato 

a) Telefone: (11) 40221-5492/(11) 9951-0524 

b) E-mail: fazendadochocolate@fazendachocolate.com.br 
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c) Site: www.fazendadochocolate.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A Fazenda do Chocolate foi fundada pelos bandeirantes há aproximadamente 

trezentos anos, por localizar-se às margens do Rio Tietê, primeiro caminho ao 

interior. Hoje, é uma área de preservação ambiental, conservando estruturas, 

construções e objetos da época. Durante todos este tempo a Fazenda do 

Chocolate passou por diversos proprietários e ciclos de produção, como o da 

cana de açúcar, do café, da agropecuária e nos últimos vinte anos vem 

desenvolvendo o turismo rural e a produção de café, mel, bolachas, sorvetes, 

doces e os chocolates da fazenda sendo a pioneira da região a abrir suas 

porteiras e desenvolver o turismo rural. Além dos produtos nela produzidos, 

comercializa outros, como vinhos, licores, aguardentes e artesanatos da região. 

Hoje, a fazenda pertence a descendentes de alemães e italianos e está aberta 

ao público, tanto para grupos que formam excursões programadas, como para 

famílias que querem passar horas agradáveis durante o dia.  

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: 

A estrutura de lazer e eventos é composta de dois refeitórios com 

capacidade para 80 adultos e 100 crianças cada e um galpão pra 80 

pessoas para eventos, cozinha semi-industrial, dois conjuntos de 

banheiros femininos (com 5 vasos, 3 lavatórios e fraldários), masculinos 

(com 3 vasos, 3 lavatórios, 5 mictórios e fraldário) e ainda um vaso 

masculino adaptado para deficientes. 

Os monitores são tercerizados e a quantidade pode ser adaptada 

conforme as necessidades do evento. A quantidade de funcionários pode 

chegar até 30, conforme o evento. Não possui acomodações. 
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5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas Gerais desenvolvidas: 

A Fazenda do Chocolate está aberta ao público diariamente das 8:30 às 

18:00 h, sem necessidade de agendamento. A entrada é gratuita e há 

estacionamento no local. 

Na área central para visitação encontra-se um parque com variedades 

de flora, fauna, e animais domésticos. O visitante pode alimentar os 

animais com ração adquirida no local e as crianças podem passear de 

pônei e charrete em volta do lago. Para quem gosta de cavalgadas, uma 

trilha de 4 Km com um hora de percurso também faz parte do 

programa. 

Além disso, a fazenda conta com uma loja de chocolates e doces 

diversos, lanchonete, sorveteria self-service, adega na antiga senzala e 

uma loja de artesanatos e presentes.  

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Realizam trilhas e ordenhas, ensinam conceitos ambientais, história e 

preservação através de aspectos lúdicos. Excursões pedagógicas e 

recreativas pra qualquer faixa etária são muito procuradas na fazenda. 

Para grupos (escolas, melhor idade, etc) é necessários fazer 

agendamento. As programações são bem variadas, adaptando-se as 

atividades em função da faixa etária, do interesse dos alunos e 

professores ou do assunto a ser abordado. As programações podem ser 

de meio período ou integral, com ou sem refeições e sempre 

acompanhadas por monitores especializados.  

 

6) Programação 

Período Integral, com café e com almoço, atividades rurais (ordenha, trilha, 

conhecimento da parte histórica, noções de meio ambiente, etc.). 
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Meio Período com almoço, sem café e atividades descritas acima, menos a 

trilha.  

Meio Período sem almoço, com café e atividades descritas acima.   

 

7) Público 

 

Escolas, visitas técnicas, grupos da melhor idade e empresas. Indicação do 

programa pra grupos é acima de 4 anos, porém, recebe também pré-escolares, 

grupos de terceira idade e mistos de confraternizações, etc. 
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FAZENDA PIRAHY 

 

 
Fonte: www.fazendapirahy.com 

1) Localização 

a) Endereço: Rodovia Hilário Ferrari, Itu, São Paulo. 

 b) Mapa: não disponível 

 

Acesso pela Rodovia dos Bandeirantes (cerca de 90 km) 

 Pegar a Rodovia Bandeirantes e entrar na saída 59 para Itu, seguir pela 

estrada Monsenhor Eugênio Couto (antiga Marechal Rondom) até o km 97 e entrar 

à direita no trevo para a cidade de Salto. Depois de 600 metros entrar à direita em 

uma estrada de terra onde há uma placa de indicação da fazenda. Seguir nesta 

estrada por 3km, a Fazenda Pirahy é a primeira fazenda à esquerda. 

 

Acesso pela Rodovia Castelo Branco (cerca de 100 km) 

 Seguir pela rodovia Castelo branco até a cidade de Itu. Dentro da cidade 

entrar para a estrada que vai para Jundiaí (antiga Marechal Rondom). Depois da 

ponte sobre o rio Tietê, seguir até o km 97 e entrar à esquerda para a cidade de 

Salto. Seguir por 600 metros e entrar à direita em uma estrada de terra onde se 

encontram placas de indicação da fazenda. Seguir por aproximadamente 3 km 

nesta estrada. 

http://www.fazendapirahy.com/
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2) Contato 

 a) Telefone: (11) 9607-7483/4023-7426 

 b) E-mail: info@fazendapirahy.com.br 

 c) Site: www.fazendapirahy.com 

3) Histórico do Empreendimento 

 Durante o Ciclo do Açúcar, no século XVIII, a Pirahy foi um importantes 

engenho, sendo uma das únicas que ainda conserva os tachos de cobre utilizados 

na produção do mesmo, o antigo alambique para a fabricação da pinga e também 

os grandes tonéis para o armazenamento do produto. 

 Com o declínio dos preços do açúcar, no século XIX, a Pirahy começou a 

plantar café que era cultivado pelos imigrantes italianos e espanhóis. Hoje, a 

antiga colônoia restaurada, hospeda os turistas nos finais de semana ou 

temporadas. 

