
HORA DE APROVEITAR AS FÉRIAS: VALE VERDE OFERECE DIVERSAS 
ATRAÇÕES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 

Programação inclui super- heróis, exposição, oficina de quadrinhos com o roteirista da Turma da 
Mônica João Marcos, Espaço Leitura, contação de histórias, stand up comedy, além de novo 
brinquedo radical no Espaço Aventura. Parque terá também colônia kids com transporte ida e 

volta para as crianças. 

  

De 12 de janeiro a 05 de fevereiro, o Vale Verde Alambique e Parque Ecológico - um dos 
melhores empreendimentos turísticos no entorno de Belo Horizonte - preparou uma 
programação intensa para as férias em família, com atrações para todas as idades. Diversão 
garantida para as crianças ávidas por entretenimento durante o período de recesso escolar e 
também para os pais que terão pertinho de casa variadas opções de lazer e aventura. 

Entre os destaques da programação, a oficina "Traça Traço: o desenho muito além da 
imaginação", com o roteirista da Turma Mônica João Marcos, que acontece nos dias 21, 
sábado, às 14h, e 22, às 13h30. No domingo haverá ainda a palestra “Minha Vida nos 
Quadrinhos” em que o ilustrador contará a sua trajetória de vida, de uma infância repleta de 
desenhos e revistas, passando por sua experiência escolar até a profissionalização como autor, 
professor e roteirista do fantástico estúdio de Maurício de Sousa. 

O artista explica que a intenção das oficinas no Vale Verde é mostrar como o desenho é algo 
fácil e simples, além de construir um olhar de observação para o que está ao nosso redor. João 
conta que as crianças sempre vão além na fase de construção, e que não se preocupam com o 
resultado. Para ele as crianças desenham pelo simples prazer de desenhar, já os adultos se 
preocupam tanto com o resultado que se esquecem da importância do processo de criação. A 
técnica que será usada na oficina é o cartoon, “as crianças sempre me surpreendem, pois para 
elas o processo e mais importante que o resultado”. 

João Marcos é autor de livros em quadrinhos para crianças, mestre em Artes Visuais pela 
UFMG, professor da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), chargista e roteirista da Mauricio 
de Sousa Produções, nas revistas infantis da Turma da Mônica. Em sua carreira como roteirista, 
João Marcos conta que já fez muitos trabalhos sobre a importância de preservar animais em 
extinção, e que a temática das férias do Vale Verde, veio a inspirá-lo nas novas criações. 
“Acredito que o Parque faz um trabalho muito sério de proteção a aves extintas. Vou me inspirar 
nestas ações do Vale Verde para pensar em novas histórias onde pretendo focar a idéia de 
proteção e preservação dos animais.”, relata. 

Além das oficinas, durante todo o período de férias, o público poderá visitar a Exposição de 
Histórias em Quadrinhos com espaço especial de leitura, com mais de 50 títulos, entre eles, 
periódicos raros, disponibilizados pela Gibiteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
Neste espaço, os visitantes poderão participar de oficinas de quadrinhos, na qual aprenderão a 
criar a sua própria história. 

Os super-heróis do Parque, que tanto fizeram sucesso em julho do ano passado, estão de volta 
com a missão de divertir ás férias. Indiana Kid, Estrela Kid e Radical Kids fazem parte da Liga 
Ecológica e tem a incumbência, juntamente com a garotada, de salvar a natureza do vilão Dr. 
Extinção e sua trupe de caçadores. Nos dias 15, 28, 29 e 5 de fevereiro, às 14hs, os heróis do 

http://hqmaniacs.uol.com.br/principal.asp?acao=noticias&busca=Gibiteca%20P%C3%BAblica%20Infantil%20e%20Juvenil%20de%20Belo%20Horizonte


Parque vão comandar o teatro itinerante “O enigma da Ararajuba”. A história narra à aventura da 
Liga Ecológica que ao se depararem com o mistério do sumiço da ave Ararajuba precisam 
encontrá-la. Para decifrar este sumiço, os super-heróis vão seguir pistas que estarão espalhadas 
pelo Parque e ainda terão de enfrentar o Dr. Extinção e dois caçadores maquiavélicos e 
trapalhões que farão de tudo para vender a indefesa Ararajuba para o tráfico de animais. 

