
 
 

 
 

SEMANA DA FLORESTA E DA ÁGUA  

COMEÇOU COM HASTEAR DA BANDEIRA ECOXXI 

O hastear da bandeira ECOXXI e a plantação de um azevinho, no Jardim Municipal, 

marcaram o início da Semana da Floresta e da Água na Mealhada.  

As crianças do pré-escolar do Centro Escolar da Mealhada transformaram-se em pequenos 

tritões jardineiros e foram elas a plantar um azevinho, “planta que não se pode apanhar 

porque está a desaparecer”, no Jardim Municipal. E, de seguida, foram também elas que 

hastearam a Bandeira Verde ECOXXI, galardão que reconhece o desempenho dos 

municípios na construção da sustentabilidade, pela Fundação para a Educação Ambiental.  

Os dois atos simbólicos pretenderam assinalar a Semana da Floresta e da Água que, no 

Município da Mealhada, conta com diversas atividades desenvolvidos pelo Centro de 

Interpretação Ambiental (CIA), desde ações de sensibilização a oficinas.  

 

SEMANA DA FLORESTA E DA ÁGUA 

Dia Atividade Descrição 

21 
“A floresta é de todos e 

para todos” 

10h – hastear da bandeira ECOXXI na Câmara Municipal da 
Mealhada  

Plantação de árvore no Jardim Municipal e distribuição de folhetos 
de sensibilização pelas ruas da Mealhada 

14h30 – Sessões de sensibilização sobre a defesa da Floresta e 
plantação de árvores no Parque da Cidade 

 

22 
“Água – um recurso 

precioso”  
Sessões de sensibilização para a poupança da água 

23 
“Água e clima – o que 
sobe tem de descer” 

Atividades relacionadas com o ciclo da água 

24 
“Como vivem os animais 

da floresta no Zoo” 
Sessão por videoconferência com o Jardim Zoológico de Lisboa 



 
 

 
 

 

 

 “HOJE É DIA DE…” 

 

TARDES ALTAMBIENTE 

 

 

Inscrições: centroambiental@cm-mealhada.pt ou 231 2053 89 

 

Mealhada, 21 de março de 2017 

Dia Efeméride a comemorar Atividade 

  

Oficinas de 15 minutos, abertas a todas as idades, sem 
necessidade de marcação prévia, durante a semana, 

entre as 9h e as 12h30 e as 13h30 e as 17h. 

  

21 
Dia Mundial da Floresta e da 

Árvore 

22 Dia Mundial da Água 

23 Dia Mundial da Meteorologia 

Dia 
Efeméride a 
comemorar 

Atividade Descrição 

22  
“Água, um 

recurso precioso” 
Sessão de sensibilização para a poupança de 

água 

29  
“”Cantinho do artista 

florestal”  
Oficina de utilização de materiais da floresta 