 Durante o século XX, após o Ciclo do café, até os anos 70, a fazenda voltou 

a plantar cana, desta vez para a produção da famosa pinga Pirahy. Ainda hoje, 

possui alambique e os tonéis preservados como testemunhas deste período. 

 Atualmente a fazenda dedica-se à criação de gado e búfalos e vem 

desenvolvendo cada vez mais o turismo rural e também o pedagógico. 

 

4)Infra-estrutura/Instalações 

 a) Descrição Geral 

 A Fazenda tem estrutura para turismo de um dia e também para 

hospedagem. A hospedagem é feita na casa sede com acomodação para 15 a 20 

pessoas, nos três chalés com acomodação para 6 a 8 pessoas cada e nos dois 

apartamentos com acomodação para duas pessoas cada. Temos estrutura para 

almoço para até 80 pessoas, trilhas para turismo pedagógico e de lazer e cavalos 

para realização de passeios com até 30 pessoas de cada vez. Possui 6 funcionários 

para dias normais e um número de monitores variável para atender a necessidade 

de cada evento. 

mailto:info@fazendapirahy.com.br
http://www.fazendapirahy.com/
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 Sede: No estilo Fazenda-Hotel, a sede construída por escravos em Taipa, no 

ano de 1750 foi transformada para receber até 18 pessoas com conforto e lazer. 

São 5 suítes, sendo uma de casal, uma com seis camas, uma com cinco, uma com 

três e outra com duas. Possui copa, cozinha, sala de jantar, sala de TV, sala de 

jogos e lareira. Os antigos terreiros de café são hoje a quadra de tênis e a piscina 

com churraqueira. 

 Chalé: Casais ou grupos de até 8 pessoas. No estilo Fazenda-Hotel, a casa 

de imigrantes italianos, parte da antiga Colônia, foi transformada para receber 

hóspedes. Contém 3 suítes, sendo 2 de casal (uma com berço) e 1 com 4 camas. 

Este chalé ainda possui lareira, varanda com redes, cozinha e churrasqueira. 

 Suítes: Temos 2 suítes externas, 1 com cama de casal e a outra com 3 

camas de solteiro. 

 

5) Atividades 

 a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas 

 - Nove opções de cavalgada, diferenciadas pelo roteiro ou pelo horário. 

 - Três opções de roteiro para caminhada. 

 - Excursões com caminhadas, cavalgadas, visita monitorada à Sede e ao 

Alambique; contendo lanches, almoço, jantar e sarais com atrações especiais como 

cantadores, seresteiros, violeiros, gincanas, aulas de artesanatos, aula de yoga e 

alongamento. Essa estrutura pode ser adaptada conforme as necessidades do 

grupo. Possui pernoite para até 45 pessoas. 

 

 b) Descrição das atividades Pedagógicas desenvolvidas 

 As atividades pedagógicas são realizadas iniciando com café da manhã, 

seguido por caminhada na mata ao lado do rio Pirahy, onde são trabalhados 

aspectos da fauna e flora locais, ecologia e geologia. Também são abordados 

temas relacionados à impoirtância da preservação dos rios (o rio Pirahy abastece 4 

municípios da região) e problemas ambientais, tais como poluição. 
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 Atividades: A fazenda Pirahy tem recebido para day-camping grupos de até 

80 alunos. É neste cenário que, junto com seus respectivos professores, há o 

monitoramento para os alunos em biologia, geografia, história e educação 

ambiental. 

 

7) Programação 

 A Programação é variada e se adapta à necessidade de cada escola. O 

roteiro básico segue abaixo. 

 O café-da-manhã ocorre por volta das 9 horas, durante a recepção no 

Rancho das Cocheiras. Depois, há uma caminhada na Trilha das Borboletas, rica 

em fauna e flora, para observação e reconhecimento de animais, plantas, 

ecossistemas em geral e responsabilidade ambiental. Na volta para o Rancho, 

acontece o almoço. As pessoas tem a oportunidade de ter contato com os animais 

da fazenda. A programação acaba com um caminhada curta até a sede para aula 

de história, o lanche acontece no alambique com ou sem recreação/cavalgada. 

 Para os turistas em geral ocorre visitação com realização de atividades 

variadas como cavalgadas, caminhadas, visitação à parte histórica ou almoço típico 

de fazendas. Para o turismo pedagógico, as atividades são pré-estabelecidas 

conforme o interesse de cada escola ou grupo. 

 Alguns exemplos de atividades são: 

 - realização de cavalgadas nas noites de luar, seguidos de jantar com 

comida típica e violeiros. Os turistas podem se hospedar na própria fazenda ou nos 

hotéis da região. 

 - realização do Roteiro Caipira. Um programa muito interessante que se 

inicia na cidade de Itu na antiga Fábrica de Tecidos São Luis, a primeira que 

funcionou tocada a vapor no estado de São Paulo. Depois, ocorre a visitação em 

fazendas históricas, sempre com a participação de atores caracterizados com um 

tipo caipira, que contam casos pitorescos e históricos da região, além de comidas 

típicas, cantadores de cururu (tipo de música repentista paulista), danças e muita 

animação. 
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8) Público: Recebem grupos da Melhor Idade, famílias, crianças e jovens com 

programações variadas. 

 a) Característica Geral dos visitantes: A maioria formada por famílias 

ou grupos de amigos vindos da cidade de São Paulo, dada a proximidade com a 

capital. 

