
 
 

 
 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL CELEBRA  

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE  

O Centro de Interpretação Ambiental (CIA), na Mealhada, dedica esta semana à 

floresta autóctone com atividades para crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, mas 

também para jovens e para adultos.  

Durante toda a semana há diversas atividades no CIA relacionadas com o Dia da Floresta 

Autóctone: percursos pedestres, tirando partido do Parque da Cidade onde está inserido o 

CIA, um seminário e uma sessão pública de esclarecimento e atividades de educação 

ambiental são algumas das iniciativas que constam do programa.  

O programa foi elaborado de forma a contemplar propostas para as crianças (desde o pré-

escolar), como histórias; para aos jovens e adultos, que apreciam por exemplo peddy-

papers e/ou plantações. Por estes dias, os alunos que passam pelo CIA são surpreendidos 

com diferentes propostas: um dia uma plantação, outro dia uma oficina como a que ontem 

decorreu no âmbito de uma parceria entre a empresa UHU e o projeto Eco-escolas. A UHU, 

empresa alemã localizada em plena floresta negra que tem uma forte política de práticas 

ambientais sustentáveis, trouxe ao CIA os seus materiais (colas) amigos do ambiente e 

dinamizou um dia inteiro de oficinas no CIA.  

A semana terminará com uma plantação pela Fundação Mata do Buçaco no Parque da 

Cidade da Mealhada.  

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição junto do CIA, pelo telefone 231205389 ou 

pelo e-mail centroambiental@cm-mealhada.pt.  

 

Programa  

Dia 23l Manhã 

“Peddy-paper florestal” l  Percurso de descoberta das árvores do Parque da Cidade  

Destinatários – Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário  

 

Dia 23l Tarde 

“As Autóctones do Parque” l  Tarde Altambiente  

Destinatários – Alunos do 2º ciclo  

 

Dia 24l Todo o dia 

“Sement Event - As invasoras e a conservação da Natureza”” l  Seminário  



 
 

 
 

Grande Hotel de Luso 

 

Dia 25l Todo o dia 

“A Mata vem ao Parque” l  Ações de sensibilização e plantação de árvores autóctones no 

Parque da Cidade  

Destinatários – Aberto a toda a comunidade 

 

 

Mealhada, 23 de novembro de 2016 


