
TURISMO PEDAGÓGICO

Descubra o mundo com a Soft!



A Soft Turismo é uma empresa do ramo de turismo, com larga experiência na área. 

Temos consultores especializados que estão preparados para atendê-lo, buscando sempre 
uma solução inteligente e econômica para quem precisa de turismo de negócios, lazer, 
religioso, pedagógico, nacional ou internacional.

QUEM SOMOS



OBJETIVO

O turismo pedagógico é uma ótima ferramenta para somar ao currículo escolar de qualquer 
estudante, permitindo-o colocar em prática o aprendizado obtido em sala de aula e a vivência 
in-loco de situações, contextualizando-as ao estudo teórico. 

É uma ótima oportunidade para exercitar os conceitos de preservação ambiental, 
sustentabilidade, conhecimento, valorização, respeito e preservação da cultura, além de 
promover a socialização, como prevê os Parâmetros Curriculares Nacionais, definidos pelo 
MEC.

• Vivenciar aspectos naturais, sociais, culturais e históricos 
• Identificar esses elementos em diversos contextos 
• Proporcionar contato com dados reais dentro dos conteúdos estudados 
• Aulas práticas tornam-se mais atrativas para estudantes e professores 
• Integração de conteúdos curriculares em projetos multidisciplinares 
• Novas formas de produção de conhecimento 
• Interação social entre os estudantes



ESTÍMULO DA CURIOSIDADE

A ideia principal de um estudo de campo é 
oferecer uma alternativa à sala de aula, onde o 
estudante investe a maior parte do seu tempo. 
Utilizando abordagens multidisciplinares e 
menos formais, o estudante se sente mais 
confortável para fazer perguntas e saciar sua 
curiosidade de como o mundo funciona na 
prática. 

Os estudantes têm a oportunidade de ver na 
prática quais são os processos, invisíveis no 
nosso dia a dia, mas cujos resultados 
consumimos o tempo todo, como por 
exemplo: medição de temperatura e avaliação 
do clima, como é pautado um programa de 
rádio e como são confeccionados os jornais 
que circulam diariamente.



ALGUNS NÚMEROS

A Soft Turismo tem ampla experiência em atividades extraclasse junto a grandes escolas de 
Belo Horizonte e região metropolitana. Realizamos em conjunto todo o planejamento e 
operação dos projetos de ensino nos mais diferentes locais da cidade e do estado. 

Ficamos orgulhosos de compartilhar nossos números:

Estudantes transportados

+2000
Visitas realizadas+60

Escolas de Belo Horizonte 
e Contagem+6



NOSSO PRODUTO

Estamos aqui para facilitar ao máximo o trabalho das escolas. Oferecemos todo o apoio 
necessário para o desenvolvimento de projetos de turismo pedagógico, culturais e de estudos 
de campo. 

Sabemos como é trabalhoso ter que buscar os melhores valores para o transporte, conciliar os 
horários da escola com a visita ao local, comprar grandes quantidades de ingressos e lidar 
com os contratos. Relaxa! Cuidamos de tudo para você! 

Contamos com grandes parceiros e uma rede de fornecedores para garantir a melhor 
estrutura de transporte, hospedagem, alimentação e segurança para os estudantes e 
professores. 

Acreditamos que quem tem os melhores planos de aprendizado para os estudantes são as 
próprias escolas, por isso os roteiros podem ser definidos por elas ou em parceria com a Soft. 
Nossa responsabilidade é resolver toda a burocracia e fazer tudo acontecer!



NOSSO PRODUTO

Utilizamos toda a nossa experiência para que as visitas técnicas sejam um momento de intensa 
aprendizagem. Trabalhamos de forma profissional e priorizamos a clareza das informações 
para garantir que os objetivos estão alinhados. 

Oferecemos um valor fechado para a escola e todas essas facilidades já estão inclusas na 
proposta:

TRANSPORTE
Fretamento de ônibus ou van, 
garantindo sempre a segurança e o 
melhor valor.

SUPORTE
Um membro de nossa equipe irá 
acompanhar o grupo para oferecer 
apoio.

DOCUMENTAÇÃO
Providenciaremos os contratos e 
compraremos os ingressos. Tudo sem 
burocracia!

