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Roteiro
Saída às 8h do Sesc Itaquera, em ônibus padrão turismo, com serviço de bordo e 
acompanhamento de guia credenciado pelo Ministério do Turismo. 
Inclui almoços e ingressos.

Visitaremos a exposição “Darwin, o original” e participaremos da atividade “Mirada das 
Aves”, além de termos momentos livres para aproveitar o Sesc Interlagos.

Por que ir?
Você conhece a história de Darwin, um importante biólogo que revolucionou o conhecimento 
sobre a origem e evolução das espécies? Neste passeio, teremos acesso a informações sobre 
a vida, história e descobertas deste importante cientista que viveu entre nós no século XIX. 

Dicas para o passeio:
• Máscara descartáveis ou PFF 2 (mais de uma para troca a cada duas horas);

• Uso de Protetor solar e repelente;

• Agasalho e chapéu; 

•  Água para a caminhada;

• Máquina fotográfica; 

• Guarda-chuva e/ou capa de chuva;

• Mochila para carregar seus pertences;

• Use roupas e calçados confortáveis. 



Vale a pena saber
• O Sesc Interlagos foi inaugurado em 1975 e localiza-se às margens da represa 

Billings. Sua área total é de 500.000 m². A unidade se caracteriza também pela 
presença de lago e do bosque das Araucárias, oferece campo de futebol, pista de 
atletismo, quadras poliesporetivas, ginásio de esportes, espaços que estimulam 
o livre brincar e áreas que oportunizam caminhadas e momentos de descanso.

• A exposição “Darwin, o original” apresenta, por meio de peças audiovisuais, 
maquetes e obras interativas, a vida, as teorias e o legado da revolucionária 
produção científica de Darwin (1809-1882). Ele foi um importante naturalista, 
biólogo e geólogo inglês, conhecido mundialmente por suas contribuições ao 
conhecimento da origem e evolução das espécies na Terra.

• Mirada das Aves é uma atividade que nos convida a explorar uma trilha em meio à 
Mata Atlântica reflorestada no Sesc Interlagos. Nesta atividade, encontraremos 
uma sinalização com silhuetas de aves colocadas diretamente sobre os galhos e 
troncos, com informações sobre espécies encontradas por aqui e até mesmo a 
possibilidade de ouvir suas vocalizações. Haverá também notas evolutivas sobre 
fauna e flora, num diálogo direto com a exposição Darwin, o original. Um lugar 
para passarinhar, com garantia de observação divertida e criativa!

Dispense a sacola plástica!

Dispense a sacola plástica! Evitar o consumo de sacos e sacolas 
plásticas é uma contribuição efetiva para diminuir o lixo nos aterros. 
Lona, tecido, fibra e vime são opções de sacolas duráveis que podem 
ser levadas conosco já de casa.
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IMPORTANTE

Seja um viajante responsável! 
Acesse: www.passaporteverde.gov.br

Informações:

Sesc Itaquera
Av. Fernando do E. S. Alves de Mattos, 1000 
Tel: (11) 2523 9200

 Itaquera 7,2km   Terminal São Mateus 5,2km
/sescitaquera

sescsp.org.br/itaquera

Leia atentamente as Condições Gerais do roteiro
• Esse roteiro não poderá ser realizado na íntegra, caso ocorram interferências climáticas.

• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, os horários, itinerários, passeios 
e outras atividades poderão ser estabelecidos em outra ordem ou alterados.

• Neste passeio, não esqueça seu documento ofi cial de identifi cação.
Para verifi car a relação completa dos documentos aceitos, consulte o Portal Sesc SP 
(https://www.sescsp.org.br/participacao-em-circuitos-turisticos-informacoes-importantes/).

• Comparecer com 30 minutos de antecedência.

• Tolerância de até 15 minutos do horário marcado para a saída.

• Crianças e adolescentes menores de 16 anos deverão participar de passeios sempre 
acompanhados de: 

 Pai, mãe, guardião ou tutor; 

 Parente ascendente ou colateral maior, até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 

 Pessoa maior de idade, mediante apresentação de autorização escrita assinada pelo pai ou pela mãe,
  guardião ou tutor, com fi rma reconhecida em cartório.

• Serviço de estacionamento:

R$ 12 (Credencial Plena)
R$ 24 (Demais frequentadores)

O pagamento do estacionamento deverá ser realizado nos Totens de Autoatendimento 
com cartões de débito ou crédito.

Para este passeio o acesso ao Sesc Itaquera será exclusivo pela Portaria Principal 
localizada na Av. Fernando do Espírito Santos Alves de Mattos, 1000.