 

 b) Características dos grupos visitantes: Grupos geralmente formados 

por toda a família, incluindo avós e amigos dos filhos, crianças pequenas, casais de 

namorados ou casais com dois filhos pequenos. No turismo pedagógico, escolas de 

São Paulo e algumas de Itu. Também, grupos de terceira idade e de estrangeiros 

residentes em São Paulo ou vindos do exterior. 
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FAZENDA SANTO ANTÔNIO DA BELA VISTA 

 

 
Fonte: www.angelfire.com/ma/belavista 

 

1) Localização 

a) Endereço: Estrada do Jacu, s/n – Itu SP. 

b) Mapa: 
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               1,5 Km 
          Fazenda Santo            Venda da Dina  
 Antônio da  Bela Vista          
 
 
                                                        
 
 
                           Bar Ponto de Encontro 
                                     Dos amigos             1,5 Km 
      
 
 
 
                         3 km 
 
 
 
 
 
 

        Cerealista Bragagnolo 
                       2 km 
 
 
                                                                                        Jacú 
                                                                                                            Motel  
 

A propriedade encontra-se a 110 km de São Paulo. Aqueles que partem 

da capital devem percorrer a Rodovia Castelo Branco. Na saída 78, 

seguir a indicação de Campinas/Piracicaba/Itu e entrar na Rodovia do 

Açúcar.  

Após esse trajeto, seguir em frente até o Km 28 e entrar na estrada Itu-

Carvalho. Deve-se acompanhar a estrada, como se fosse retornar, e 

seguir a placa sentido Jacu. Entrar e seguir como se fosse fazer o 
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retorno até ver a placa sentido Jacu. A partir desse local começará a 

estrada de terra.  

 

2) Contato 

a) Telefone: (11) 4023-1335 

b) E-mail: bebelcafe@uol.com.br 

c) Site: www.belavistafazenda.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A principal atividade da fazenda é a produção de café, sendo o turismo uma 

opção de renda para a propriedade.  

 

4) Infra-Estrutura/Instalações: 

a) Descrição Geral:  

Galpão para refeitório com capacidade para 80 crianças ou 60 

adultos, 4 banheiros e uma cozinha, terreiro e tulha.  

 

5) Atividades 

A principal atividade da fazenda é a produção de café, com o programa “Do 

cafezal ao cafezinho”. Dependendo da época do ano, é possível vivenciar a 

produção de mudas, o plantio, as podas, adubações, beneficiamento, 

degustação do café e dicas de preparo.  

A fazenda ainda oferece almoço típico, além de outras atividades como trilha 

pela mata, visita á horta orgânica e minhocário e passeios à cavalo. Existe 

inclusive a opção, na parte da tarde, da realização de um tour pela cidade de 

Itu.  

São oferecidos 10 monitores para 80 crianças e 4 monitores para 60 adultos. A 

monitoria da parte didática de produção do café é feita pela proprietária e 

engenheira agrônoma.  
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6) Programação 

A programação que se segue destina-se a grupos escolares, geralmente de 3ª 

e 4ª série. 

• 10h – Chegada – (Café com bolo) 

Apresentação do café e sua história, com a apresentação de um vídeo 

educativo sobre o plantio e o desenvolvimento do café. 

10h30min – Tour do Café – ( Do Cafezal ao Cafezinho) 

Passeio pela plantação com colheita e abanação. A seguir, há o 

acompanhamento de lavagem, secagem, beneficiamento, torra e mogaem do 

café.  

• 13h – Almoço Típico 

O cardápio do almoço pode ser combinado. A seguir, tem a visita á loja 

“Armazém do Café”. 

• 15h – 17 h “Conhecendo a Fazenda” ou “Conhecendo a Cidade de Itu” 

Pode-se optar por uma caminhada por trilha através da mata, visita ao 

minhocário e à horta orgânica; ou visita aos locais turísticas, históricos e 

culturais de Itu, com acompanhamento de guia.  

 

7) Público 

a) Característica Geral dos Visitantes: Crianças cursando o ensino 

fundamental, grupos da terceira idade, estrangeiros e famílias. Este 

último somente em dois específicos domingos, mensalmente. 
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FAZENDA NOVA 

 

 
Fonte: www.mococaonline.com.br/fazendanova 

 

1) Localização 

a) Endereço: SP 340 -  Km 271  
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b) Mapa:  

 

 

A fazenda Nova encontra-se em Mococa. A distância entre São Paulo e 

Mococa é de 260 Km.  

Saindo de São Paulo pela via Anhanguera ou Bandeirantes, pegar a 

Rodovia Dom Pedro I no Km 103 da Via Anhanguera. Depois de 8 Km 

tomar a SP 340, seguindo as indicações de direção para Jaguariúna, 

Mogi Mirim, Mogi Guaçú, Aguaí, Casa Branca, Mococa. No Km 271 desta 

rodovia, um quilômetro antes da cidade de Mococa fica a Fazenda Nova. 

A sede dita 600 metros do asfalto.  

 

2) Contato 

a) Telefone: (19) 3656-0109 

b) E-mail: faznova@dglnet.com.br 

c) Site: www.mococaonline.com.br/fazendanova 
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3) Histórico do Empreendimento 

A Fazenda Nova foi construída no Século XIX (fins de 1830) por um dos 

fundadores da cidade de Mococa. Sua história e a da cidade estão interligadas, 

pois foi com terras doadas pela Fazenda é que a cidade se desenvolveu. A 

Fazenda Nova permanece na mesma família, e está com a sétima geração.  

Embora antiga, a Fazenda Nova tem este nome porque outra sede (Fazenda 

Velha) pegou fogo. Os esteios da antiga sede podem ser visitados a alguns 

quilômetros da propriedade.  

Originalmente, a Fazenda foi aberta para a criação de gado de corte. Hoje, os 

pastos cederam lugar a piquetes para cavalos mangalargas e cruza árabes e 

bosque de eucaliptos. Os piquetes e bosques de eucalipto são rodeados por 

anéis de árvores nativas.  

As tradições são preservadas também através da culinária típica, muito 

apreciada pelos hóspedes. As receitas são ensinadas aos hóspedes em fins-de-

semana agendados. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

 

a) Descrição Geral: 

Árvores centenárias envolvem a sede da Fazenda nova, construída de 

pau-a-pique há sete gerações por descendentes de açoriano. É uma das 

mais antigas sedes da região, e ainda hoje cria cavalos de esporte e lida.  

