
                           

 

PROGRAMAÇÃO 
 

JARDIM BOTÂNICO 

Data: 29/06/2018  
Local: Jardim Botânico de Brasília – JBB  
Horário: das 9h00 às 14h00  
Atividade: Virada Do Cerrado no JBB 

Resumo Das Atividades: Escola Da Rede Pública Com Alunos Entre 12-16 anos. 
 Acolhimento 

 Explicação sobre o JBB e sobre a Virada do Cerrado 

 Bate-papo: Nossas escolhas diárias de consumo e o impacto delas na geração 
de resíduos sólidos -> “Desembalar Menos, Descascar Mais” 

 Vídeo ‘’A História Das Coisas’’ 
 Explicação de como separar os resíduos para Coleta Seletiva demonstrando 

onde cada material deve ser destinado 

 Ressignificação dos resíduos – demonstrando por meio da reciclagem que 
resíduos podem ser transformados em algo com uma nova função – Oficina de 
compostagem. 

Responsável: Pedro Henrique – 98100-9457 

Apoio: Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII, Jardim Botânico de 
Brasília (JBB), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sociedade Civil: Movimentos 
Comunitários e Associações dos Moradores. 
 

Data: 30/06/2018 – 09h às 17h 

Local: Jardim Botânico de Brasília – JBB – Área de Piquenique e no Centro de Visitantes 

Horário: 09h às 13h 

Atividade: Caminhada Ecológica 

Resumo das Atividades:  
 Conscientização da importância da preservação ambiental e dos benefícios da 

coleta seletiva e reciclagem dos resíduos gerados nos condomínios horizontais 
localizados na região do jardim botânico. Caminhada ecológica no jardim 
botânico de Brasília, guiada por agentes ambientais que transmitirão 
informações acerca da importância da preservação ambiental, bem como dos 



benefícios da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos gerados pelos 
moradores dos condomínios da região. 

 Concentração às 9h00 no Centro de Visitantes 

 Caminhada a partir das 10h 

 Lanche após a caminhada no Bosque dos Pinheiros 

 Dica: Entrada franca entre 7h e 9h. Vedada entrada de animais. Durante e após 
o evento recolher ou depositar os resíduos em locais apropriados. 

 Confirmar presença até dia 28/06 pelo e-mail caminhadajbb@gmail.com 
informando nome completo e identidade. 

Responsáveis: Dimas Moreira – 99144-6704 

Apoio: Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII, Jardim Botânico de 
Brasília (JBB), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sociedade Civil: Movimentos 
Comunitários e Associações dos Moradores. 
 

Data: 01/07/2018 

Local:  
 Jardim Botânico de Brasília - 

https://www.facebook.com/events/1793368930701353/ 

 https://chat.whatsapp.com/Au3weJ5b4NB04gdtx5YQSo; 
Horário: 8h 

Atividade: V Caminhada nos Parques do DF - Árvores do Cerrado.  
Resumo das atividades: Caminhadas simultâneas em diversas Unidades de 
Conservação e outros espaços do DF. Integrar pessoas e promover o conhecimento e o 
uso dos Parques do DF. Num mesmo dia, realizamos caminhadas simultâneas em 
diversas Unidades de Conservação e outros espaços do DF onde é possível o contato 
com o ambiente natural. 
Nesta V Edição, temos o objetivo específico de homenagear e estimular o 
conhecimento das árvores do cerrado que encontramos em nossos parques. 
Responsável: Grupo de Caminhadas Brasília - #GCB 

Apoio: IBRAM-DF, SEMA-DF e ICMBio 

 

Data: 01/07/2018 

Local: Jardim Botânico de Brasília com crianças - 
https://www.facebook.com/events/108619516671648/ 

Horário: 08h 

Atividade: V Caminhada nos Parques do DF - Árvores do Cerrado.  
Resumo das atividades: Caminhadas simultâneas em diversas Unidades de 
Conservação e outros espaços do DF. Integrar pessoas e promover o conhecimento e o 
uso dos Parques do DF. Num mesmo dia, realizamos caminhadas simultâneas em 
diversas Unidades de Conservação e outros espaços do DF onde é possível o contato 
com o ambiente natural. 
Nesta V Edição, temos o objetivo específico de homenagear e estimular o 
conhecimento das árvores do cerrado que encontramos em nossos parques. 
Responsável: Grupo de Caminhadas Brasília - #GCB 

Apoio: IBRAM-DF, SEMA-DF e ICMBio 

 


