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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 esti-
mular o desenvolvimento de atitudes responsáveis com a preservação dos 
recursos naturais;

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

- Dar a conhecer o património natural, sensibilizando para a valorização e preser-
vação dos recursos naturais do concelho da Mealhada e da região;

- Desenvolver a cooperação de alunos e professores em causas ambientais, cons-
truindo 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 po-
dem 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, micros-
cópio e outros conjuntos pedagógicos.



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 partici-
pantes é de 26 participantes por grupo, podendo variar segundo o tipo e natureza da 
atividade pretendida.

  Horário

O CIA encontra-se aberto de 2ª a 6ª feira, das 9h 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, os grupos que se inscreverem primeiro 
terão primazia na realização da atividade.

2. A marcação é efetuada através de e-mail 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.
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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 con-
dições meteorológicas desfavoráveis à sua realização ou prosseguimento. 



ATIVIDADES

“A água e a vida animal”   
 60 min /  CIA
Desafio de equipas com questões sobre os 
oceanos e a vida marinha.

“Presentes na floresta”
 90 min /  CIA e PCM 
Oficinas de reutilização de resíduos e mate-
riais da floresta.

“Bussaco, a floresta mágica”
 90 min /  CIA
Visualização do vídeo promocional da Mata 
Nacional do Bussaco (12 min) e sessão de 
esclarecimento sobre o património edificado 
e natural da Mata.

“Chá ou infusão?”
 90 min /  CIA 
Identificação de espécies aromáticas, distin-
ção entre chá e infusão. Confeção e degusta-
ção de infusões.

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

“O curioso mundo vegetal” 
 90 min /  CIA
Sessão de esclarecimento sobre algumas das 
curiosidades do Reino Vegetal.

“Quem quer ser explorador 
da natureza?” 
 60 min /  CIA 
Desafio de equipas com questões sobre a 
fauna e flora da floresta Portuguesa.

“A que espécie pertence?” 
 60 min /  CIA
Sessão de esclarecimento com base em ma-
terial biológico de fauna e flora da floresta 
Portuguesa.

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

“À descoberta dos morcegos 
da Mata do Bussaco” 
 90 min /  CIA 
Sessão de esclarecimento sobre as caracte-
rísticas dos morcegos e sensibilização para a 
sua importância e conservação.

“Os coelhos do Parque” 
 90 min /  CIA e PCM
Sessão de esclarecimento sobre as carac-
terísticas do coelho-bravo, percurso para 
observação dos seus vestígios e/ou oficina 
de reutilização.

“Os animais do Parque” 
 90 min /  CIA e PCM 
Sessão de esclarecimento sobre a fauna sel-
vagem Portuguesa, percurso no Parque para 
observação de indícios de presença.

“Separar é que está a dar II” 
 90 min /  CIA 
Visualização do vídeo  “Circuito dos resíduos” 
da ERSUC (12 min), jogo de separação de 
resíduos e/ou oficina de reutilização.

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

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

“Emoldurando a Natureza” 
 120 min. /  CIA e PCM 
Percurso pelo PCM para recolha de elemen-
tos naturais e elaboração de trabalhos.

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

“Quem quer ser moleiro?” 
 60 min /  CIA
Visualização do vídeo “Ciclo do Pão” e desafio 
de equipas com questões sobre as práticas 
agrícolas tradicionais. 

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



ATIVIDADES

“A vida secreta das plantas” 
 90 min /  CIA 
Sessão de esclarecimento sobre o que sen-
tem as plantas e como comunicam entre si.

“O curioso mundo animal” 
 90 min /  CIA 
Sessão de esclarecimento sobre as adapta-
ções dos animais às condições ambientais.

“Salvar abelhas é salvar vida” 
 90 min /  CIA 
Sessão de esclarecimento sobre a importân-
cia das abelhas e construção de armadilhas 
para a vespa Asiática.

“O que nos indica a natureza” 
 90 min /  CIA e PCM 
Sessão de esclarecimento sobre algumas 
curiosidades do que a fauna e flora nos po-
dem indicar e percurso no PCM.

“Oceano de plástico”
 90 min /  CIA e PCM
Sessão de sensibilização sobre a problemática 
da acumulação de resíduos nos oceanos 
e jogos de educação ambiental/oficina de 
reutilização.

“Apanha se puderes”
 90 min /  CIA e PCM
Desafio de equipas com questões e ativida-
des sobre o Ambiente.

“ABC da Natureza”
 90 min /  CIA 
Desafio de equipas com questões sobre a 
Natureza.

“Botânico por um dia” 
 90 min /  CIA e PCM 
Identificação de árvores do Parque com base 
em guias de flora e chaves dicotómicas.

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