Estilo caixote, pintada de branco, tradicional casa de dois andares com  

porão habitável , suas 26 janelas pintadas de azul e seu terraço 

acolhedor atraem a simpatia dos visitantes, que se hospedam em seis 

amplas suítes (três dentro da casa e três fora da casa, dentro do jardim, 

onde era a antiga senzala das mulheres). Os móveis são antigos, da 

época da construção da casa, e existem louças e objetos de gerações 

anteriores. 
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A cozinha fica no jardim, com fogão a lenha, fornalha de fazer doce, 

churrasqueira, forno de pizza, e a sala de refeição com lareira com 

capacidade para 25 pessoas, é voltada para o jardim e para a estufa.  

A televisão com canis via satélite fica em uma sala comum a todos, e a 

biblioteca tem mais de 3000 livros em diversos idiomas. No jardim sob 

árvores frondosas são penduradas as redes. Na goiabeira tem bandeja 

de frutas em que se balançam sagüis e pássaros variados. A piscina é 

própria pra jogar biribol. 

Para as atividades relacionadas a equitação estão disponíveis picadeiros 

de grama e areia, uma pista de cross, dois redondéis e sete cachoeiras. 

A fazenda tem trilhas de dificuldades variadas que podem ser 

percorridas a pé e a cavalo.  

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas Gerais desenvolvidas: 

No começo da manhã, nas caminhadas pela várzea do Ribeirão do 

Lambaria, várias aves aquáticas podem ser observadas. 

A prática do reflorestamento na Fazenda e o fato de ter como vizinho o 

Parque Ecológico São Francisco de Assis, que ocupa uma área de 

240.000 metros quadrados (a maior área verde urbana de Mococa), 

fazem com que o passeios por trilhas de dificuldade variadas a pé ou a 

cavalo sejam mais interessantes e que a importância da água seja mais 

facilmente assimilada. 

Os brinquedos de modo geral têm como ponto de partida coisas que o 

Fazenda nova já possui: um barranco se torna um “tobolama”, de onde 

as crianças deslizam pela grama a bordo de palhas de coqueiro.  

Várias atividades são realizadas com a participação dos animais da 

Fazenda de acordo com a época do ano. Na páscoa, por exemplo, 

coelhos e fox paulistinhas ajudam a encontrar ovos de chocolate 

escondidos pelo jardim da Fazenda.  
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 Existem programas pra todos os gostos: os que gostam de água, 

além de nadar e brincar na piscina, nadam no poço e brincam na 

cachoeira, outros fazem jardinagem. Há quem participe das atividades 

da Fazenda, escovando potros, etc.  

 À noite, pode-se ouvir histórias, ler, jogar jogos de mesa ou assistir a 

DVDs. 

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

A Fazenda Nova tem 11 vivências rurais. As atividades têm duração de 

quatro a sete dias. A didática e conteúdo variam de acordo com a idade 

e tema abordado.  

Dentre as atividades desenvolvidas na fazenda, destacam-se as 

atividades como cavalo. Há desde atividades introdutórias ao convívio 

com o animal, passando por aulas de equitação, até praticas 

fisioterápicas que tem o cavalo como auxiliar no tratamento, nesse 

último a Fazenda tem um convênio com a USP.  

Além disso, estudos do meio, em parceria com outras fazendas, e 

contato com a culinária local, incluindo o aprendizado de receitas, são 

oferecidos pela fazenda. Pode-se, por exemplo, aprender a fazer doce de 

leite, catupiry ou biscoitos de nata.  

Para um maior conhecimento dos 11 programas oferecidos é preciso 

entrar em contato com a Fazenda.  

 

6) Programação 

a) Sem Pernoite:  

A programação das atividades varia muito de um módulo de 

programação para outro. Variam os horários e também a capacidade 

mínima e máxima de pessoas por programa escolhido. Muitos dos 

módulos podem ser adaptados às necessidades do grupo em questão.  
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b) Com Pernoite: 

A Fazenda Nova oferece também muitas opções de visitas com pernoite, 

onde as atividades podem ser estender por dias. Mais uma vez os 

roteiros das atividades a serem desenvolvidas podem ser adaptados, 

conforme o gosto do grupo.  

 

7) Público 

a) Característica geral dos visitantes: 

Cada uma das atividades propostas possui um público distinto, que 

variam de alunos do ensino fundamental a universitários e adultos.  

b) Características dos grupos visitantes 

Alguns dos módulos, citados abaixo possuem restrições quanto a idade 

dos participantes: 

• Vivência em Terapia Mediada por Eqüinos: estudantes universitários e 

profissionais da área de saúde.  

• Atividades em grupos com cavalos: acima de 18 anos.  

• Dia de Campo I – Alunos de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental/professores do ensino fundamental.  

• Dia de Campo II – Alunos de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental/professores do ensino fundamental. 

• Dia da Campo III – Alunos de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental/professores do ensino fundamental. 

• Puro Deleite (Culinária) – acima de 18 anos 

• Só Doce (Culinária) – acima de 18 anos 

• Vivência em meio ambiente – alunos de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental/professores do ensino fundamental. 

• Introdução à Equoterapia – estudantes universitários e profissionais da 

área.  

• Férias com um Grande Amigo: o Cavalo, de 8 a 14 anos 

• Estudo do Meio – 7 a 14 anos. 
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FAZENDA PRATA 

 

 
Fonte: www.fazendaprata.com.br 

 

1) Localização  

a) Endereço: Mococa – São Pauolo, acesso pela rodovia SP 340 e SP 

207 (estrada que leva a São José do Rio Pardo - Usinas). 

b) Mapa: Não disponível 

Seguir pela rodovia SP 330 – Anhanguera ou pela SP 348 – Bandeirantes 

até Campinas e, em seguida, tomar a SP 065 – D. Pedro I até o anel 

rodoviário Campinas-Mogi Mirim, acessando daí por diante a SP 340 – 

Mogi Mirim, Mogi Guacú, Aguaí, Casa Branca, Mococa, indo até o Km 

262 (antes do Mococa), onde torna-se a SP 207, percorrendo 4 Km até a 

entrada da Fazenda.  

