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OBJETIVO: 

Planejar e executar roteiros inteligentes, 

criativos e agradáveis, promovendo 

conhecimento nas diversas áreas de ensino 

e contato com diferentes lugares do Rio de 

Janeiro e do Brasil.

Proporcionar sensações e experiências 

transformadoras e mais próximas 

à realidade dos alunos, gerando 

entretenimento com qualidade de vida e 

aprendizado.

Uma das principais agências e operadoras 

de turismo no Rio de Janeiro.
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O projeto

A Nattrip é uma das principais agências e 

operadoras de turismo do Rio de Janeiro.

Nosso objetivo é proporcionar experiências 

e sensações que superem as expectativas 

dos clientes, gerando entretenimento com 

qualidade de vida e conhecimento.

 

Aliado ao turismo, realizamos junto às 

instituições de ensino o planejamento 

e operação de atividades e projetos 

educacionais extraclasse. 

Especializados na elaboração e execução 

de roteiros inteligentes, criativos e 

agradáveis, buscamos proporcionar a 

estudantes da educação fundamental, 

ensino médio, e ensino superior o contato 

com diferentes lugares do Rio de Janeiro e 

do Brasil.
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Objetivo

Nosso objetivo é agregar ao processo de 

ensino uma alternativa que 

ofereça experiências transformadoras e 

mais próximas à realidade dos alunos, de 

modo mais dinâmico e utilizando ações 

pedagógicas interdisciplinares e não-

formais. Acreditamos que o turismo é 

uma ferramenta que gera aprendizagem 

significativa e oportunidade do aluno 

consolidar o aprendizado mediante a 

prática. 

Consideramos fundamental aproveitar o 

aspecto lúdico que a atividade turística 

pressupõe. Momentos de descontração 

e sociabilização são parte dos nossos 

roteiros, unindo ao conteúdo atividades 

recreativas e práticas de lazer.

 Aos pais, empresas e diversos tipos de 

associação, oferecemos também pacotes 

com roteiros adequados a cada perfil, 

incluindo passeios de 

entretenimento e caminhadas 

ecológicas.
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Como trabalhamos

Oferecemos soluções integradas ao 

planejamento do ensino, e todo o apoio 

necessário às escolas e 

faculdades para o desenvolvimento de 

projetos de viagens pedagógicas, culturais 

e de estudos do meio.

Prezamos por uma relação de parceria 

com coordenadores, professores e 

estudantes para a elaboração de cada 

etapa do planejamento e execução dessas 

atividades:
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Metodologia do Trabalho

1ª Etapa: 
Definição dos objetivos 

didáticos adequados às atividades e 

perfil dos alunos. Apresentação e escolha 

dos roteiros pedagógicos e elaboração 

do projeto de trabalho solicitado pela 

coordenação e professores.

 

4ª Etapa: 
Apresentação de material com informações 

completa sobre os roteiros e as condições 

para a adesão da instituição e dos alunos. 

3ª Etapa: 
Verificação e agendamento dos itens 

essenciais (transporte, hospedagem, 

estrutura, locais de visitação, número de 

alunos, professores e guias da agência) 

para delimitação dos custos e viabilização 

dos roteiros.

 

2ª Etapa: 
Para melhor orientação e capacitação 

dos professores e guias são definidos os 

conteúdos, mapas, iconografia e outros 

recursos necessários para as atividades.

 



Parâmetros Curriculares Nacionais

Trabalhamos em conformidade com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais 

estipulados pelo MEC. Nosso 

objetivo é auxiliar a instituição a 

garantir um conjunto de práticas 

planejadas com o propósito de 

contribuir para que os alunos 

aprendam e se desenvolvam não só no 

conteúdo científico, mas também suas 

capacidades de ordem cognitiva, física, 

afetiva, de relação interpessoal, inserção 

social e ética.

Propostas para cada momento na vida 

escolar e disciplina de estudo, a Nattrip 

oferece um programa que atende às 

diversas necessidades de faixa etária, 

aprendizado e valores.
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A Equipe

A equipe da Nattrip é composta por 

profissionais de turismo, guias qualificados, 

professores de diversas áreas de ensino 

e esporte, além de parceira de diversos 

fornecedores que oferecem toda a 

estrutura de transporte, alimentação, 

hospedagem e segurança para os grupos. 

