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MiNHA FiCHA DE(A)
EXPLORADOR(A)
CODiNOME DE EXPLORADOR(A):

HABiLiDADES ESPECiAiS:

O QUE MAiS GOSTO DE FAZER:

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

BEM-ViNDOS E BEM-ViNDAS À EXPEDiÇÃO DA
FAZENDA BOM JARDiM E DA GRUTA DO BALLET.
AQUI ESTÃO GUARDADOS MiSTÉRiOS E TESOUROS
DE MiLHARES DE ANOS ATRÁS.
PREPARE SEUS EQUiPAMENTOS, PEGUE SEU DIÁRIO
DE EXPEDiÇÃO E VAMOS JUNTOS ESCAVAR ESSAS
HiSTÓRiAS.
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MAPA DE EXPEDiÇÃO
FAZENDA BOM JARDiM
E GRUTA DO BALLET

No seu diário de expedição, na página 05 você encontrará
três exploradoras que percorrerão esta saga junto
com você! Vá até lá para conhecê-las e para montar
e brincar com os paper toys que deixamos neste
kit. Inspirado(a) nas exploradoras, complete aqui
também a sua ficha do(a) explorador(a) e depois crie
o seu próprio paper toy (um boneco de papel) com
o modelo em branco que deixamos no material.
Deu tudo certo? Tire uma foto da sua equipe completa de
exploradores em paper toy e mande para seu professor ou
compartilhe com a gente pelo número 31 9635-6150.
Ao final da expedição, faremos um mural com todos os
exploradores! Você pode nos enviar fotos e comentários
de tudo que produzir durante a expedição, ficaremos
muito felizes em ter notícias da sua jornada.
Bom, equipe completa, vamos à campo!
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GRUTA DO BALLET

Seguimos estrada! Em nossa segunda parada, a Babuca
nos conta um pouco de sua história, compartilha seus
saberes sobre a natureza e nos dá informações sobre
as origens da Fazenda Bom Jardim. Corre lá na parada
2 do diário pra ver tudo que a Babuca tem pra contar.
Depois, volte aqui para responder:

Chegamos à Gruta do Ballet, patrimônio arqueológico
e paisagístico de Minas Gerais e parte da Área de Proteção Ambiental Carste Lagoa Santa. Na parada 1 do
seu diário, a Luzia compartilha algumas informações
sobre este espaço cheio de mistérios. Antes de partir
para o próximo ponto da jornada, não se esqueça de
completar sua primeira missão do diário de expedição!

O QUE É O QUE É?

Depois de descobrir as histórias contadas por Luzia,
volte aqui ao mapa e preencha:

GRUTA DA BABUCA

Diz a lenda que é só cair o sol e chegar a noite que
nos arredores de Matozinhos se ouve seus sons.

O nome dado à pintura da Gruta do Ballet é

Essas pinturas foram feitas há 			
anos.
As preguiças pré-históricas que viviam nesta região
tinham cerca de		
metros.

LAGOA BOM JARDiM
FiM DA EXPEDiÇÃO
MiRANTE DA
LAGOA BOM JARDiM
Nossa jornada está quase chegando ao fim, que pena! Mas
ainda temos muito por conhecer aqui no Mirante da Lagoa
Bom Jardim. Quem apresenta tudo pra gente na parada
3 do diário de expedição é a Inaê, protetora das águas.
Vamos nessa?

Fica tranquilo(a)! O fim da expedição é, na verdade, o começo de muitas outras
aventuras. Por isso, antes de seguir estrada, você tem uma última missão a cumprir
na parada final do diário. Veja lá e volte aqui para finalizar seu percurso!
O próximo patrimônio natural e arqueológico aqui da região que quero pesquisar
e conhecer será:

PARABÉNS!

Inaê nos ensinou que os animais podem ser bioindicadores,
ou seja, eles podem indicar se a natureza está ou não bem
preservada. Se encontrarmos, por exemplo, as aves aquáticas na área cárstica, é sinal de que a água está bem cuidada!

Você concluiu com sucesso a expedição à Gruta do Ballet e à Fazenda Bom Jardim.
Entregue seu diário e este mapa para seu professor ou professora e ganhe uma
surpresa especial!

Encontre e circule as aves que descobrir aqui no mapa.

Para conhecer muito mais sobre esses patrimônios, faça também a visita virtual ao
espaço: matozinhos.educacaopatrimonial.org.br

Resposta o que é o que é: Batuques e Tambores da Fazenda Bom Jardim

O nome desse tipo de pintura pré-histórica é