 

2) Contato: 

a) Telefone: 3081-4192 ou 3079-7646 

b) E-mail: acampamento@fazendaprata.com.br 

c) Site: www.fazendaprata.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

Propriedade de Lavínia Ribeiro do Valle Soares de Camargo, fazenda produtiva 

de café, leite e cereais, que pertence a essa família há quatro gerações tendo 
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iniciado com a chegada do Coronel Francisco Soares de Camargo (Coronel 

Chico Soares) à região no ano de 1890, tendo aberto a primeira gleba, que 

posteriormente foi ampliada com a aquisição de novas áreas que iam até a 

barranca do Rio Pardo. Inovador que foi, o Coronel trouxe da Suíça um 

engenheiro para a construção de uma hidroelétrica, que traria progresso para a 

região. A Fazenda Prata era a parte reservada ao café, pois eu primeiro dono 

foi o Venerando Ribeiro da Silva, fundador da cidade de Mococa e pioneiro na 

plantação de café da região, ficando em 1950, pra Francisco Soares de 

Camargo, neto do Coronel Chico Soares. A casa da sede, era a antiga escola da 

fazenda, onde moravam a professora de um lado e o padre de outro da escola 

n meio, e com a igreja que data de 1906. A casa do Venerando, passou por 

algumas adaptações, e hoje é uma das casas que hospeda nossos visitantes. 

Da antiga colônia de 30 casas, hoje a fazenda ainda conta com algumas, sendo 

3 delas usadas como moradia pelos empregados da fazenda. Plantam outras 

culturas como milho, soja, feijão limão siciliano, etc, além do acampamento 

surgiu em 1997, com a experiência de coordenação no Movimento Bandeirante 

e após a participação do Congresso Nacional de Turismo Rural realizado em 

Mococa, em abril de 1997 , a convite de Leonor Rosseti Rais, que já 

desenvolvida em sua fazenda este tipo de atividade.  

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

A antiga fazenda de café, com seus 200 alqueires e suas benfeitorias permitiu 

que fossem feitas adaptações: a escola desativada virou o refeitório, banheiros 

foram construídos, o salão virou o espaço para oficinas e teatro, e a antiga 

tulha virou artéria enquanto no porão estão os jogos de pebolim e ping-pong. 

No paiol existe uma parede de escalada e uma cama elástica e no terreirão 

para secar café, com um hectare, quando desocupado, é usado como um 

espaço para jogos. Além disso,  existe um curral onde tira-se o leite de vacas, a 

cachoeira onde faz-se passeios diários a cavalo, um redondel para o 

aprendizado do domínio dos cavalos, um campo de futebol oficial para as 



 70

gincanas esportivas e uma tulha de armazenagem e beneficiamentos do café. 

Há uma casa com 4 quartos e 3 banheiros, que hospeda até 18 pessoas se 

forem crianças e jovens, ou 9 pessoas se for grupo de 3ª idade, e um outra 

casa com 6 quartos e 4 banheiros, com hospedagem para 24 pessoas se forem 

crianças e jovens, ou 15 e for grupo de 3ª idade, todas com sala, sala de jantar 

e cozinha. Em uma igreja de 1906 são realizados os casamentos e, todo mês, 

há uma missa. Por fim, a fazenda conta também com um pomar de árvores 

frutíferas, piscina com água corrente, uma churrasqueira, horta, muito espaço 

pra jogos e brincadeiras, um açude para as férias de verão onde coloca-se 

caiaques, nada-se, ou simplesmente é usado para a pesca. Para cuidar da 

limpeza e alimentação existem 3 funcionários, além de 6 monitores e 2 

coordenadores e os outros funcionários da fazenda.  

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas Gerais desenvolvidas: 

Nos acampamentos para a faixa etária de 06 a 12 anos, que acontece 

nas férias de dezembro, janeiro e julho existe uma sistemática própria, 

onde no período da manhã são realizadas as oficinas de arte, teatro, 

andar a cavalo, tirar leite no curral, plantar e cuidar da horta ou canteiro 

de flor e à tarde, temos as atividades com jogos cooperativos, 

competitivos, passeios na mata e à noite, jogos noturnos.  

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Visita à usina Euclides da Cunha ou Salles de Oliveira. 

Visita a Fazenda Bela Vista para estudo de produção e industrialização 

de leite A. 

Um dia na fazenda, visitando as plantações de café e as culturas da 

época, tomando conhecimento das atividades realizadas nessas culturas, 

rendimento econômico, mão-de-obra envolvida, etc.  

Passeios nas matas, descobrindo as diversas espécies da Mata Atlântica.  
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Estudo nas cidades de Mococa, com seus casarios da época áurea do 

café, São José do Rio Pardo, com o museu de Euclides da Cunha, 

cidades bem diferentes por sua formação histórica, econômica e social.  

 

 

6) Programação 

Os acampamentos são desenvolvidas em 7 dias e 6 noites.  

As atividades de estudo do meio e atividades para pessoas da melhor idade 

estão propostas para 3 dias e 2 pernoites.  

 

7) Público 

O público dos acampamentos e composto por crianças de várias escolas 

particulares de São Paulo e Campinas, na faixa etária de 6 a 13 anos.  

Os grupos de 3ª idade, geralmente são grupos conhecidos, de classe média.  
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MORUNGABA 
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SÍTIO MURIQUI 

 

 
Fonte: www.sitiomuriqui.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Estrada Municipal do Feital, S/N – Bairro dos Silvas – 

Morungaba – SP 

b) Mapa: 

 

 

2) Contato: 

a) Telefone: (19) 3253-5347 / 9601-8031 
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b) E-mail: sitiomuriqui@terra.com.br 

c) Site: www.sitiomuriqui.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

Situado no município de Morungaba, estado de São Paulo, o Sítio Muriqui 

possui uma área de 51770,36 m2. 

Este projeto foi elaborado devido a área de atuação profissional da filha da 

proprietária, Fabiana dos Santos Toledo, bióloga e educadora. 