Nosso trabalho é baseado no 

profissionalismo, qualidade, integração e 

superação das expectativas.
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Roteiros

Consideramos fundamental aproveitar o 

aspecto lúdico que a atividade turística 

pressupõe. Momentos de descontração 

e sociabilização são parte dos nossos 

roteiros, unindo ao conteúdo atividades 

recreativas e práticas de lazer.

Temos produtos específicos para 

instituições que queiram utilizar o 

turismo e o ecoturismo como forma de 

educação, união, cooperação, amizade, 

ordem e respeito. Não existe momento 

mais oportuno para proporcionar lazer e 

simultaneamente se obter tão valorosos 

conhecimentos nas diversas áreas de 

ensino.
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Planejamento

Todas as nossas aulas de campo e 

atividades são planejadas com base na 

experiência da empresa e de sua equipe, 

garantindo que nossos clientes tenham o 

máximo de acompanhamento e informação. 

Os roteiros são elaborados cuidadosamente 

para garantir completa segurança e 

conforto para os alunos.

Ao planejarmos as atividades de lazer e os 

projetos de estudo do meio, focados nos 

objetivos curriculares da turma atendida 

almejamos que os roteiros pedagógicos 

sejam aulas diferentes, interativas, 

prazerosas e criativas.
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Ensino Infantil

Roteiros que visam estimular as primeiras 

descobertas, primeiros contatos e 

questionamentos. Proporcionar a 

mudança de olhar e desenvolvimento da 

colaboração. Oferecer possibilidades de 

experimentar novas sensações e novos 

horizontes.

ECOBÉ - Ciência com Vida

Fazenda dos Cordeiros 

Quinta da Boa vista - Zoológico

Centro Educacional Marapendi

Fazendinha Estação Natureza

Bichinho do Mato - espaço para brincar
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Ensino Fundamental

Buscar reconhecer no outro possibilidades 

de crescimento e colaboração. Ampliar 

limites e estabelecer relações de confiança. 

Trabalho em equipe e comunicação. 

Respeito a diversidade, estímulo a atitude e 

iniciativa.

Floresta da Tijuca - Trilha dos Estudantes 

Museu da Vida - Fundação Oswaldo Cruz

Quinta da Boa vista - Museu Nacional

Planetário

Jardim Botânico e Jardim Sensorial

Forte São João

Forte Duque de Caxias

Museu de Astronomia

Aguas do Carioca

Fabrica da Coca Cola

Cristo Redentor

Fazenda Ponte Alta
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Ensino Médio

Deixando um momento para alçar novos 

vôos na vida. Estimulo a autonomia e 

autoconfiança, trabalho em equipe e 

comunicação. Liderança e tomada de 

decisão. Responsabilidade, tolerância e 

respeito a diversidade. Atitude. Iniciativa. 

O que é importante para si mesmo.

Pedra bonita

Niterói e Fortaleza de Santa Cruz

Centro Histórico e Zona Portuária 

Museu do Amanhã

Museu Histórico Nacional

Museu Light de Energia

Museu da República

Saveiro pela Baía de Guanabara

Estação de Tratamento CEDAE 

Petrópolis

Teresópolis
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Excursões

Após toda dedicação e empenho na sala de aula, é hora de se divertir e vivenciar novos 

lugares. Para tanto, nada melhor que uma viagem para um destino desconhecido e novo, 

para repor as energias, se integrar e colocar as ideias no lugar. Uma viagem de lazer, 

aprendizado e diversão.

Paraty

Ilha Grande

Vale do Café

Itatiaia e Penedo

Cabo Frio e Região dos Lagos

São Paulo Cultural

Cidades Históricas MG

Parque Estadual do ibitipoca

Bonito - MS

Foz do Iguaçú

Brasília

Chapada dos Veadeiros

Chapada Diamantina

Amazonas

Balneário Camboriu + Beto Carrero World

Florianópolis e Sul Catarinense
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Eventos

Teatro

Teatro na escola

Feira do Livro

Pic nic de integração entre Pais e Filhos

Apresentações de circo e shows infantis

Confraternização fim de ano

Day Use em sitios e resorts
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Roteiros Personalizados

Planeje novas atividades para sua 
instituição

Trabalhamos conforme as suas 
necessidades.

Fornecemos toda acessoria e 
suporte necessário

Entre em contato conosco e exponha suas 

necessidades e ideias, faremos o possível 

para formatar um roteiro personalizado ao 

seu grupo. Queremos ser parceiros nessa 

importante missão de educar e difundir 

conhecimento! Contem conosco!
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