


Informações

Público-alvo
O CIA, como espaço vocacionado para a educação ambiental e descoberta da natureza, dinamiza, mediante marcação prévia, atividades com escolas ou grupos
organizados, como ATL’s, associações, entre outros. O número máximo de participantes é de 26 crianças/jovens por grupo, podendo variar segundo o tipo e
natureza da atividade pretendida.

Horário
O CIA encontra-se aberto de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 17:00. 

Marcação/Confirmação
1 – Para usufruir dos serviços referidos é necessário efetuar a marcação com antecedência mínima de 15 dias, podendo este prazo ser flexível dependendo da
natureza da solicitação. No entanto, é de destacar que, os grupos que se inscreverem primeiro terão primazia na realização de uma determinada atividade.

2 – A marcação é efetuada através de requerimento enviado por correio eletrónico para centroambiental@cm-mealhada.pt ou por telefone
231 205 389 com as seguintes indicações:
- Identificação da entidade;
- Pessoa responsável pela marcação e respetivo contacto;  
- Data e horário pretendido;
- Atividade(s) a solicitar ;
- Nº de participantes e escalão etário.

3 – Dependendo da disponibilidade do CIA, os responsáveis pela marcação podem inscrever-se em mais que uma atividade.

4 – O cancelamento das atividades por parte dos grupos deve efetuar-se, pelo menos, com dois dias de antecedência. Caso se verifique atraso na chegada dos
grupos, deve ser comunicado ao responsável pela dinamização da atividade. 

          5 - As atividades, dependendo dos objetivos e do público-alvo, poderão ter diferentes tempos de duração que constam no Plano de Atividades.

         6 - Qualquer atividade pode ser suspensa, caso se verifiquem situações que possam comprometer a segurança dos visitantes, a integridade das infraestruturas
ou perante comportamentos de desrespeito ético face ao ambiente. 

      7 - As atividades realizadas no exterior poderão ser canceladas, interrompidas ou suspensas pelo monitor caso se verifiquem condições meteorológicas
desfavoráveis à sua realização ou prosseguimento. 
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Água

Atividade Público Descrição Duração

“Água, um ciclo natural” 1º e 2º ciclo Visualização da animação “Água – o ciclo interminável” (25 min), características da água e análise
de parâmetros da qualidade da água.

60 min

“Salvem os oceanos!” Todos Visualização da animação “Os oceanos – Salvem as ondas” (25min) e oficina de reutilização. 90 min

“O dia em que o mar
desapareceu”

J.I.
1ºciclo

Leitura e dinamização da história “O dia em que o mar desapareceu”, de José Fanha. 60 min

Resíduos

Atividade Público Descrição Duração

“Separar é que está a dar” Todos
Visualização da animação “Lixo e desperdício - Boomerang” (25 min), jogo de separação de

resíduos e/ou oficina de reutilização. 90 min

“ReutilizArte” 1º e 2º ciclo Oficinas de reutilização de materiais. 90 min

“Master creativity” 1º e 2º ciclo
Concurso que avalia os trabalhos com base nos materiais usados, na criatividade, no trabalho de

equipa e na organização. 
90 min

Ambiente

Atividade Público Descrição Duração

“Rotina verde” Todos Jogos de educação ambiental. 90 min

“Cientista por um dia” 1º e 2º ciclo Realização de experiências químicas. 60 min

“Energia – existem melhores
alternativas?”

Todos
Visualização da animação “Energia – existem melhores alternativas?” (25 min), jogo com questões

sobre o filme e/ou construção de fornos solares.
90 min



Biodiversidade

Atividade Público Descrição Duração

“Peddy-paper florestal” 1º e 2º ciclo Desafio de equipas com questões e tarefas relacionadas com a flora. 120 min

“Cantinho do artista florestal” 1º e 2º ciclo Oficina de reutilização de materiais e elementos da floresta. 90 min

“Uma árvore é mais do que uma
simples árvore” Todos

Visualização da animação “Uma árvore é mais do que uma simples árvore” (25 min) e identificação
de árvores do Parque.

60 min

“Uma história na floresta”
J.I.

1º ciclo
Leitura e dinamização de histórias que abordam a importância da floresta (“O dia em que a mata

ardeu”/ “A última árvore”/ “O Mocho vai de férias”/ Duendes na Mata do Bussaco”).
60 min

“Viver em comunhão com a
floresta”

1º e 2º ciclo
Composição de histórias com base em imagens retiradas de um filme. Leitura das histórias e

visualização do filme.
90 min

“Quem quer ser explorador da
natureza?”

1ºe 2º ciclo Desafio de equipas com questões sobre a floresta Portuguesa. 60 min

“O valor de um pássaro” Todos Visualização da animação “O valor de um pássaro” (25 min), e construção de comedouros. 90 min

“À descoberta dos morcegos da
Mata do Bussaco”

Todos
Leitura da história “O morcego Cool”, sessão de esclarecimento sobre as características e

importância dos morcegos.
90 min

“Os coelhos do Parque” Todos
Sessão de esclarecimento sobre as características do coelho-bravo, percurso para observação dos

seus vestígios e/ou oficina de reutilização.
90 min

“À descoberta da vida selvagem” Todos Sessão de esclarecimento sobre a fauna selvagem e observação de indícios de presença. 90 min

“Caça à aventura” 1º e 2º ciclo Jogo de exploração de pistas alusivas à fauna e flora do concelho. 90 min

“Trilho dos sentidos” Todos Atividade de exploração sensorial e contacto com a natureza. 90 min

“Bio Blitz” 1º e 2º ciclo Percurso para identificação do maior número de espécies do Parque. 120 min.

“CSI Natura” 1º e 2º ciclo Jogo de exploração dos casos misteriosos do Parque. 120 min.


