
 
 

 
 

VEM AÍ A SEMANA DA FLORESTA E DA ÁGUA  

NO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL  

 

A Semana da Floresta e da Água será intensamente vivida do Centro de Interpretação 

Ambiental (CIA) com diversas ações, sejam plantações de árvores ou atividades de 

sensibilização acerca destes dois recursos naturais. Março é um mês repleto de 

atividades.  

A Semana da Floresta e da Água começa a 21 de março, com o hastear da bandeira 

ECOXXI e plantação de uma árvore no Jardim Municipal e prossegue com diversas 

iniciativas dedicadas às árvores e à água (Ver programa abaixo). Mas o mês de março é de 

intensa atividade no CIA. Além desta semana temática, mantém-se as tardes Altambiente, 

oficinas para as tardes de quarta-feira, bem como as oficinas “Hoje é dia de…”, atividades 

que funcionam sem necessidade de marcação prévia, abertas a toda a gente.  

O CIA oferece ainda, de forma permanente, entre as 09h e as 17h, as oficinas Ginásio 

Verde, em que desafia os utilizadores das pistas do Parque da Cidade a um peddy-paper 

verde, e Célula a Base da Verde, centralizada na observação de estruturas invisíveis à vista 

desarmada.  

“HOJE É DIA DE…” 

 

 

 

Dia Efeméride a comemorar Atividade 

3 
Dia Internacional da Vida 

Selvagem 

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. 

8 Dia Internacional da Mulher 

21 
Dia Mundial da Floresta e da 

Árvore 

22 Dia Mundial da Água 

23 Dia Mundial da Meteorologia 



 
 

 
 

TARDES ALTAMBIENTE 

 

 

SEMANA DA FLORESTA E DA ÁGUA 

Dia 
Efeméride a 
comemorar 

Atividade Descrição 

1 
Dia Internacional 

da Vida Selvagem 
“Selvagem, eu” 

Jogos educativos sobre as características das 
diferentes classes do Reino Animal 

8 Dia da Mulher “ A natureza da Mulher” Oficina de reutilização de caixas de ovos 

15  
“Viver em comunhão com 

a floresta  
Composição de histórias relativas à floresta 

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 

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 



 
 

 
 

 

 

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

 

Mealhada, 1 de março de 2017 

24 
“Como vivem os animais 

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


