
                                                               

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

IMERSÃO OCULAR REGENERATIVA – Jardins de Luz 
 JANEIRO 2018  

 
Prezado aluno, 
 
“Com imensa alegria, te convidamos a participar de um curso inédito no mundo! Um entendimento 

holístico e profundo para os nossos olhos chamados de janelas da alma. Uma maravilhosa jornada com 
auxílio do reino vegetal”.  

Objetivo principal: entender os caminhos da luz desde as plantas, os nossos olhos até o jardim; sempre 
com sentido de cura/regeneração. 

Objetivos secundários: entender jardins naturalistas, fazer colheita de espécies aromáticas, aprender 
destilação básica de óleos essenciais, entender uso de cosméticos naturais, fazer práticas para fortalecer os 
olhos e a pele (exercícios self healing, cachoeiras), fazer croquis/desenhos. 

Passaremos cinco dias em imersão desfrutando de lindas paisagens e vivências. 
 

1. PROGRAMAÇÃO & DATAS 

JANEIRO  

17 
QUA 

(Início 13h) 

(Saída de Nova Petrópolis para pernoite em Cambará do Sul) 

Pousada: Conversas iniciais 
Terapia para fortalecer os olhos. 

18 
QUI 

(Visitação: Cânion Fortaleza e/ou Lajeado das Margaridas). 

 
Identificação de espécies nativas aromáticas. 

19 
SEX 

(Visita a paisagens de São José dos Ausentes e Vacaria visita à tarde na vinícola Campestre, 
retorno a Nova Petrópolis). 

 
Visitação de paisagens e vinícola com macropaisagismo em Implantação. 

20 
SÁB 

(Nova Petrópolis - Perau do Encanto). 
 

Coleta de plantas aromáticas 
Óleos essenciais e destilação. 

21 
DOM 

(Término 12h) 

(Finalizações: Nova Petrópolis – Perau do Encanto). 

 
Jardins para a janela da alma. 

 
Professores: Agrônomo e Paisagista Toni Backes; Arquiteta Paisagista Gabriela Pizzetti; Convidada 

especial: Terapeuta Alja Lamas. 
 

2. INVESTIMENTO e INSCRIÇÃO: 
2.1. CONDIÇÃO ESPECIAL até 30/12 – $ 920,00 (a vista). Após 30/12 - R$1070,00 (a vista). 

 
2.2.  INSCRIÇÕES: www.paisagismoregenerativo.com.br 

 
2.3.  Forma de pagamento: 

:: Depósito bancário -  Banco do Brasil AG: 1102-9 CC: 18530-2. Consultoria Toni Backes CNPJ: 02.447.693/0001-90 
:: Pagseguro: Consultem em nosso site as condições de parcelamento e taxas. 



 
 

Mais informações: e-mail contato@paisagismoregenerativo.com.br ou (54) 3281-3619 
 

 
 

3. ALIMENTAÇÃO: Inclui Café da manhã nas Pousadas. Sugerimos picnic compartilhado nas excursões. 
Não incluído almoço, janta e lanches durante a viagem. Na Escola Perau do Encanto será servido lanches nos 
intervalos. 
 

4. HOSPEDAGEM: Incluem no valor do pacote as hospedagens: 

 Pousada Pindorama: Cambará do Sul (www.pousadapindorama.com.br) 

 Pousada Flor da Montanha: Nova Petrópolis (facebook.com/Pousada-Flor-da-Montanha) 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Em Cambará há possibilidade de ficar em camping ao invés da Pousada, abate-se 100,00 do valor do curso, não 
inclui café da manhã nessa modalidade. Caso opte por essa opção, você deve levar barraca, colchão, cobertores, etc. 
 
- Em caso de chuvas fortes, a viagem a Cambará poderá ser cancelada e o curso será todo em Nova Petrópolis. Neste 
caso, devolveremos 30% do valor pago das inscrições que é o custo aproximado do ônibus e pernoites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. OUTROS CURSOS DE VERÃO EM 2018 (em breve detalhes): 
 

 27 de janeiro: Oficina de aquarela - Com Achylles Costa Neto. 

 De 23 a 25 de fevereiro: IMERSÃO DAS ÁGUAS no Rincão Gaia: em Pantâno Grande - RS (Santuário 
Lutzenberger). 
 
 

CURSO MODULAR PAISAGISMO REGENERATIVO – TURMA 2018 

ENTRE EM CONTATO! VAGAS LIMITADAS! 
  

 
Módulo A - 23 e 24 de março 

Módulo B - 20 e 21 de abril 
Módulo PPO - 25 e 26 de maio 

Módulo C - 23 e 24 de junho 
Módulo D - 27, 28 e 29 de julho 

Módulo E - 24, 25 e 26 de agosto 

Congresso Paisagismo Regenerativo – 28, 29 e 30 de setembro 
Módulo F - 26, 27 e 28 de outubro 

Módulo G - 23, 24 e 25 de novembro 
 

 
 
 

 
 

Nos adicione como amigo no facebook.com/perau.doencanto 
Receba informações sobre nossos cursos e eventos nas Fanpages: 

facebook.com/EscolaPerauDoEncanto 
facebook.com/PaisagismoRegenerativo 


