
Chegou o momento de estarmos juntos, em volta de uma 
fogueira, com as mãos na terra, trocando impressões, saberes 
e sonhos para um mundo com mais biodiversidade, alimentos 
sem venenos, respeitando a todos os seres e culturas.

Trazemos nesse material o guia do curso, focando nas 
experiências especiais, os mestres, locais para ficar e as 
mudanças que essa imersão pode trazer pra você e para o 
mundo que te rodeia! Vamos lá?

quando e como?

O curso acontecerá dos dias 16 a 19 
de junho de 2022, na Vila de Santo 

André, Santa Cruz Cabrália, Bahia.

O curso será das 9hs às 18hs (quinta a 
sábado) e das 9hs ao meio-dia 

(domingo), com intervalo de 3 horas 
para almoço. Além do conteúdo 

teórico, as práticas serão realizadas 
em locais icônicos do nosso território.



mestres

O Walter Steenbock, agrônomo 
e autor de A Arte de Guardar o 
Sol, e Bento Cruz, permacultor e 
agroflorestor, responsável por 
cursos de formação em 
Agrofloresta e Permacultura em 
toda América do Sul, estarão 
presentes no Projeto Colmeia 
para ministrarem o curso.

imersão

Com inúmeras experiências de imersão, nossa ideia é fazer 
com que os participantes possam ter vivências em espaços 
regenerativos, com atividades ecologicamente sustentável.

Manejo na beira 
Rio João de Tiba

No espaço que já foi 
restaurado pelo 

Projeto Colmeia e 
apoiadores locais, os

participantes poderão deixar         
sua marca positiva na vila, com o 

manejo na beira do Rio João de Tiba. 
Um legado de cuidado e 

regeneração para a população local!



Experiência na
Fazenda Arimuguê

Na Fazenda Arimuguê será 
feito um estudo da mata 
local, abordando aspectos
de Ecologia Profunda, 
padrões da Natureza e
cultivo de alimentos através                      da 
agroecologia. SSerão abordados                        
temas sobre o funcionamento da                     
floresta – ou seja, as forças que fazem                 
uma floresta ser o que ela é. A partir da 
identificação do “conhecimento da mata”, serão 
apontados   padrões que emergem da natureza. 
Além disso, haverá uma palestra de sensibilização 
para a meliponicultora.

Vivência na Aldeia
Mata Medonha

Aldeia Pataxó de Mata Medonha                                       
serão colocados em prática todos                                                   
os aprendizados do curso, através                                                        

de um mutirão com a comunidade,                                               
na criação de jardins comestíveis                                              

usando os princípios da agrofloresta.                                        
Para isso, inicialmente será feita                                                          
uma introdução à agrofloresta e                                                     

ao desenho regenerativo, junto com                                             
um panorama da agricultura, dos agroecossistemas e das 

técnicas agroflorestais, dentro de uma cultura de inovação.



onde ficar?

A Vila de Santo André, além de 
receptiva, possuí diferentes tipos de 

hospedagem, para diferentes gostos!

Quem vai participar da imersão tem 
desconto nos hotéis, pousadas e 

camping abaixo. Confira:

Camping & Suíte 
JamboSana

+55 73 99972-5997

@jambosana.camping

+55 73 9956-2307

@pontadesantoandre

Pousada Ponta 
de Santo André



Pousada 
Banana da Terra

+55 73 99199-4839

@pousadabananadaterra

Pousada Vila 
Araticum

+55 73 9812-6612

@pousadaaraticum

+55 73 9186-0002

@pousadavictorhugo

Pousada 
Victor Hugo



porque participar?

Destinado para qualquer pessoa 
que queira aderir práticas 
sustentáveis e regenerativas, 
considerando a bioregião do 
nosso território (extremo sul     
da Bahia), com vagas sociais 
para a comunidade local.

Os mentores irão resgatar os saberes ancestrais dos povos 
da floresta e a reconexão com a natureza, utilizando técnicas 
de plantio sem agrotóxicos e de manejo agroflorestal. Ao final, 
faremos uma sistematização coletiva, relembrando os 
aprendizados e as percepções de cada um.

investimento

O investimento do curso será de R$ 1380,00 (em até 12x).
O que inclui:
* 3 e 1/2 dias de curso de Walter Steenbock e Bento Cruz;
* Almoço + bebida com Chef Thiago Paixão e chá da tarde;
* Noite de despedida o na fogueira com comes;
* Certificado de conclusão do curso;
* Material de apoio do curso e insumos;
* Vivência na Aldeia da Mata Medonha;
* Manejo na praça na Beira do Rio São João de Tiba;
* Criação de jardim comestível;
* Visita e experiência no Projeto Arimuguê;
* Aulas de Yoga com a Professora Luciana Jabur.

Compra via:



Pronto para 
mudar sua forma 

de ver a vida?
Vamos juntos!

@maps.eco

11 95760-3734


