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Introdução 

 
O Centro de Interpretação Ambiental (CIA), localizado no Parque da Cidade da Mealhada, é um 

espaço que procura despertar para a mudança de comportamentos e atitudes sobre a 

problemática ambiental e dotar os cidadãos de conhecimentos e meios que lhes permitam lidar 

com os desafios de um desenvolvimento sustentável.  

As atividades a promover têm como objetivos: 

- Despertar a curiosidade para o conhecimento e 

compreensão do meio natural que nos rodeia; 

- Interiorizar atitudes e valores respeitantes à 

sociedade de consumo e estimular o desenvolvimento 

de atitudes responsáveis com a preservação dos recursos naturais; 

- Contribuir para a formação de uma cidadania ambientalmente mais consciente e informada;  

- Dar a conhecer o património natural, sensibilizando para a valorização e preservação dos recursos naturais 

do concelho da Mealhada e da região; 

- Desenvolver a cooperação de alunos e professores em causas ambientais, construindo alicerces para uma 

sociedade ecologicamente saudável. 

As atividades podem ser desenvolvidas no Parque da Cidade da Mealhada (PCM), espaço verde com uma área 

de 14 hectares, onde se podem dinamizar atividades ao ar livre e de exploração da natureza, e no Centro de 

Interpretação Ambiental (CIA), edifício equipado com modernos meios audiovisuais, onde se podem realizar 

atividades como experiências, reutilização de materiais, observação à lupa, microscópio e outros conjuntos 

pedagógicos. 
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Informações 

Público-alvo 

O CIA, como espaço vocacionado para a educação ambiental e descoberta da natureza, dinamiza atividades 

com escolas ou grupos organizados, como ATL’s, associações, entre outros, mediante marcação prévia.  

 

Horário 

O CIA encontra-se aberto de 2ª a 6ª feira, das 09h às 12h30 e das 13h30 às 17h.  

 

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 as turmas 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 231205389 

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 – Após análise do pedido e confirmação da disponibilidade da realização da atividade, os interessados 

devem proceder ao envio da respetiva confirmação, no mínimo com 10 dias de antecedência da data 

pretendida. 
 

4 – Dependendo da disponibilidade do grupo e dos técnicos do CIA, os responsáveis pela marcação podem inscrever-se em mais que uma atividade. 
 

5 – Caso se verifique desistência ou atraso na chegada dos grupos, deve ser comunicado aos responsáveis pela dinamização da atividade. 

  

mailto:centroambiental@cm-mealhada.pt
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Duração e Local de Realização das Atividades 

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

Anual. 
 

2. O responsável pela marcação será previamente informado da hora de início e de término, bem como do local de realização da atividade, no 

momento da marcação da atividade. 
 

3. De modo a cumprir o programa da atividade deverão ser respeitados os horários definidos na reserva efetuada. 
 

4. O número máximo de participantes é de 26 crianças/jovens por grupo, podendo variar segundo o tipo e natureza da atividade pretendida. 

 

Estrutura e Organização das Atividades 

1. Cada atividade será composta por dois momentos:  

Pequena abordagem teórica em forma de conto ou com recurso a suportes audiovisuais ou exposições;  

Realização de uma atividade prática com base no tema exposto.  

2. Sempre que possível, da atividade prática deverá resultar um “produto” que os alunos possam levar consigo.  

 

Irregularidades ou Cancelamento das Atividades 

1. 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.  

 

2. As atividades realizadas no exterior poderão ser canceladas, interrompidas ou suspensas pelo monitor, caso se verifiquem condições 

meteorológicas desfavoráveis à sua realização ou prosseguimento.  

 

3. O cancelamento das atividades por parte dos grupos deve efetuar-se, pelo menos, com dois dias de antecedência.  
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Água 

Atividade Público Descrição Duração Local * 

“Água, um ciclo natural” 
J.I.  

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “Água – o ciclo interminável” (25 min), análise de 
características da água e/ou análise de parâmetros da qualidade da água e construção 

de mini Estações de Tratamento de Água Residual. 
60 min CIA 

“A previsão do tempo para hoje 
é...” 

1º e 2º ciclo 
Visualização da animação “Água e clima” (25min), análise do efeito da humidade nas 

pinhas e elaboração de um higrómetro natural. 
90 min 

 

CIA 

 

“Salvem os oceanos!” 
J.I.  

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “Os oceanos – Salvem as ondas” (25min) e sensibilização 
para a problemática da poluição nos animais marinhos e oficina de reutilização. 