Com esta mesma temática, durante todo o mês de férias do Parque, o público poderá conferir 
também a exposição “Diga não ao tráfico de Animais”, que acontecerá no novo ambiente do 
Parque denominado “Espaço Cultural Ararajuba”. A Mostra terá aves do Parque que estão 
ameaçadas de extinção, além disso, uma praça feita só com peles e adereços, materiais de 
tráfico e caça. A exposição contará também com um túnel onde serão expostas fotos mostrando 
a realidade deste problema ambiental. Ao final do túnel uma surpresa fazer o público pensar 
ainda mais sobre o futuro dos nossos animais. O objetivo é despertar nos visitantes a reflexão 
sobre o tráfico e a importância da preservação e proteção da fauna brasileira. 

A garantia de boas gargalhadas para os adultos que visitarem o Parque ficará por conta do 
grupo UaiSô Comédia, nos dias 14 e 28 de janeiro, sábado, às 14 horas. A apresentação 
acontecerá no Galpão Adega. “Serão dois humoristas a cada apresentação com sátiras e 
observações engraçadas que falam do cotidiano”, descreve Léo de Castro. 

De quinta a domingo os atrativos de lazer funcionarão normalmente. A novidade do Espaço 
Aventura ficará por conta do lançamento do radicalSlackline, que testa o equilíbrio dos 
aventureiros. O brinquedo consiste na tentativa de equilibrar-se em uma corda amarrada em dois 
pontos. Atração de origem circense que pode ser realizada por adultos ou crianças. O Espaço 
Aventura oferece ainda 230 metros de descida da Tirolesa, bola flutuante do Water Ball, que 
permite andar pelas águas sem se molhar; o Trampulim elástico e seus saltos de até 7 
metros de altura; o X-Bike com loopings gigantes ao ar livre, e o Orbit Ball, que garante 
cambalhotas dentro de uma grande bola transparente e inflável. 

Nos finais de semana acontece também no Viveiro Interativo, o Papo Animal Especial, às 
15h30, momento em que os visitantes têm uma verdadeira aula sobre os bichos e podem, 
inclusive, tocar em cobras, tartarugas, iguanas, entre outros. A atração terá a participação 
especial do Kennedy, uma Sucuri de 3 metros de comprimento que pesa cerca de 35 quilos e 
que tem 11 anos de idade. 

  

MURO ECOLÓGICO___________________________________________________________ 

Outra novidade das férias do Vale Verde é a construção do Muro Ecológico, que vai acontecer 
aos domingos, a partir do dia 15 de janeiro, de 13h às 16h. Com criatividade e ajuda do público, 
uma equipe de grafiteiros, formada pelos artistas Krol, Testa e Iron, vão produzir um painel 
gigante com muitas cores e formas, com a temática da ecologia. 

  

  

  



Carolina Jaued, a Krol, umas das poucas mulheres grafiteiras em BH, diz que será uma 
experiência interessante e está animada com a interatividade que o Muro irá proporcionar."Com 
a ajuda dos visitantes do Vale Verde vamos fazer um trabalho bem bonito. Além disso, o público 
poderá entender na prática o que é o grafitte". 

COLÔNIA KIDS: DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS E TRANQUILIDADE PARA OS PAIS____ 

A Colônia Kids, a tradicional colônia de férias do Vale Verde Alambique e Parque Ecológico está 
de volta. Nos dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de janeiro o Parque irá oferecer uma programação 
especial para as crianças de 5 a 12 anos. A temática também são os super-heróis da Liga 
Ecológica. Por isso, cada dia terá o nome de um deles e atividades específicas para seus super-
poderes que incluem oficina de culinária mirim, oficina da Horta com plantio em garrafa PET, 
oficina de camiseta, jogos ecológicos, Papo Animal Especial, Water Ball, tirolesa, Pedalinho, 
entre outros. Recreadores darão toda a assistência à garotada durante as atividades. 