HORÁRIOS
Agendaremos todos os horários entre 
as partes para que tudo se encaixe 
perfeitamente.



PASSO A PASSO

DEFINIÇÃO DO PROJETO
A escola define qual é o seu projeto extraclasse, estabelecendo um roteiro ou 
escolhendo uma de nossas sugestões.

PARTE BUROCRÁTICA
A Soft irá verificar os horários, valores e termos do transporte, visitação, hospedagem, 
número de estudantes, professores e guias (credenciados pelo Ministério do 
Turismo) para realização do projeto e entregará uma proposta detalhada para a 
escola com datas e valores.

ACORDO FECHADO
A escola confirma a proposta e a Soft realizará o trabalho.

VISITA TÉCNICA
Um de nossos agentes irá acompanhar o grupo na visita para oferecer suporte.

RELATÓRIO
Entregamos um documento com as informações mais importantes do passeio para 
garantirmos que tudo ocorreu como planejado.
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SUGESTÕES DE ROTEIROS

Auxiliamos sempre as escolas na escolha do roteiro mais indicado para cada situação. Nosso 
portfólio é variado e, por isso, separamos algumas sugestões. 

Temos propostas para cada momento da vida escolar, contemplando várias faixas etárias, 
assuntos e disciplinas:

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

GEOGRAFIA ARTES

HISTÓRIA

CIÊNCIAS

BIOLOGIA

ASTRONOMIA

COMUNICAÇÃO

ESPORTES

ARQUITETURA

METEOROLOGIA



SUGESTÕES DE ROTEIROS

BeGreen – Fazendas Urbanas

• Primeira e única fazenda urbana da América Latina 
• Experiência de consumo e agricultura sustentável

https://begreen.farm



SUGESTÕES DE ROTEIROS

Museu dos Brinquedos

• Exemplares de diferentes épocas e países 
• Surgimento e evolução dos brinquedos desde as 

antigas civilizações até os dias atuais

http://museudosbrinquedos.org.br



SUGESTÕES DE ROTEIROS

Museu de Artes e Ofícios
https://mao.org.br

• Acervo do universo do Trabalho, das Artes e dos 
Ofícios no Brasil 

• Possui 2.500 peças originais dos séculos XVIII ao XX



SUGESTÕES DE ROTEIROS

Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG

• Vegetação diversificada e típica da Mata Atlântica 
• Espécies nativas e exóticas 
• Acervos nas áreas de Arqueologia, Paleontologia, 

Geologia, Botânica, Zoologia, Cartografia Histórica 
e Arte Popular

https://www.ufmg.br/mhnjb



SUGESTÕES DE ROTEIROS

Jornal O Tempo

• Tradicional jornal do estado 
• Jornal Super e Rádio Super

https://otempo.com.br



SUGESTÕES DE ROTEIROS

No Mundo das Águas

• 14 aquários de água doce 
• 22 aquários marinhos

http://nomundodasaguas.com.br



OUTRAS OPÇÕES

Parque ecológico da Pampulha, 
Parque das Mangabeiras, Inhotim, 
Caraça, etc.

NATUREZA

Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, 
São João del-Rei, Estrada Real, 
etc.

CIDADES HISTÓRICAS

Gruta da Lapinha, Gruta de 
Maquiné, Gruta Rei Do Mato, etc.

GRUTAS

Cinema, teatro, feiras, 
espetáculos, day-use em hotéis, 
etc.

EVENTOS



ENTRE EM CONTATO

Se alguma das nossas sugestões 
te agradou ou se você já tem um 
projeto para o crescimento dos 
seus estudantes, estamos aqui 
para ajudar! 

Aguardamos o seu contato e 
agradecemos muito pela 
oportunidade de contribuir para 
o futuro do nosso país. 

Ao lado colocamos nossas 
formas de contato. Escolha a 
que for mais confortável para 
você e vamos conversar!

(31) 2526-4545

TELEFONE
Disponível em horário comercial

pedagogico@softturismo.com.br

E-MAIL
Responderemos com prioridade

softturismo.com.br

SITE
Temos muitas outras ofertas e promoções



Soft Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Rua Padre Eustáquio, 1338 – Loja 3 
Carlos Prates – CEP 30710-580 
Belo Horizonte – MG

(31) 2526-4545
softturismo.com.br
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