Com o espaço e a capacitação profissional nas mãos foi pensado qual a melhor 

forma de abrir um negócio e ao mesmo tempo realizar um trabalho de 

fundamental importância para os dias atuais e para a região. 

Com este objetivo percebeu-se a necessidade de desenvolver a Educação 

Ambiental e o Turismo Rural, atividades pouco conhecidas, mas em época de 

ascensão,  sendo ambas ferramentas fundamentais para desenvolver atividades 

educativas no campo. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral: 

Salão de jogos (sinuca, pimbolim, tênis de mesa) 

Churrasqueira  

Fogão e forno a lenha 

Piscina (1) 

Vestiário (2) 

Banheiros (4) 

Campo de futebol 

Estacionamento para carros (12 veículos)* 

Estacionamento para ônibus (3 ônibus) 

Refeitório – 120 pessoas sentadas. Todo equipamento necessário para 

atender refeições 
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Lago com quiosques 

Viveiro para animais ornamentais 

Playground 

Pomar (diversas frutas) 

Horta 

Horta de plantas medicinais 

Bosque nativo 

Brejo 

Nascente 

Jardim para borboletas 

Mini-lago para plantas aquáticas 

Diversas criações 

 

5) Atividades  

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

Recreação para crianças, empresas, 3ª idade, grupos em geral utilizando 

os instalações e equipamentos descritos no item 4. Atividades 

direcionadas por monitores de recreação.  

As atividades de recreação vão depender bastante do perfil do público, 

por exemplo: 3ª idade gosta de videoke e bingo. 

Portanto a recreação difere de acordo com o perfil do público, 

quantidade de pessoas, expectativas e tempo de permanência no sítio. 

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

As atividades utilizam uma didática onde aprendizagem, lazer e 

companheirismo caminham juntos, visando uma melhor aquisição de 

conhecimento e o despertar de bons sentimentos relacionados ao meio 

ambiente, promovendo assim a sua conservação. 
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Oferecemos a oportunidade de um convívio social saudável, integração 

entre os alunos, troca de experiências, trabalho em equipe e 

responsabilidade. 

Nossas atividades são coordenadas e ministradas por profissionais da 

área de biologia e pedagogia capacitados para desenvolverem práticas 

de educação ambiental. 

As atividades são acompanhadas por brincadeiras educativas, oficinas, 

dinâmicas e jogos. 

Montamos propostas de atividades e roteiros que se enquadre nos 

objetivos de trabalho da escola. 

As são indicados para os ensinos infantil (adaptado) e fundamental, 

sendo adaptada e com linguagem adequada para cada faixa etária. 

Seguem abaixo alguns dos temas que trabalhamos: 

 

• ANIMAIS ÚTEIS AO HOMEM 

• A VIDA NO CAMPO 

• AGRICULTURA 

• A VIDA DAS PLANTAS 

• AS AVES 

• OS MAMÍFEROS  

• OS INSETOS 

• PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

• ADAPTAÇÃO E DEFESA ANIMAL 

• A ÁGUA DOCE E SEUS HABITANTES 

 

6) Programação 
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a) Sem pernoite: 

A programação é elaborada de acordo com o perfil do público e 

conteúdo a ser trabalhado. Para escolas desenvolvemos o conteúdo 

programático com horários estabelecidos para café da manhã, almoço e 

lanche. Também desenvolvemos atividades de meio período. 

b) Com pernoite: 

Não possuímos no local estrutura para pernoite. Temos uma parceria 

com pousada próxima. 

c) Outras: 

Desenvolvemos atividades para 3ª idade, famílias, etc. Oferecemos 

almoço caipira, café da manhã e da tarde rural, passeios monitorados 

pelo sítio, etc. 

 

7) Público 

a) Características dos grupos visitantes: 

Alunos da rede escolar pública e particular: ensino infantil e 

fundamental, da capital, Campinas e região. 

Grupos de 3ª idade principalmente da capital. 

Esportistas (ciclistas, caminhantes) que utilizam o sítio como ponto de 

apoio para descanso, descontração e alimentação. 

Famílias: passeio de 1 dia com alimentação típica rural  

Empresas: confraternizações e treinamentos.  

Grupos que utilizam o espaço para festas e reuniões. 
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MANACÁ 

 

 
Fonte: www.manacaeventos.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Estrada Municipal PDD 149, Bairro do Ciriaco, Piedade-SP. 

b) Mapa: 

 

Pela Rodovia Castelo Branco: Seguindo sentido Sorocaba, entrar na Rodovia José 

Ermário de Moraes (Castelinho), saída 7B para Votorantim/Raposo. Na Raposo, 

sair pela saída 98 para Votorantim e seguir para Piedade. Chegando em Piedade, 

seguir as placas para Ibiana. Seguir em frente pela Av. Coração de Jesus e virar à 
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direita, na rua Chosara Nohama. seguir em frente pela Rua Jose Escanhoela e, no 

final do asfalto virar, à esquerda, em uma estrada de terra e seguir a placa que 

indica “ Manacá”. 

Pela Rodovia Raposo Tavares: Seguir até Vargem Grande (Km 45) e então seguir 

pela Rodovia Bunjiro Nakao – passar por Ibiana e seguir até Piedade. Ao entrar na 

cidade, virar à esquerda na Av. Coração de Jesus. Seguir e virar à direita na rua 

Chosara Nohama, que levará à Rua José Escanhoela. Segui-la até o final do asfalto 

e virar à esquerda (estrada de terra) seguindo a placa “Manacá”. 

 

2) Contato 

a) Telefone: 915) 3244-2881/9709-4673 

b) E-mail: manacaeventos@terra.com.br 

c) Site: www.manacaeventos.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

Inaugurado em 2003. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

O empreendimento possui uma estrutura com área de 335.000 metros 

quadrados com recepção, refeitórios, sanitários, piscina, lagos para pesca 

esportiva, ponte pênsil, parede de escalada, falsa baiana, tirolesa com 100 

metros de extensão e várias trilhas ecológicas interpretativas localizadas nos 

240.000 metros de Mata Atlântica primária e intocada. Possui também Centro 

de esportes de Aventura com casa de apoio, rappel para iniciantes, salão de 

eventos com 450 metros de Área construída, contando com vestuários 

adaptados para deficientes físicos. 
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5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

Trilhas com vários níveis de dificuldade, pesca esportiva, ponte Pênsil, 

parede de escalada, falsa baiana, tirolesa, prática de rappel na Pedra 

Partida e TEAL (treinamento ao ar livre). 

