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Sobre a autora
Sou Maria Luiza Naves, jornalista de profissão e mãe por 

instinto. Mais conhecida como Malu Naves, tenho dois filhos Henrique 
(6 anos) e Bianca (2 anos) e um super marido Wellington Maciel que 
me dá muita força nas minhas ideias e empreitadas (das mais as 
menos animadas).

Editora do blog Com Filhos por aí!, por lá, escrevo sobre 
possibilidades para as famílias se divertirem com as crianças em 
momentos realmente agradáveis para todos, dentro ou fora de casa, 
fortalecendo os laços familiares. Dou dicas de lugares, viagens, 
atividades e produtos para se divertir com os filhos.  

Minha grande paixão sempre foi passear, viajar e conhecer novos 
lugares mesmo que fosse sem sair de Brasília, minha cidade natal. 
Sonho em conhecer muitos lugares, tenho uma lista enorme. Porém, 
hoje vivo um dia após o outro e quando surge uma oportunidade caio 
no mundo com minha família. Enquanto não viajamos aproveitamos a 
vida Com nossos filhos por aí!

Acompanhe o Com Filhos por aí! no Facebook e no Instagram. 
Publicamos ideias e dicas bem bacanas de momentos de diversão em 
família.
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Por que levar as crianças para a roça?

Passear com os filhos no meio rural é permitir o contato direto com 
a natureza. É viver novas experiências e descobrir novos ares, sabores, 
cores e sons. Pular riacho, tomar banho de cachoeira, correr atrás das 
borboletas ou dos pirilampos, subir em árvores para chupar a manga 
mais madura e gostosa, andar a cavalo, correr atrás do bode ou jogar 
milho para galinhas.

Com certeza experiências únicas que permanecerão por toda uma 
vida no imaginário das crianças. Seres humanos que crescerão com mais 
consciência ecológica e amor pela mãe natureza.

O RURALTUR tem o prazer de convidar as famílias e suas crianças a 
conhecerem e a se divertirem nas fazendas e nos sítios que existem no 
nosso entorno.

Esqueçam por algumas horas o celular, a internet, o WhatsApp e 
interaja com a fauna e a flora do Cerrado e encontre a harmonia e a paz 
que o contato com a Natureza pode proporcionar.

RuralTur - Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno

Contato:

61 3244 6961 | 99392 4875 (Vivo) | 99195 6639 (Claro)

E-mail: ruralturdf@outlook.com  Site: RuralTur
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Como garantir a diversão!
Para que o passeio com suas crianças seja divertido, é interessante 

tomar alguns cuidados antes de pegar a estrada e ir para o campo com 
elas. Uma conversa sobre o local que vocês vão e o que podem encontrar 
lá é o primeiro passo para o passeio dar certo e todos se divertirem, os 
pequenos e os grandes.

Lembre-se que em muito locais, não haverá sinal de telefone ou 
internet, porém será uma ótima oportunidade para novas experiências.

Dicas para o passeio ser divertido:

★ Leve e use roupas confortáveis. Roupas claras e 
leves e calçados (que você costuma usar) são as 
melhores opções para ir para roça. Protetor solar, 
repelente e bonés/chapéus garantem o conforto na 
estadia no campo também.

★ Separe uma mochila pequena para levar uma 
garrafinha de água, uma toalha ou canga (para 
sentar no chão ou se secar depois de um banho de 
água natural) e outras coisas de primeira 
necessidade para seu filho. Lembre-se de não 
exagerar nos itens para a mochila não ficar pesada. 
Com essa mochila vocês poderão caminhar à 
vontade pelo local e fazer trilhas também.

★ Em outra mochila maior você pode levar uma muda 
de roupa para os pequenos, e para você e as outras 
coisas que achar importante ter no passeio. Mas 
essa mochila "base" pode ficar no carro ou na sede 
do local que vocês estão.
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Como garantir a diversão!

★ Ajuste o passeio para idade do seu filho e seu 
preparo físico atual. Sem exageros cada um no seu 
tempo. Para as crianças pequenas use carregadores 
de bebê (tipo sling, canguru e outros). 

★ Encoraje seu filho, de forma positiva, a continuar a 
caminhada ou trilha e a não desanimar. Muitas 
crianças cansam de andar e nesse momento podem 
ficar mal humorada. Vale a pena usar a criatividade 
e fazer atividades ou brincadeiras do tipo: quem 
acha primero uma flor amarela? ou qual será a 
árvore mais alta da trilha?

★ Respeite o tempo dos pequenos. Muitas vezes 
fazer menos atividades, possibilita curtir mais com 
as crianças. Uma parada para observar uma planta 
ou um inseto pode ser o ponto alto do passeio. 
Incentive a observação da paisagem a sua volta. 

★ Respeite o medo pelo desconhecido e seja 
compreensível. Muitas crianças não conhecem 
certos animais e a princípio podem ter medo, criar 
fantasias do que pode aparecer no passeio. Uma 
conversa tranquila e segura é a chave para  
solucionar a situação. 
   

