
Dia 06 às 17h00
Nascer da Lua na Praia da Atalaia

Passeio Especial com a Comunidade de Fernando de Noronha para contemplar o nascer da Lua na praia da Atalaia. 

Dia 12 às 15h00
Piquenique da Melhor Idade no Mirante Dois Irmãos

Passeio na trilha do Sancho até o Mirante com idosos da ilha. No local será realizado alongamento, piquenique e bate 
papo sobre a acessibilidade dos idosos na ilha.  

Dia 13 às 14h30
Captura de Tartarugas

Realização de captura de tartarugas pelos pesquisadores do Projeto TAMAR na praia do Sueste acompanhados de 
pessoas com mobilidade reduzida com o uso da cadeira flutuante.

Dia 13 às 19h00
Caminhada Noturna no Parque

Passeio noturno na trilha do Sancho com o apoio de guias credenciados da ACITUR para contemplar a natureza. 

Dia 14 às 20h00
Quinta da Boa Prosa 

Palestra com o Marco Pellegrini, da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. Aberto a comunidade, turistas, 
personalidades e jornalistas.

Dia 16 às 05h00
Nascer do Sol na Caracas

Passeio com adolescentes, a partir de 14 anos, para contemplar o Nascer do Sol. No local haverá café da manhã e um 
bate papo com educadores ambientais sobre a acessibilidade e o Parque Nacional. 

De 17 a 23 
Semana Gastronômica  

Durante a semana haverá venda de pratos especiais nos restaurantes locais. Parte da renda será revertida à AACD.

Dia 16 a partir das 16h00
Festa de Comemoração ao Aniversário do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha no Centro de Visitantes 

do Projeto TAMAR 
Show Musical com: Shekinah, Noronha Jazz Band, Tamarazul, Capim Açu e Maskavo

Batismo da Capoeira Infantil Meia Lua Inteira
Apresentação do Circo Caracas

22h00 Encerramento com Bolo e Refrigerante

Dia 20 às 20h00
Tour Fotográfico  

Passeio noturno à praia do Leão para contemplar a natureza e registrar imagens da Via Láctea. 

Dia 21 a partir das 07h30
Mergulho Adaptado

Mergulho com pessoas de mobilidade reduzida em áreas do Parque Nacional. 
Dia 21 a partir das 18h00

SARAU na Praça da Vila dos Remédios 
Apresentações de diversas expressões artísticas como, dança, circo, música, leitura de poesias, contos de histórias, 

entre outros. Participação especial do grupo de flauta doce Sons do Arquipélago e do grupo musical Xote dos 
Milagres, formado por crianças com necessidades especiais da ilha.  

Dia 22 às 19h00
Pedalada Consciente  

Pedalada com moradores e turistas para promover a reflexão sobre a importância da acessibilidade para os ciclistas.  

Dia 23 às 20h00
Cine Clube  

Apresentação do filme Jardim Secreto com entrada livre e distribuição de pipoca e refrigerante. Bate papo sobre o 
dia a dia das pessoas com deficiência.  

Dia 29
Reativação do acesso à praia da Atalaia para Pessoas com Mobilidade Reduzida
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Aniversário do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha

Realização:

Mais informações sobre a programação no e-mail ascomparnamarfn@gmail.com ou pelo telefone 3619-1156.