 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Todas as atividades foram elaboradas por profissionais das áreas de 

educação, recreação e turismo, procurando ensinar por meio de 

interação, alguns dos conceitos envolvidos nas áreas de Biologia, 

Ecologia, Preservação do Meio Ambiente, História, geografia e Artes. 

Além das brincadeiras de roda, de rua, aquáticas e as oficinas, o Manacá 

possui os seguintes projetos pedagógicos. Apresentam os seguintes 

projetos: 

• Projeto Nascentes 

Projeto explicativo sobre a água e suas nascentes, utilizando técnicas 

recreativas e artifícios mnemônicos. Técnicas pedagógicas utilizando 

processos explicativos artificiais, naturais e de vivência. 

• Projeto Vale a Pena Verde Novo 

Estudo da mata local com trilhas interativas, apresentações teatrais e 

plantio de mudas. 

• Projeto Lixo é um Luxo 

Projeto explicativo sobre o uso racional de materiais não orgânicos, com 

explicações sobre influência do lixo na natureza e a necessidade da 

reciclagem. Há, também, atividades com reciclagens artesanais e trilha 

surpresa. 

• Projeto Túnel do Tempo 

Projeto explicativo sobre os costumes passados, como o tropeirismo e o 

bandeirismo. Estudo sobre objetos, arquitetura e cultura do homem do 
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campo e realização de trabalhos manuais referentes a técnicas de pau-a-

pique e taipa. 

• Projeto Física Adventure 

Consta em demonstrações sobre os conceitos físicos aplicados nos 

esportes de aventura e nas demais atividades realizadas pelo Manacá. 

 

6) Programação 

Roteiros de um dia: Visita à plantação de Alcachofra e ao hortifrutis.   

 

“Café da Roça”, visita à plantação de hortifrutis, caminhada nas trilhas 

interpretativas, almoço, apreciação de artesanato local e visita à plantação de 

alcachofra, com kit lanche. 

 

Trilhas interpretativas e Centro de Esportes de Aventura. 

 

“Café da Roça”, caminhada nas trilhas interpretativas com circuito nos esportes 

de aventura (equipamento e monitoria incluídos), almoço, apreciação do 

artesanato local, visita à horta com kit lanche e bingo para a terceira idade. 

 

Trilhas e Aulas de Tai Chi Chuan ou Alongamento. 

 

“Café da Roça”, caminhada nas trilhas interpretativas, aula de tai chi chuan ou 

alongamento, almoço, apreciação do artesanato local e visita à horta com kit 

lanche. 

 

Atividades opcionais com pré agendamento: 

Massagem Terapêutica. 

Quick Massage. 

Shiatsu. 

Cavalgada. 
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7) Público 

No caso dos projetos pedagógicos, o público é composto por estudantes. Já no 

roteiro de um dia, o alvo é a 3ª idade. Mas o sítio também recebe famílias e 

equipes de treinamentos empresariais. 
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SALTO 
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FAZENDA VESÚVIO 

 

 
Fonte: www.fazendavesuvio.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Rodovia Santos Dumont, km 44, Salto – SP 

b) Mapa: 

 

 

2) Contato 

a) Telefone: (011) 40281520 

b) Email: adm@fazendavesuvio.com.br 
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c) Site: www.fazendavesuvio.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A Fazenda Vesúvio foi comprada em 1967 por um italiano que veio para o 

Brasil em 1953 para se casar com uma brasileira. Tendo passado sua infância 

na cidade de Terzigno, aos pés do vulcão Vesúvio, quis homenageá-lo dando 

este nome para sua nova propriedade. 

Investiu na mais moderna tecnologia da época, transformando a propriedade 

na primeira fazenda da região a realizar a inseminação artificial, com técnicas 

de manejo do gado utilizadas na Europa. Na década de 70, trabalhou com gado 

leiteiro, galinhas, produção de ração e criação de cavalos. A partir de 1996 a 

propriedade começou a se adequar para a prática do turismo. 

 

4) Infra Estrutura / Instalações 

a) Descrição Geral:  

Existem casas para locação, espaço para eventos com capacidade para 

100 pessoas, um restaurante, rancho eqüestre, centro de equoterapia, 

centro esportivo e de modelismo, produção agrícola (acerola, milho, 

batata, verduras, legumes e feno), produção de leite, queijos e doces, 

campo de futebol e área para esportes náuticos. 

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

Passeios a cavalo pela fazenda, equoterapia, aulas de equitação, aulas 

de diversas modalidades esportivas para crianças a partir de cinco anos 

e práticas de auto, nauti e aeromodelismo. 

b) Descrição das Atividades Pedagógicas desenvolvidas: 

Pecuária: gado e cavalo (ordenha mecânica e manual, reprodução, 

alimentação, silo, feno, pasto e ração); 

Minhocultura-humus; 
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Plasticultura: cultivo de hortaliças sob o plástico (estufas); 

Plantas frutíferas: culturas da época (milho-batata); 

Caminhada pelo bosque: noções de reflorestamento, mata virgem e 

preservação. A teoria é vista na prática, com interação entre monitores 

experientes e alunos. Além disso acontecem gincanas interativas, 

conferindo os conhecimentos novos vistos durante os passeios. 

 

6) Programação 

A Fazenda está aberta ao público de segunda à sexta das 7:00 às 16:30 e aos 

sábados, domingos e feriados das 10:00 Às 18:00 sem necessidade de 

agendamento. A monitoria somente é disponível quando pré-agendada. Aos 

sábados e domigos há um responsável disponível para acompanhar nos 

passeios à cavalo. A fazenda também oferece casas para temporadas. 