★ Prepare um caderno de memórias para a criança 
desenhar ou escrever o que viu. Tenho certeza de 
que ela vai adora!!

Dicas para o passeio ser divertido:

Diversão no Campo com criança - 2016    Compartilhe: 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://comfilhosporai.com.br/diversao-no-campo-crianca-fazendas-sitios-do-df-entorno/
https://plus.google.com/share?url=http://comfilhosporai.com.br/diversao-no-campo-crianca-fazendas-sitios-do-df-entorno/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabei+de+baixar+o+guia+online+Divers%C3%A3o+no+campo+com+crian%C3%A7a.+Baixe+tamb%C3%A9m+o+seu+gr%C3%A1tis+aqui+-+Acesse:http://comfilhosporai.com.br/diversao-no-campo-crianca-fazendas-sitios-do-df-entorno/


Águas Emendadas

Funcionamento:
Todos os dias da semana, das 7h às 23h.
Endereço:
Área Isolada Sitio Novo Lote 04 - 
Planaltina-DF
Contato:
61 3500 6060 
E-mail:
contato@aguasemendadas.com.br 
Site: 
Hotel Fazenda Águas Emendadas

A 54 quilômetros da rodoviária do  
Plano Piloto, o Hotel Fazenda Águas 
Emendadas conta com opção de 
hospedagem e day use.

Os passeios incluem toda área de 
lazer e toda alimentação e bebida no 
sistema de tudo incluso.

Dispõem de piscinas de água 
aquecida, piscinas de água natural, 
passeios à cavalo e vários animais de 
fazenda como galinha, ovelha, porco, 
entre outros.

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-15.516186, -47.566275
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CLAT - Centro de Treinamento e Lazer  

Funcionamento:
De terça-feira a domingo, das 7h às 22h 
- por meio de reservas e agendas.
Endereço:
Fazenda Paulista - Beira do Alagado - 
Santo Antônio do Descoberto - GO
Contato:
61 3048 8200 | 99323 8200
E-mail:
clat@clat.com.br 
Site:
Clat - Centro de Lazer e Treinamento

Tem extensa área verde, ar puro e 
fauna diversificada. É possível aproveitar 
os diversos recursos rurais, de lazer e de 
educação ambiental. Oferece aos 
hóspedes, e aos grupos de escolas e 
igrejas, momentos de descanso, 
aprendizado e lazer dentro da moral e dos 
bons costumes.

Possui trilhas, playground, salão de 
eventos, piscinas, quadras, apartamentos, 
chalés, alojamento coletivo, e muitos 
espaços apropriados para grupos de 
estudo ou reflexão. Tem capacidade para 
receber até 150 pessoas e alimentação no 
sistema all-incluse.

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-16.126777, -48.150831
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Rancho Canabrava

Funcionamento:
Sábados, domingos e feriados sempre 
para almoço.
Endereço:
Chácara 46, Núcleo Rural Sobradinho I - 
Sobradinho - DF
Contato:
61 3591 1694 | 98147 0201
E-mail:
ranchocanabrava@gmail.com 
Site: Rancho Canabrava
Facebook Rancho Canabrava

Legal para levar as crianças para 
passear no topo das árvores, fazer 
trilhas, conhecer os animais da fazenda: 
porco, galinha, ovelha, mini vaca, 
cavalos, pôneis, fazer passeios a cavalo e 
de charrete! As atividades do Rancho 
Canabrava foram planejadas para 
proporcionar às crianças momentos de 
muita diversão e alegria juntinho à 
natureza! 

Oferece ainda restaurante com os 
pratos tradicionais da cozinha mineira e 
brasileira servidos no fogão à lenha.

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-15.660050, -47.771684
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Recanto Pedra Grande

Funcionamento:
De sexta a domingo e durante os feriados.
Endereço:
Fazenda Recanto Pedra Grande, Distrito 
de Santa Rosa - Formosa -GO (clique aqui)  
Contato:
61 3224 1397 | 99673 2493 | 
99673 7959 (WhatsApp)  
E-mail: 
pousada@recantopedragrande.com.br
Site: Recanto Pedra Grande 
Facebook Recanto Pedra Grande

O hotel fazenda e pousada Recanto 
Pedra Grande, onde a natureza faz 
morada, é uma pequena pousada, 
aconchegante, clima de verão, 
genuinamente rural, onde você pode 
curtir uma fazenda de verdade.

Fica no município de Formosa - 
Goiás, a 150 km de Brasília - DF.

Oferece pescaria esportiva, 
birdwatching, passeio a cavalo, de 
canoa, de caiaque, de charrete, trilhas, 
quadra de voley e futebol society, e 
ainda tem piscinas naturais de água de 
temperatura agradável o ano inteiro.  

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-15.043931, -47.205501
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Solar Bouganville

Funcionamento:
Mediante agendamento de no mínio 30 
pessoas.
Endereço:
Estrada da Feira do Produtor, ch. 142 - 
Parque Sol Nascente - Ceilândia -DF
Contato:
61 3377 0730 | 99969 6218 | 98138 9330 
98122 6563 (WhatsApp)
E-mail: dinizlandia@hotmail.com 
Site:
Solar Bouganville

Oferece o parque Dinizlândia com 
brinquedos radicais como: Kartcross, 
Gironalta, muro de escalada, pêndulo 
humano e tirolesa. Além de piscinas 
infanto juvenil, campo de futebol entre 
outros atrativos para eventos.

