
PARQUE ECOLÓGICO ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A “QUARTA COM BICHO” E “PASSEIO NOTURNO EDUCATIVO”

  

  Durante as férias de inverno, o Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” de São Carlos
(PESC) oferece uma programação especial. As atividades visam ensinar crianças e
adolescentes sobre a conservação do meio ambiente de forma divertida e lúdica, com a
realização do passeio noturno educativo e a quarta com bicho.

   

  A “Quarta com Bicho” acontecerá nos dias 17, 24 e 31 de julho, sempre a partir das 8h. A
atividade tem como proposta a interação do participante com algumas espécies de animais
silvestres, aprender sobre seus hábitos, alimentação e habitat, além de conhecer o trabalho
desenvolvido pelo Parque Ecológico nas áreas de educação ambiental, preservação e
conservação de espécies e pesquisa. Para se inscrever é necessária à doação de um pacote
de fralda geriátrica tamanho G por pessoa no caso de crianças com 12 anos ou mais, jovens e
adultos. Crianças com idade entre 6 e 11 anos devem doar um frasco de desinfetante de 2
litros e crianças de até 5 anos devem doar um frasco de sabonete líquido para pele sensível.
As doações serão repassadas para o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld. As inscrições devem
ser feitas na administração do Parque antes do evento. Para esse ano estão sendo
disponibilizadas 30 vagas.
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  Já o “Passeio Noturno Educativo” será realizado nos dias 19 e 26 de julho, com o objetivo de
proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de
hábitos noturnos e curiosidades sobre o meio ambiente. Durante o percurso é possível ver
onças, raposas, corujas entre outros animais difíceis de serem visualizados durante o dia. A
concentração será a partir das 19h na entrada do Parque. As inscrições custam R$ 60,00
(inteira), R$ 30,00 (meia) e R$ 15,00 para menores de 4 anos. Pagam meia-entrada
estudantes, idosos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os menores de 18 anos
devem estar acompanhados de um adulto também inscrito.

   

  Será permitido o uso de lanternas e câmeras fotográficas. Os participantes devem usar
sapatos fechados e confortáveis (evitar sapatos com saltos que possam gerar barulhos que
venham incomodar e atrapalhar a observação dos animais), calça jeans ou similar. Para noites
mais frias sugere-se o uso de tocas, luvas e agasalhos reforçados, principalmente em crianças
menores. O evento está sujeito a alterações e a cancelamento se houver alterações
meteorológicas que impossibilite a realização do mesmo, sendo neste caso ressarcido
oinvestimento.

   

  “Como as vagas são limitadas orientamos para que os interessados procurem rapidamente o
Parque para se inscrever. Em julho, mês de férias escolares, independente da programação
especial que oferecemos, sempre recebemos um grande número de crianças que fazem o
passeio, conhecem os animais, se divertem no parquinho e se reúnem para o tradicional pique
nique. É um programa para pais e filhos”, conta 
Fernando Magnani, diretor do Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria de
Serviços Públicos, pasta responsável pelo Parque.

   

  O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal
Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a
sábado, das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30, inclusive aos feriados. Outras
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informações podem ser obtidas pelo email pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones
(16) 3361-2429 ou 3361-4456.
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