90 min 

 

CIA 

 

“Experiências com H2Água” 1º e 2º ciclo Realização de experiências utilizando a água como um dos elementos. 60 min CIA 

“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 

CIA 

PCM 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada  / CIA – Centro de Interpretação Ambiental  
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Flora 

Atividade Público Descrição Duração Local* 

“Peddy-paper florestal” 
1º, 2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Percurso de descoberta da flora do Parque da Cidade. Desafio de equipas com 
questões e tarefas relacionadas com a flora. 

120 min CIA 
PCM 

“Presentes na floresta” Todos Oficinas de reutilização de resíduos e materiais da floresta. 90 min CIA 
PCM 

“O Parque visto à lupa” Todos Oficina de observação à lupa e ao microscópio de elementos vegetais. 60 min CIA 
PCM 

“Uma árvore é mais do que uma 
simples árvore” 

J. I. 

1º e 2º ciclo 

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

60 min CIA 
PCM 

“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”), percurso no Parque para observação de vestígios de animais e/ou oficina 
de reutilização. 

60 min CIA 
PCM 

“Viver em comunhão com a 
floresta” 

2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Composição de histórias com base em imagens retiradas de um filme. Leitura das 
histórias e visualização do filme. 

90 min CIA 

“Bussaco, a floresta mágica” 
1º, 2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Visualização do vídeo promocional da Mata Nacional do Bussaco (12 min) e sessão de 
esclarecimento sobre o património edificado e natural da Mata. 

90 min CIA 

“Chá ou infusão?” 
2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Identificação de espécies aromáticas, distinção entre chá e infusão. Confeção e 

degustação de infusões. 
90 min 

CIA 

PCM 

“Semear para colher” Todos Recolha de frutos e sementes no Parque e sementeira em vasos biodegradáveis. 90 min 
CIA 

PCM 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada / CIA – Centro de Interpretação Ambiental  
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Fauna 

Atividade Público Descrição Duração Local * 

“Quem quer ser explorador da 
natureza?” 

1º, 2º e 3º ciclo Desafio de equipas com questões sobre a fauna e flora da floresta Portuguesa. 60 min CIA 

“Célula- a base da vida” 
1º, 2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 
Observação à lupa e ao microscópio de elementos animais. 60 min 

CIA 

PCM 

“O valor de um pássaro” 
J.I. 

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “O valor de um pássaro” (25 min) e construção de 
comedouros para aves. 

90 min CIA 

“Sons do charco” 1º, 2º, 3º ciclo 
Sessão de esclarecimento sobre a importância dos anfíbios, percurso para observação 

de anfíbios e jogo “Sons do Charco”. 
90 min 

CIA 

PCM 

“O morcego Cool” J.I. e 1º ciclo Leitura da história “O morcego Cool” e elaboração de morcegos. 90 min CIA 

“À descoberta dos morcegos da 
Mata do Bussaco” 

2º, 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Sessão de esclarecimento sobre as características dos morcegos e sensibilização para 
a sua importância e conservação. 

90 min CIA 

“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 

CIA 

PCM 

“À descoberta da vida selvagem” Todos 
Sessão de esclarecimento sobre a fauna selvagem Portuguesa, percurso no Parque 
para observação de indícios de presença e/ou realização de oficina de reutilização. 

90 min 
CIA 

PCM 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada / CIA – Centro de Interpretação Ambiental   
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 Resíduos 

Atividade Público Descrição Duração Local * 

“Separar é que está a dar I” 
J. I.  

1º ciclo 

Visualização da animação “Lixo e desperdício - Boomerang” da coleção “Diz o Alberto” 
(25 min), jogo de separação de resíduos e oficina de reutilização. 

90 min CIA 

“Separar é que está a dar II” 
2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Visualização do vídeo “Circuito dos resíduos” da ERSUC (12 min), jogo de separação de 
resíduos e oficina de reutilização. 

90 min CIA 

“ReutilizArte” Todos Oficinas de reutilização de resíduos (papel, cartão e embalagens de plástico). 90 min CIA 

“Master creativity” Todos 
Concurso de reutilização de resíduos que avalia os trabalhos com base nos materiais 

usados, na criatividade, no trabalho de equipa e na organização.  
90min CIA 

“Branca de neve e os anões amigos 
do Ambiente” 

J.I. 

1º ciclo 

Leitura e dinamização da história “Branca de neve e os anões amigos do Ambiente” 
que fazem afincadamente a separação dos resíduos. 