Durante a Colônia Kids do Vale Verde as refeições como almoço e lanche estão incluídas. A 
novidade deste ano é o serviço de transporte ida e volta a BH, com monitores especializados. 
Uma comodidade a mais para os pais que não precisarão se preocupar com o deslocamento das 
crianças.  

Grupos fechados que queiram participar também podem agendar uma data especialmente 
programada para curtir as atividades oferecidas pelo parque ou preparadas pela instituição de 
origem. 

Os interessados em participar da Colônia de Férias do Vale Verde Parque Ecológico podem se 
inscrever pelo telefone (31) 3079-9116/9127. 

ATRAÇÕES PERMANENTES ____________________________________________________ 

O Vale Verde Alambique e Parque Ecológico oferece diversas atrações para agradar toda a 
família como o Insetarium Vale Verde, exposição permanente de insetos vivos que conta um 
pouco desse mundo animal. As visitas acontecem sempre acompanhadas de guias, que 
explicam porque os insetos são a forma predominante de seres vivos, destacando curiosidades 
como a entomofagia, inusitada prática de comer insetos. 

Outro lugar muito visitado dentro do Vale Verde Parque Ecológico é o Bosque do Mestre, que 
conta com um labirinto de pedras e Vila dos Gnomos, dividida em quatro casas: marcenaria, 
tecelagem, cerâmica e a Casa dos Gnomos, com cozinha, quartos, sala e um lindo jardim com 
uma cachoeira artificial. 

A interatividade é outra característica marcante do passeio, os visitantes vão encontrar araras, 
canarinhos, maritacas e papagaios, além de faisões, avestruzes, perdizes, angolas e muito mais. 
Nos viveiros, há placas educativas com dados sobre a biologia, distribuição e status das 
espécies expostas. Um exemplo é o Viveiro Encantado dos Lóris, onde o visitante pode 
alimentar dezenas dessas aves, que são pássaros muito coloridos e bastante receptivos ao 
contato humano, com néctar produzido pelo parque. 

O Vale Verde possui ainda a Maternidade de aves, um ambiente didático, no qual o visitante 
pode observar e aprender, passo a passo, como funciona o processo de reprodução das aves. 
Esse ambiente garante a reprodução de espécies ameaçadas de extinção, como a famosa Arara 



Azul, a Ararajuba e o Papagaio Chauá. Nas visitas, uma equipe treinada de monitores orienta os 
visitantes e esclarece todas as dúvidas. 

Seguindo sua vocação conservacionista com foco na preservação de espécies ameaçadas de 
extinção, o parque possui o primeiro Criatório Comercial Certificado pelo Ibama, onde clientes 
podem comprar pássaros legalizados, contribuindo de forma decisiva para o combate ao tráfico 
de animais. 

O parque abriga ainda o Museu da Cachaça, que proporciona uma viagem no tempo pelos 
painéis que ilustram a história da bebida, desde os primeiros relatos no Egito Antigo até os dias 
de hoje. O Museu conta com um acervo com mais de 2000 exemplares de diversas marcas e 
épocas. Há ainda o Parque de Pesca, no qual são encontradas  tilápias, surubins, pacus, 
matrichãs, tucunarés, piaus, traías, patingas, entre outras espécies. A área é destinada tanto à 
prática da pesca esportiva quanto ao regime de pesque e pague. E o Espaço Degustação em 
que apreciadores da cachaça poderão conhecer e experimentar cerca de 50 marcas de cachaça, 
entre brancas e amarelas (ou envelhecidas),habitués de importantes premiações no país. Além 
de aprender mais sobre o trabalho do “cachacier”, profissional especialista em degustação de 
cachaça, e conhecer sutilezas do universo da cachaça com detalhes da produção e história da 
bebida. 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA FÉRIAS VALE VERDE___________________________ 

12 de janeiro de 2012, quinta-feira. 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

13 de janeiro de 2012, sexta-feira.   

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

14 de janeiro de 2012, sábado. 

14h Stand up UaiSô Comédia 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

15 de janeiro de 2012, domingo 



13h Trabalho de grafite no Muro Ecológico 

14h Teatro itinerante “O enigma da Ararajuba”. 

