
 

 

 

 

 

Programação 

 

❖ Experiências: 

  “Jogo da água” 

Os/as jogadores são convidados a responder a 60 cartões de perguntas/resposta sobre a água, 

divididas por diferentes níveis de conhecimento, adaptados a diferentes faixas etárias. 

 

 “Água: Precioso Líquido do Planeta” 

Nesta ação pretende-se sensibilizar os mais jovens acerca da problemática da poluição dos rios 

e oceanos.  

 

“Vamos fazer produtos naturais” 

Através desta atividade propõe-se desenvolver produtos naturais, como sais de banho e 

sabonetes, alternativos aos produtos usais do nosso dia-a-dia. Com plantas e outros ingredientes 

podemos desenvolver opções mais amigas do ambiente. 

Conhecer a natureza e aprender a preservar a biodiversidade. 

Reconhecer o impacto ambiental à escala do planeta e local da invasão de habitats por espécies 

exóticas. 

 

❖ Oficinas: 

“Cria o teu íman” 

Esta oficina permite despertar os mais jovens para a importância de reutilizar  

materiais, e também identificar várias espécies que habitam a floresta,  

alertando para a sua preservação. 

 

“Construção de uma casa para insetos” 

Joaninhas, besouros e outros tantos insetos são fundamentais para o  

equilíbrio da floresta. Nesta oficina os mais novos poderão aprender como  

fazer uma casa para eles. 

 

“Árvore das mensagens” 

Para que possam deixar o seu contributo, desafiamos todos os participantes  

a deixarem uma mensagem positiva na árvore que vamos ter no evento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Envasamento de espécies autóctones” 

Envasamento de espécies autóctones - Uma forma de assinalar este dia, relembrando a 

importância das árvores para todos nós. Sensibilização e envasamento de espécies autóctones 

para que sejam plantadas nos espaços particulares de cada cidadão e/ou escolas. 

 

 

“Peddy-Paper | À Descoberta das Árvores na Vila Beatriz” 

Atividade de orientação do Mundo Arbóreo existente no interior do Parque da Vila Beatriz, através 

da descrição dos exemplares, promovendo a exploração e identificação das árvores, assinaladas 

com placas identificativas. 

 

 

“Construção de Comedouros para Aves” 

Com recurso a materiais recicláveis, biodegradáveis, serão construídos Comedouros para Aves, 

a aplicar nas árvores do Parque e nos exemplares existentes nas escolas. 

 

 

“Bewater – Águas de Valongo” 

Stand da água - «O valor da água é profundo e complexo, porque não há nenhum  

aspeto do desenvolvimento sustentável que não dependa fundamentalmente dela.» 

H2OFF | Dia Mundial da Água, dia 22 de março, às 22 horas, a HORA DE 

 FECHAR A TORNEIRA | Promover um movimento alargado de informação e 

 reflexão sobre o “valor da água”, através de uma ação mediática de  

sensibilização. 

 

 

❖ Outras Atividades: 

 

“Plantação de Árvores” 

Momento de plantação de duas árvores, (Carvalho Nacional), em espaço  

verde, adjacente ao Parque da Vila Beatriz. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

“Poesia | Projeto RE(LER)” 

Momento da poesia, em que se desafiam as crianças a realizarem um poema alusivo aos dias 

comemorativos. 

Momentos de recitação de Poesia sobre a árvore – Projeto Re(Ler). Colocação de 

Poema/Pensamento, nas árvores, que serão oferecidas aos participantes. Atividade com 

poemas sobre a Árvore. 

Dinamizado pela Unidade de Bibliotecas e Arquivo e o Agrupamento de Escolas de São 

Lourenço- Biblioteca Escolar | Projeto Re(LER). 

 

“Serras do Porto” 

Exposição habitat e espécies nativas das Serras do Porto (Biodiversidade). 

 

“Curso de Compostagem Caseira “Compostagem Lá Em Casa” (18h30/20h) 

Realização de uma formação de Compostagem Caseira, realizada pela Lipor, na sala da Lareira. 

Participação sujeita a inscrição de acordo com o regulamento. 

 

 

As atividades têm a duração de cerca de 30/40 minutos. Cada sessão poderá ter cerca de 15 crianças. 

 

 

 

 

 