60 min CIA 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada / CIA – Centro de Interpretação Ambiental  
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Percursos de Descoberta no Parque 

Atividade Público Descrição Duração Local * 

“Caça à aventura” 1º, 2º e 3º ciclo Jogo de exploração de pistas alusivas à fauna e flora do concelho. 90 min 
CIA 

PCM 

“Os aromas do Parque” 
2º e 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Recolha de amostras de plantas aromáticas e medicinais e elaboração de um guia com 
as suas características. 

90 min 
CIA 

PCM 

“Trilho dos sentidos” 
J.I. 

1º ciclo 
Atividade de exploração sensorial e contacto com a natureza. 90 min 

CIA 

PCM 

“Folhas e mais folhas” 1º, 2º e 3º ciclo 
Recolha de folhas e construção de herbário representativo das principais árvores do 

PCM. 
90 min 

CIA 

PCM 

“Emoldurando a Natureza” Todos Percurso pelo PCM para recolha de elementos naturais e elaboração de trabalhos. 120 min. 
CIA 

PCM 

“Bio Blitz” 
1º, 2º, 3º ciclo 

Ens. Sec. 

Sessão de esclarecimento sobre o funcionamento do Bio Blitz e percursos no PCM para 
identificação do maior número de espécies. 

120 min. 
CIA 

PCM 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada / CIA – Centro de Interpretação Ambiental  
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Ambiente 

Atividade Público Descrição Duração Local * 

“Rotina verde” Todos 
Jogos que permitem aos participantes, através de um desafio de equipas, abordar 

temas ambientais. 
90 min 

CIA 

PCM 

“Cientista por um dia” Todos Realização de várias experiências químicas. 60 min 
CIA 

PCM 

“Energia – existem melhores 
alternativas?” 

J.I. 

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “Energia – existem melhores alternativas?” (25 min), jogo 
com questões sobre o filme e/ou construção de fornos solares. 

90 min CIA 

“O ar está em todo o lado” 
J.I. 

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “O ar está em todo o lado” (25 min), abordagem do efeito 
da poluição do ar na saúde e no ambiente. 

90 min CIA 

“A terra está viva” 
J. I. 

1º e 2º ciclo 

Visualização da animação “A Terra está viva” (25 min), análise de várias 
características do solo e elaboração de trabalhos em barro. 

90 min CIA 

“Solo, quem és tu?” 
3º ciclo 

Ens. Sec. 

Sessão de esclarecimento sobre a importância do solo, análise de algumas das suas 

características e observação ao microscópio de diferentes tipos de rochas. 
90 min 

CIA 

PCM 

*PCM – Parque da Cidade da Mealhada / CIA – Centro de Interpretação Ambiental  
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Atividades e efemérides ambientais 2016 – 2017 
  

                                                                              

    Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S 

2016 

Setembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30               

Outubro     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         

Novembro           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

Dezembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31             

                                                                              

  Feriados nacionais           4 outubro – Dia Mundial do Animal                                     

  Natal ecológico             16 novembro – Dia Nacional do Mar                                         

  Tardes AltAmbiente           23 novembro – Dia da Floresta Autóctone                                   

  Sábado no Parque                                                                       

  Semana autóctone                                                                       

                                                                              

    Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S 

2017 

Janeiro       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

Fevereiro             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       

Março             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           

Maio         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     

Junho               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Julho     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         

Agosto           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

                                                                              

  Feriados nacionais         2 de fevereiro – Dia Mundial das Zonas Húmida 18 de maio – Dia Int. Do Fascínio das Plantas 

  Feriados municipais         3 de março – Dia Int. Da Vida Selvagem 22 de maio – Dia Mundial da Diversidade Biológica 

  Eco Páscoa           21 de março – Dia Mundial da Árvore e da Floresta           29 de maio – Dia Mundial da Energia 

  Tardes AltAmbiente         22 de março – Dia Mundial da Água           1 de junho – Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça 

  Carnaval         23 de março – Dia Mundial da Meteorologia           5 de junho – Dia Mundial do Ambiente 

  Verão AltAmbiente         7 de abril – Dia Nacional dos Moinhos           8 de junho – Dia Mundial dos Oceanos 

  Semana verde água         27 de abril – Dia da Conservação de anfíbios                 28 de julho – Dia Nac. da Conservação da Natureza 

  Semana AltAmbiente         9 de maio – Dia Mundial das Aves           31 de julho – Dia Mundial do Vigilante da Natureza 

 


