
 

 

 

 

PROGRAMA: 
 
26 de janeiro  
Centro de Interpretação de Monsanto 
 
Manhã (10h00 às 12h30) 

 Oficinas didáticas com recurso a materiais recicláveis 
Bolachas para aves 
Bombas de sementes 
Pasta de papel para moldes 

 
 Instalação de um globo terrestre revestido de rede com uma árvore/arbusto por dentro 

 (mais tarde vai ser transplantada no parque) 
 

 Percurso pelo Espaço Biodiversidade 2 
(orientado para os comportamentos a ter quando estamos na natureza) 
 

 Jogo de reciclagem (gincana de separação de resíduos) 
 

 Banho de Floresta 
Atividade com inscrição: monsanto@cm-lisboa.pt 

 
Tarde (14h00 às 16h00) 

 Oficinas didáticas com recurso a materiais recicláveis 
Bolachas para aves 
Bombas de sementes 
Pasta de papel para moldes 

 
 Instalação de um globo terrestre revestido de rede com uma árvore/arbusto por dentro 

 (mais tarde vai ser transplantada no parque) 
 

 Percurso pelo Espaço Biodiversidade 2 
(orientado para os comportamentos a ter quando estamos na natureza) 
 

 Jogo de reciclagem (gincana de separação de resíduos) 
 

 Banho de Floresta 
Atividade com inscrição: monsanto@cm-lisboa.pt 

 
 

 

mailto:monsanto@cm-lisboa.pt
mailto:monsanto@cm-lisboa.pt


 

 

 

 
Centro de Recuperação de Animais Silvestres - LxCRAS  
 
Manhã (11h00 às 12h00) 

Oficinas didática com recurso a materiais da natureza 
“Eu sou um Ouriço” 

 

Quinta das Conchas e Quinta dos Lilases  
 
Manhã (09h00 às 11h30) 

 Visita pedagógica “A Escola vai ao Parque” 
(alunos do 5º ano da EB Alto do Lumiar) 

 
Quinta Pedagógica dos Olivais  
 
Manhã (09h00 às 11h30) 

 O ciclo do Pão  
 Olivaria  
 A Quinta Sustentável  
 Agricultura Biológica   

 
Tarde (14h00 às 16h30) 

 Aromas e Sabores 
 De quem são estas pegadas? 
 Quem nasceu primeiro?  
 Veterinário por uma hora  

Atividades com inscrição: qpo.marcacoes@cm-lisboa.pt 

27 de janeiro  
Zona Ribeirinha do Parque das Nações 
 
Manhã (10h30 às 12h00) 

 Visita pedagógica “Há vida no Tejo” 
(Alunos internacionais do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa) 
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28 de janeiro 

Centro de Interpretação de Monsanto  
 
Manhã (10h00 às 12h30)  

 Banho de Floresta 
Atividade com inscrição: monsanto@cm-lisboa.pt 

 
Tarde (14h00 às 16h00)                                                          

 Ação de Voluntariado 
(Agrupamento 73 de Escuteiros do CNE - Carnide) 

 
Vale de Chelas  
 
Manhã (10h00 às 12h30)  

 Plantação de árvores, no âmbito do projeto Life Lungs 
Atividade com inscrição: lifelungs@cm-lisboa.pt 

 
Estufa Fria  
 
Manhã (11h00 às 12h00) 

 Venha conhecer a Estufa Fria de Lisboa com quem sabe 
 
Tarde (15h00 às 17h00)                                                                         

 Venha conhecer a Estufa Fria de Lisboa com quem sabe 
Atividades com inscrição: estufafria@cm-lisboa.pt 
 

 
29 de janeiro 
Parque Florestal de Monsanto 
  
Manhã (10h00 às 12h00) 

 Ação de voluntariado (Parque do Calhau)  
  Parceria com a ASPEA  
Atividade com inscrição: monsanto@cm-lisboa.pt  /  aspea@aspea.org 
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