
Acompanhe a aventura do 3º ano no Vale 
do Moxuara

Uma paixão em plena 
guerra

Um dia no campo

Aprendendo na 
prática CURIOSIDADE!
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O 3º ano embarcou em uma aventura ecológica pelo
Vale do Moxuara que está localizado na Fazenda
Estância do Vale em Roças Velhas, em Cariacica – ES.

Os alunos foram desafiados a enriquecer o conhecimento
obtido em sala de aula. Viram na prática educação
ambiental, animais, rios, lendas, entre outros, através de
um dia no campo. Além disso, o Projeto buscou
proporcionar momentos agradáveis de descontração
unidos a um divertido e saudável aprendizado sobre a
nossa região. Confira alguns registros!

Que a expedição
comece!

Chegada!
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Trilha Ecológica



Tratamento de água
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Contato com animais
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Horta e Minhocário



Palestra
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Arvorismo, tirolesa,
passeio a cavalo,

charrete e muito mais!
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Lazer
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Lazer
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Lazer



Segundo a lenda, onde hoje ficam as cidades de Cariacica e Serra, viviam duas
tribos rivais. O chefe da tribo que habitava em Cariacica teve uma filha lindíssima

que se apaixonou por um valente guerreiro da tribo rival.
Dos céus, uma ave fantástica via o sofrimento do casal e seu amor proibido e

decidiu ajudar. O enorme pássaro levava a princesa índia até o encontro de seu
amado, mas, mesmo com a ajuda sobrenatural, os jovens foram descobertos. Irado,

o chefe da tribo pediu a um poderoso xamã que fizesse um feitiço para que os
amantes jamais se encontrassem de novo. O velho curandeiro implorou aos deuses

tal provisão, e eles foram extremamente severos, pois prenderam os jovens
amantes em prisões de pedra, transformando a princesa no Monte Moxuara e o
guerreiro no Monte Mestre Álvaro, condenando-os a estar um de frente ao outro

pela eternidade, mas sem se tocarem ou se falarem. (...) Uma vez por ano, os jovens
amantes se libertariam de sua prisão de pedra, e o pássaro encantado lhes serviria

por mensageiro. A ave fantástica se converteu em fogo e, no dia 24 de junho, é
possível ver o pássaro de fogo rasgar os céus levando as eternas promessas de

amor da princesa e do guerreiro.

Lenda do Mestre Álvaro e Mochuara

CURIOSIDADE!
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Alunos conhecendo a lenda e encenando a história



Depoimentos
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Depoimentos
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Depoimentos
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EXTRA! Ônibus
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