15h30Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

16 de janeiro de 2012, segunda 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

17 de janeiro de 2012, terça 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

18 de janeiro de 2012, quarta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

19 de janeiro de 2012, quinta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

   

20 de janeiro de 2012, sexta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

21 de janeiro de 2012, sábado 

14h Oficina de desenho com o ilustrador da Turma da Mônica João Marcos 

15h30 Papo Animal Especial 



Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

22 de janeiro de 2012, domingo 

13h Trabalho de grafite no Muro Ecológico 

13h30 Oficina de desenho com o ilustrador da Turma da Mônica João Marcos e palestra “Minha 
Vida nos Quadrinhos”. 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

23 de janeiro de 2012, segunda 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

24 de janeiro de 2012, terça 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

25 de janeiro de 2012, quarta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

26 de janeiro de 2012, quinta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

27 de janeiro de 2012, sexta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 



Espaço Aventura 

28 de janeiro de 2012, sábado 

14h Stand up UaiSô Comédia 

15h Teatro itinerante “O enigma da Ararajuba”. 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

29 de janeiro de 2012, domingo 

13h Trabalho de grafite no Muro Ecológico 

14h Teatro itinerante “O enigma da Ararajuba”. 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

30 de janeiro de 2012, segunda 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

31 de janeiro de 2012, terça 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

01 de fevereiro de 2012, quarta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

  

02 de fevereiro de 2012, quinta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 



Espaço Aventura 

  

03 de fevereiro de 2012, sexta 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

  

04 de fevereiro de 2012, sábado 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

05 de fevereiro de 2012, domingo 

13h Trabalho de grafite no Muro Ecológico 

14h Teatro itinerante “O enigma da Ararajuba”. 

15h30 Papo Animal Especial 

Exposição Diga não ao tráfico de Animais com oficinas 

Exposição de Quadrinhos e Espaço Leitura 

Espaço Aventura 

PROGRAMAÇÃO COLÔNIA KIDS ___________________________________________ 

Dia da aventura 

18 e 25 de janeiro 

Super-herói 

Indiana Kid 

Atividades 

Oficina de Culinária Mirim 

Oficina da Horta com plantio em garrafa PET 



Jogos Ecológicos 

Papo Animal Especial 

Water Ball e Pedalinho 

  

Dia do Criativo 

19 e 26 de janeiro 

Super-herói 

Estrela KID 

Atividades 

Oficina de Culinária Mirim 

Contação de história (Em busca do tesouro perdido” 

Oficina de papel Reciclado 

Bate papo Ecológico na Trilha 

Viveiro Encantado de Lóris e Trampulim 

  

Dia Corajoso 

20 a 27 de janeiro 

Super-herói 

Radical KID 

Visita ao Insetarium 

Descubra o Bicho e Trekking Ecológico 

Oficina de Camiseta 

Oficina de Culinária Mirim 

Tirolesa e Orbit Ball 

  



SERVIÇO_____________________________________________________________________ 

Vale Verde Alambique e Parque Ecológico 

Programação de férias de 12 de janeiro a 5 de fevereiro de 2012 

Endereço: Rodovia MG 50, km 39 – Bairro Vianópolis 

Funcionamento: 9h às 17h30 (de segunda a domingo, inclusive feriados) 

Entrada: R$ 18,00 adultos, R$ 9,00 (meia entrada*) para crianças entre 6 e 12 anos, estudantes* 
e clientes acima de 60 anos 

Crianças até 5 anos não pagam entrada 

Informações: atendimento@valeverde.com.br ou 3079.9171 

www.valeverde.com.br 

www.facebook.com/valeverdealambiqueparqueecologico 

www.twitter.com/valeverdeparque 

 *A meia entrada para estudantes é válida somente com a identificação de carteira de estudante 
do ano letivo, para  freqüentadores  do ensino fundamental, médio e superior. Para todo o 
público com direito a meia entrada, será exigida a identificação do comprador, na portaria do 
parque, para validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
PESSOA Comunicação e Relacionamento 

Telefone: (31) 3485-7875 

Rua Elói Mendes, 386 - Sagrada Família 

Belo Horizonte - Minas Gerais  

CEP: 31030-110 

E-mail: imprensa@pessoacomunicacao.com.br 

 

>>> Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE. 
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