Estrutura completa para realização 
de confraternizações, casamentos,   
aniversários entre outros eventos. 

Dispõe de cozinha e espaço para 
até 500 pessoas em área coberta. Fica a 
27 quilômetros da Rodoviária do Plano e 
9 quilômetros da Praça do Relógio.

Oferece:

Turismo Rural do DF e entorno

-15.833803, -48.131772

Como chegar:
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Solar da Águia 

Funcionamento:
Sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 17h
Endereço:
DF 001 Km 43 Lote 04 – Santa Maria -DF
Contato: 
61 3395 1750 | 99914 2450 | 
97401 0814 (WhatsApp)
E-mail:
solardaaguia@hotmail.com  
Site: Solar da Águia
Facebook Solar da Águia

Tem 20 hectares de Mata 
Preservada com mata do cerrado, ciliar 
e de galeria com bosque da meditação, 
trilha ecológica e riacho com uma 
refrescante cascata. Oferece passeio a 
cavalo, visita a animais da fazenda, 3 
piscinas, campo de futebol, playground 
para as crianças e área de camping.

No restaurante, a comida caseira e 
bem saborosa é servida no fogão à 
lenha. O salão tem capacidade para 400 
pessoas.

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-15.989224, -47.882045
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  Vale das Cachoeiras

Funcionamento:
De sexta, a partir das 17h, ao domingo, às 
16h e feriados.
Endereço:
25 km da Cidade do Gama-DF
Contato da Central de reservas: 
De segunda à  sexta, das 9h às 13h e das 
14h às 18h. 61 3366-3927 | 99983-9759 
E-mail:
hotelfazenda@valedascachoeiras.com 
Site: Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras
Facebook Vale das Cachoeiras

O Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras 
é um Recanto da Natureza, onde você 
poderá apreciar as belezas do campo, 
tomar banho de cachoeira, fazer trilhas, 
se deliciar com a comida servida no fogão 
à lenha.

As crianças vão se divertir com 
nossas atividades: cavalos, piscinas, 
arvorismo, muro de escalada, tirolesa, 
pescaria, bicicletas, campo de futebol e 
muito mais…

Um lugar realmente de puro lazer 
para toda a família ! 

Turismo Rural do DF e entorno

-16.123846, -48.181052

Oferece: Como chegar:
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Vila Velluti Hotel de Campo

Funcionamento:
De quinta-feira a domingo.
Endereço:
KM 24 da BR-060, no sentido 
Brasília-Goiânia
Contato:
61 3363 9339 | 3262 0570 | 99698 0720 
| 99816 2319 
E-mail:
contato@vilavelluti.com.br  
Site: Vila Velluti Hotel de Campo
Facebook Vila Velluti Hotel de Campo 

O Vila Velluti Hotel de Campo, SPA 
& Convenções está localizado a 50 km de 
Brasília, situado em uma região do DF, 
cercada por montanhas em meio a um  
vale de natureza exuberante. 

Oferece diversas opções de lazer 
para as famílias com crianças como 
piscinas para os grandes e os pequenos. 
Além dos entretenimentos típicos de 
fazenda. Dispõe de pescaria, safari e 
trilhas para passeios noturnos.

Possui trilhas com acessibilidade 
para portadores de necessidades 
especiais. 

Turismo Rural do DF e entorno

Oferece: Como chegar:

-15.991318, -48.231052
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Solte a imaginação - Desenhos
Livro de atividades GRATUITO para estimular a 
criatividade das crianças. É um ótimo 
passatempo para viagens e passeios.

Nessa primeira edição da Coleção Bolsinho, os 
pequenos são incentivados a criar desenhos e 
situações de forma divertida e descomplicada. 

Um presente e dicas !

Coleção Bolsinho - Ed. 2 e 3
Coleção de livros de bolso com atividades para 
estimular a criatividade das crianças!

No Solte a imaginação - Histórias e Desenho, 
você cria diversos momentos divertidos com 
textos e desenhos. Tudo do seu jeito!!

O Solte a imaginação - Viagens e Passeios é 
uma ótima opção para você levar em suas 
aventuras por aí e registrar os momentos!

 
Para saber mais clique aqui!

Curso Amigo Violão
Conheça o curso de violão para adultos e 
crianças (a partir de 5 anos) realizarem juntos.

Uma atividade cultural e educacional que 
proporciona uma melhora no relacionamento em 
família ao criar momentos únicos.

Veja que legal esse curso clicando aqui!

Gostou das indicações!? Veja o que mais indicamos em Com Filhos por aí!

Acompanhe também nossas dicas e informações nas redes socias 

Clique aqui para ter o livro gratuitamente!
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Conheça Brasília!

Clique aqui e baixe o guia on-line 
GRATUITO Brasília com criança e 

divirta-se na Capital do País!
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