As visitas em grupos devem ser previamente agendadas em período integral ou 

meio período. A programação é feita conforme a faixa etária dos grupos. 

 

7) Público 

a) Característica Geral dos visitantes:  

A fazenda recebe escolas, grupos da melhor idade e empresas. 
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SÃO CARLOS 
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FAZENDA PINHAL 

 

 
Fonte: www.fazendapinhal.com.br 

 

1) Localização 

a) Endereço: Estrada do Broa, Km 4,5, São Carlos – SP 

b) Mapa:  

 

 

2) Contato 

a) Telefone: (11) 3064-3663/ (16) 3375-7142/(16) 3372-5683/916 
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b) E-mail: fazendapinhal@fazendapinhal.com.br 

c) Site: www.fazendapinhal.com.br 

 

3) Histórico do Empreendimento 

A Fazenda Pinhal, a qual deu origem à cidade de São Carlos, é um exemplar 

importante da arquitetura rural brasileira e iniciou a sua formação em 6 de 

dezembro de 1831, tendo o seu auge no Ciclo do Café. A fazenda foi tombada 

pelo CONDEPHAT em 19810 e declarada Patrimônio Histórico Nacional pelo 

IPHAN em 1987. Possui um acervo de época que está há nove gerações com a 

mesma família, os descendentes do Conde do Pinhal.  

 Com a finalidade de dar apoio à conservação e manutenção da sede da 

Fazenda Pinha, foi criada a Associação Pró Casa do Pinhal em 1990, sendo 

declarada instituição de Utilidade Pública Municipal pela Câmara Municipal de 

São Carlos em 1994. 

 

4) Infra-Estrutura/Instalações 

a) Descrição Geral:  

A Fazenda Pinhal dispõe de 14 apartamentos decorados com mobiliário 

da época colonial, banheiros, salas de estar com lareiras, TV via 

satélites, vídeo e ramal telefônico.  

 

5) Atividades 

a) Descrição das Atividades Recreativas gerais desenvolvidas: 

A Fazenda Pinhal desenvolve atividades de caráter histórico e ecológico, 

explicando o ciclo açucareiro e cafeeiro do estabelecimento.  

b) Descrição das Atividades Pedagógicas Desenvolvidas: 

As atividades pedagógicas, realizada para o estudo dos ciclos 

econômicos do açúcar e do café, ocorrem na parte histórica da fazenda, 

formada pelo engenho da Casa Grande e pela senzala.  
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6) Programação: 

Visita Básica  

Casa Grande, Senzala, Prédio do Antigo Engenho, Terreiros e Pomar. Com 

duração de 2h30min, a visita é acompanhada por um monitor da Fazenda 

Pinhal, sendo servido suco natural.  

 

Visita Básica e almoço (Grupos acima de 05 pessoas) 

Casa Grande, Senzala e Prédio do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar, Tulha e 

Cachoeira. Com duração de 4h30min, a visita é acompanhada por um monitor 

da Fazenda Pinhal e serve-se almoço, sobremesa, suco natural e café. Há 

também, a opção de uma caminhada ecológica à Mata Botafogo. 

 

Visita Básica e Lanche (Grupos acima de 05 pessoas) 

Casa de Morada, Senzala, Pavilhão do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar, Tulha 

e Cachoeira. Com duração de 4h30min, a visita é acompanhada por um 

monitor da Fazenda Pinhal, sendo servido um lanche. Há também, a opção de 

uma caminhada ecológica à Mata Botafogo.  

 

Visita Básica e Café da manhã ou da Tarde (Grupos acima de 05 anos) 

Casa de Morada, Senzala, Pavilhão do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar, Tulha 

e Cachoeira. Com duração de 4 horas, a visita é acompanhada por um monitor 

da Fazenda Pinhal, sendo servido um lanche. Há também, a opção de uma 

caminhada ecológica à Mata Botafogo.  

 

Visita Básica pra escolas (Grupos acima de 15 anos) 

Casa de Morada, Senzala, Pavilhão do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar.Com 

duração de 2h30min horas, a visita é acompanhada por um monitor da 

Fazenda Pinhal, sendo servido um suco natural. 

Visita Básica para escolas com lanche (Grupos acima de 15 anos) 

 



 92

Visita Básica para escolas com lanche (Grupos acima de 15 alunos) 

Casa de Morada, Senzala, Pavilhão do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar. Com 

duração de 3h30min horas, a visita é acompanhada por um monitor da 

Fazenda Pinhal, com três opções de lanche. Em qualquer das opções de lanche, 

serve-se suco natural e refrigerante.  

 

Visita Básica para escolas com almoço (Grupos acima de 15 pessoas) 

Casa da Morada, Senzala e Prédio do Antigo Engenho, Terreiros, Pomar, Tulha 

e Cachoeira. Com duração de 4h30min, a visita é acompanhada por um 

monitor da Fazenda Pinhal e serve-se almoço e sobremesa com suco natural e 

café. Há também, a opção de uma caminhada ecológica à Mata Botafogo, 

acompanhada por monitores especializados, com a duração de 2h. A visita 

básica para escolas, com almoço e caminhada ecológica, tem duração de 

6h30min. 

 

Passando um dia na Fazenda Pinhal (Cultura e Lazer) 

Café da manhã, conhecendo o Ciclo Açucareiro e Cafeeiro da Fazenda Pinhal, 

Pavilhão do Antigo Engenho, Terreiros, Senzala, Tulha e caminhada ecológica à 

Mata Botafogo, acompanhada por monitores especializados. Após esse passeio, 

o almoço é servido. Pela tarde, é feita a visita a Casa de Morada, Pomar 

Histórico e ida à Cachoeira, com café da tarde incluso. Haverá dois 

apartamentos disponíveis para troca de roupa durante o uso da piscina.  

 

7) Público 

a) Característica Geral dos Visitantes: 

Estudantes de pré-escola, ensino fundamental, médio e superior, pesquisadores 

e grupos de terceira idade.  
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