
 

 

RODA DE CONVERSA NA SANTI 

Tema: Atividades outdoor em família 

Com quem: Fabio Nitschke Gomes 

Quando: 19/04, das 19h às 20h30 

Onde: Biblioteca Santi 

  

Caros pais, 

Estamos inaugurando um novo espaço de encontro e bate-papo na Escola Santi. 

Intimista e com poucos participantes (máximo 20), a intenção é reunir pessoas 

(mães, pais, educadores e convidados) com interesses comuns, para conversar 

sobre um tema pré-definido, com a presença de um/uma especialista no assunto - 

da comunidade Santi ou convidado(a). 

A primeira Roda de Conversa na Santi será conduzida pelo Fabio, pai de 2 alunos 

da escola. Fabio Nitschke Gomes trabalha com branding, design e comunicação. 

Apaixonado por bicicleta, viagens e natureza, envolveu os filhos desde pequenos 

em suas práticas: juntos, já fizeram dezenas de trilhas, montanhas e viagens de 

bicicleta – incluindo a descida da Serra do Mar (2013), a travessia dos Alpes da 

Alemanha até a Itália (2015), o Circuito do Vale Europeu (2016), a travessia de 

Cunha a Paraty (2017) e os arredores do Lago de Constança, na Alemanha (2017). 

Durante a conversa, Fabio pretende contar sobre suas experiências e inspirar as 

famílias presentes a conviverem ao ar livre e perto da natureza. 

 



INSCRIÇÕES: Clique aqui até 18/04 e faça sua inscrição. As inscrições serão 

aceitas por ordem de chegada. Confirmaremos o recebimento. As vagas são 

limitadas. 

  

PARA SABER MAIS 

Atividades ao ar livre e perto da natureza são prazerosas e fazem muito bem não 

só para a formação das crianças como para fortalecer os laços familiares, com 

benefícios  que pesquisas científicas já comprovaram: vivências outdoor promovem 

um desenvolvimento integral, estimulam a atividade física e uma melhor nutrição, e 

deixam as crianças mais ativas, interessadas e exploradoras. 

Embaixador da Thule da linha Active with Kids, compartilha suas experiências no 

blog ATIVITAE (@ativitae e www.ativitae.com.br) e em sua coluna no Portal 

Extremos (www.extremos.com.br) para estimular que mais famílias incluam 

atividades outdoor com os filhos em suas escolhas. Os relatos da família já foram 

apresentados em palestras de eventos como Shimano Fest, Adventure Sports Fair, 

Thule Experience e Brasil Cycle Fair, além de publicações online e impressas. 

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 
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