CASA DE FRANCISCO
PROVIDENS PARA ECOLOGIA INTEGRAL
Com 16 mil metros quadrados de extensão, um verdadeiro paraíso dentro do município de Belo Horizonte e
divisa com o município de Santa Luzia, a Casa de Francisco é um cantinho de paz e de contemplação da
natureza. O cheiro de mato verde, o ecoar das águas, suas nascentes e o coral dos pássaros fazem os visitantes
esquecerem que estão em uma área urbana.
Neste espaço é possível fazer trilha ecológica, visitar uma horta agroecológica e participar de oficinas correlatas
ao tema do meio ambiente.
É com muita satisfação que a Casa de Francisco está aberta a visitações pré-agendadas. Para que essa
experiência seja segura, confortável e enriquecedora para todos os envolvidos, seguem algumas informações:
 A entrada só é permitida com agendamento prévio;
 O horário de visitação é de 08 às 16hs;
 Lista de crianças e adolescentes, monitores, educadores, professores e demais envolvidos que
participarão das atividades devem ser encaminhadas à coordenação da Casa de Francisco com
pelo menos 3 (três) dias de antecedência;
 O (a) responsável pelo grupo visitante deverá preencher um formulário com maiores detalhes
sobre o grupo;
 É recomendável que os visitantes façam uso (durante a permanência no espaço) de boné ou
chapéu, calçado fechado, repelente, roupas confortáveis e preferencialmente claras;
 A orientação é de que o grupo visitante tenha uma média de idade equilibrada para que sejam
definidos percursos e atividades coerentes;
 Portar garrafinha d’água.
Não será permitido:
 Coletar plantas, flores, sementes, parte de animais, minerais etc.;
 Provocar estampidos, emitir gritos ou barulhos que possam perturbar a fauna silvestre;
 Acender fogueiras ou soltar balões;
 Deixar qualquer tipo de lixo na área de Casa de Francisco;
 Estar acompanhado de animais domésticos;
 Fazer marcações/pichação de qualquer natureza em elementos naturais ou estruturas da Casa
de Francisco;
 Acessar atalhos não autorizados ou áreas interditadas;
 Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres.
Contatos:
Edson Neris Bahia 98648-1153
florestal@projetoprovidencia.org

