


Boas vindas
É com muita alegria, dedicação e paixão pelo nosso 

trabalho, que desejamos que você, seus familiares e as 
pessoas que ama e compartilha esta experiência de vida 
“sejam bem-vindas a natureza através de nossas 
experiências”.

Desde a fundação da Eco Sistema, nosso propósito é 
despertar o ser humano para a plenitude do valor e para 
a essência da vida ao longo do caminho que cada um de 
nós é perfeitamente capaz de construir de maneira 
sustentável.

Para tanto, sempre compartilhamos nosso processo de co-
educação através de experiências seguras, saudáveis e 
coletivas junto a natureza. Permita-nos  conviver e 
compartilhar  com “Você” estes momentos de alegria e 
superação, pois a vida é bela e suas lições  eternas.

Demetrius Alexandre de Carvalho
Sócio-Fundador
Secretario Executivo



A ECO SISTEMA

Fundada em 1991, a ECO SISTEMA
® é uma instituição sem fins 

econômicos e associativa que atua na área de educação, 
desenvolvimento socioambiental e meio ambiente.

Dentre suas principais ações destaca a aplicação de  seus 
programas  de co-educação para diversas escolas dentre elas a 
Escola Graduada São Paulo, o Colégio Porto Seguro, a Escola 
Americana de Campinas, Colégio Anglo. E empresas como 
Ford, Ambev, Natura, Ericson entre outras. 



Nossa proposta e compromisso
Nossa proposta consiste na Sinergia! Sinergia para nós é a 

capacidade dos sistemas vivos se articularem na execução de 
ações e trabalhos que produzam resultados coletivos.

As pessoas são energia pura, tem fé, sentem e vivem pelo amor a 
vida, a si mesma e ao próximo. Sendo assim, as organizações 
são sistemas vivos movimentados e transformados pela fonte 
de energia vital: as pessoas. E a organização mais importante 
de todas: a organização familiar.

Esta proposta de trabalho co-educativa visa promover ações em 
sinergia com os pais e cooperar com a educação e evolução de 
seus filhos para superar os desafios futuros nas relações com 
a vida.



A Eco Sistema e os 
Programas Sócio-ambientais

A ECO SISTEMA
® é composta por profissionais especializados e 

qualificados pela instituição no processo didático-pedagógico 
experiencial. 

Esta formação consiste na seleção de pessoas e no treinamento 
de 400 horas de aprimoramento pessoal e profissional ao 
longo de 24 meses em experiências práticas (programas sócio-
ambientais) e atividades teóricas (curso e pesquisa).

Os programas sócio-ambientais são operações institucionais que      
visam fortalecer princípios, valores e atitudes coletivas e 
individuais para a melhoria do bem-estar da coletividade 
por meio da sua mudança de paradigma quanto as suas 

posturas nos ambientes de convivência familiar, 
profissional e social.

“Que ser é o ser humano que não serve para a 
construção de um mundo melhor.”



Objetivos dos Programas Eco Sistema

A ECO SISTEMA
® desde a sua fundação em 1991 realiza diversos 

programas sócio-ambientais que promovem a mudança e a 
melhoria de valores do ser humano através de experiências na 
natureza.

Estas experiências são planejadas e orientadas para despertar e 
fortalecer o bem-estar do indivíduo (físico, emocional e 
espiritual), assim como, nas relações com seus grupos de 
convivência familiar, profissional e social.

O objetivo das experiências realizadas pela Eco Sistema em seus 
programas é a promoção da:

• Auto-estima

• Autoconfiança

• Autodisciplina

• Liderança 

• Trabalho em equipe

• Democracia

• Superação de desafios





Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

A proposta do Programa Biotrek

É um programa de férias, co-educativo, personalizado e 
qualitativo através de experiências com atividades de 
aventura na natureza.



Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

PASSOS DO PROGRAMA

1° Acordo de convivência

2° Identificação de oportunidades

3° Fortalecimento confiança e estima

4° Trabalho em equipe

5° Planejamento

6° Superação de desafio

7° Integração

SITUAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

Estabelecimento de regras e acordos

Análise de potencialidade individual

Promoção da superação de medos

Exercício de solução de problemas em grupo

Aprendizagem de elaboração de projeto

Empoderamento do grupo e de seus líderes

Convivência e confraternização social e lazer



Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

O objetivo da proposta do Programa Biotrek

O objetivo do programa visa despertar, promover e fortalecer 
princípios, valores e melhores hábitos para crianças, 
adolescentes e jovens para buscar melhoria nas suas 
relações sua Jornada de Vida.

Principais objetivos são: respeito mútuo, união, democracia, 
liderança, superação de desafio, auto-estima, autoconfiança, 
autodisciplina e automotivação (força de vontade própria).



Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

Como? 

O método  consiste num sistema de imersões de 7 a 28 dias com 
experiências diversas, instruções técnicas e práticas de 
esportes de aventura, exercícios experienciais de resolução 
de problemas, atividades desafios e muita alegria e diversão 
na natureza.

Onde?

No Parque Natural do Sauá, em Monteiro Lobato (SP) na Serra da 
Mantiqueira, sede operacional da ECO SISTEMA

®.



Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

Como são os grupos de participantes?

Os grupos são formados com no mínimo 5 e máximo 15 alunos.

Como são distribuídos os grupos?

– Criança de 10 a 13 anos;

– Adolescentes de 14 a 16 anos.



Biotrek: Jornada à Vida
- Programa de Co-Educação Criança, Adolescentes e Jovens-

O que está incluso no programa?
1. Atendimento personalizado e dedicado ao participante e ao grupo;

2. Transporte da casa do aluno ao local e o retorno. Os pais podem levar e/ou 
buscar os filhos;

3. O programa de experiências completo: instruções teóricas e práticas ao ar 
livre, atividades de aventura (montanhismo, canoagem, trekking, orientação 
com mapas, expedição de 2 a 7 dias);

4. Hospedagem (sem roupa de cama) com saco de dormir;

5. Equipamentos técnicos de uso pessoal e coletivo;

6. Alimentação completa;

7. Seguro de viagem;

8. Certificado do programa co-educativo sobre aprendizagem de liderança, 
trabalho em equipe, planejamento e demais competências aprimorar e 
familiarizadas durante o programa;

9. Relatório de imagens e de avaliação individual sobre inteligência emocional.



A natureza é a nossa escola e as experiências que nela planejamos são nossas 
lições de vida e a didática para ensinar e compartilhar conhecimentos e 
informações sobre  matemática, ciências, geografia, história, cidadania, 

empreendedorismo!

Para nós, as férias é o momento mais importante para despertar e aprender na 
prática os princípios, valores e hábitos que nos levarão a descobrir o que é: 

FELICIDADE!





Programa de Formação ECO SISTEMA
Cursos de Qualificação e Especialização de Voluntários, 

Educadores, Instrutores e Coordenadores

Nossa equipe técnica é capacitada em diversas atividades de 
esporte de aventura por mais de 400 horas de instruções 
técnicas, práticas e no processo didático-experiencial, base 
da reforma pedagógica na Alemanha em 1920 do Prinzip 
Max Von Baden e Kurt Hahn(Schloss Schule Salem).



Investimento em Co-educação de Filhos

Módulo I: 7 dias ( 92 horas de experiências, aprendizagem e diversão)

 5 dias de atividades no Parque Natural do Sauá

 2 dias em Expedição na Serra da Mantiqueira

 Investimento a vista 1999

 Financiamento em 4 de 599

Módulo II: 14 dias ( 196 horas de experiências, aprendizagem e diversão)

 7 dias de atividades no Parque Natural do Sauá

 7 dias em Expedição na Serra da Mantiqueira

 Investimento a vista 3989

 Financiamento: 4 de 999



Serviços prestados para:

• Escola Graduate School
• Escola Americana de 

Campinas
• Grupo de Escolas
• Colégio Cassiano Ricardo
• Colégio Monteiro Lobato
• ELO
• Petrobras
• Natura
• Ford
• Segestron
• SKF
• Prefeitura de São José dos 

Campos
• Oscar Calçados

• Gilbarco

• Editora Abril

• Universidade Ibirapuera

• Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente

• Fundação Florestal

• Nutrimental

• Tecsat

• Educator

• Albras

• Dinsmore Associates

• Tam

• Ambev

• Mac Boot



Coordenador do Programa
Demetrius Alexandre de Carvalho, 49 anos 

 Especialização em Pedagogia Experiencial na Alemanha pela Outward Bound;

 Pós-graduado em Gestão de Pessoas pela UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá;

 Graduado em Administração de Empresas e Negócios com ênfase em Gestão de Recursos 

Naturais pela UNIFEI - Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN; 

 Especialista em projetos de programas para desenvolvimento socioambiental através da 

pedagogia experiencial e educação ambiental ao ar livre;

 Criador de eventos co-educativos, esportivos e socioambientais: Ranger Eco Adventure, 

Trekking Trophy 1° campeonato de trekking do país 1994, Campor – Campeonato 

Paulista de Orientação entre outras ações;

 Fundador e secretario executivo da Eco Sistema ONG  desde 1991;

 Co-fundador da Outward Bound Brasil em 2000;

 Atuação  na área de co-educação de jovens desde 1991. 

 Consultor especializado em gestão e desenvolvimento de pessoas e grupos.


