
 

Oficinas de Inverno 2022 
 
As Oficinas Sazonais de Inverno 2022 vão levar os participantes à descoberta da Natureza no 
inverno. Observar as transformações na paisagem, percebidas sobretudo pelas árvores de folha 
caduca que nesta altura do ano despiram as suas folhas, e entender as estratégias dos animais 
para fazerem face a uma época de alimento menos abundante, são as atividades que propomos. 

As 4 Oficinas Sazonais de Inverno realizar-se-ão nos CE.ES do Núcleo Rural do Parque da Cidade e 
da Quinta do Covelo, de 19 a 22 de dezembro 2022. Cada oficina terá 2 edições de dois dias 
completos em ambos os CE.ES: 19 e 20 ou 21 e 22 de dezembro. As oficinas funcionarão das 9h30 
às 12h30 e das 14h00 às 16h30. 

 

Oficina 1 | 19 e 20 dezembro 2022 | Descobrir os animais no inverno 
Núcleo Rural do Parque da Cidade 

 
Com o aproximar do Inverno o tempo está mais frio. Nesta oficina ficaremos a conhecer 
o simpático rato Frederico e a sua família e vamos descobrir como se comportam os 
animais nesta altura do ano. Terão os mesmos hábitos? Como se alimentam? Como se 
protegem do mau tempo? Na quadra festiva do Natal os animais serão também o mote 
para, através da expressão plástica, construir enfeites originais. 

  
Duração: 2 dias | Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 30 de novembro 2022  
Equipa de educação para a sustentabilidade: Carla Moreira e Luisa Fontes  

 
Oficina 2 | 19 e 20 dezembro 2022 | Floresta de inverno 

Quinta do Covelo 
 
As dinâmicas da floresta mudam com as estações do ano e o inverno acarreta 
profundas alterações atmosféricas que se refletem nos diferentes ecossistemas e 
habitats. Durante dois dias vamos identificar as transformações que ocorrem na 
paisagem e no comportamento de fauna e flora e ainda construir alimentadores que 
reforçam a alimentação para aves nativas durante os meses mais frios. 
  

Duração: 2 dias | Faixa etária: 10 - 12 anos 
Data de abertura das inscrições: 30 de novembro 2022 
Equipa de educação para a sustentabilidade: Ana Coutinho e Luís Monteiro  
  

  



 

Oficina 3 | 21 e 22 dezembro 2022 | Descobrir os animais no Inverno 
Núcleo Rural do Parque da Cidade 

 
Com o aproximar do Inverno o tempo está mais frio. Nesta oficina ficaremos a 
conhecer o simpático rato Frederico e a sua família e vamos descobrir como se 
comportam os animais nesta altura do ano. Terão os mesmos hábitos? Como se 
alimentam? Como se protegem do mau tempo? Na quadra festiva do Natal os animais 
serão também o mote para, através da expressão plástica, construir enfeites 
originais. 
  

 
Duração: 2 dias | Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 30 de novembro 2022  
Equipa de educação para a sustentabilidade: Carla Moreira e Luisa Fontes  

 
 
Oficina 4 | 21 e 22 dezembro 2022 | Floresta de Inverno 
Quinta do Covelo 
 

As dinâmicas da floresta mudam com as Estações do ano e o Inverno acarreta 
profundas alterações atmosféricas que se refletem nos diferentes ecossistemas e 
habitats. Durante dois dias vamos identificar as transformações que ocorrem na 

paisagem e no comportamento de fauna e flora e ainda construir alimentadores que 
reforçam a alimentação para aves nativas durante os meses mais frios. 
  
 

Duração: 2 dias | Faixa etária: 10 - 12 anos 
Data de abertura das inscrições: 30 de novembro 2022  
Equipa de educação para a sustentabilidade: Ana Coutinho e Luís Monteiro  

 
 
 

  



 

 

Informações úteis aos pais e encarregados de educação 

As oficinas têm lugar no período de pausas letivas do natal e destinam-se a crianças dos 6 aos 9 
anos ou dos 10 aos 12 anos. 

A frequência é gratuita, mediante pré-inscrição obrigatória em formulário on-line disponível 
aqui. 

Os lugares são limitados a 20 participantes e as inscrições serão consideradas por ordem de 
entrada, com prioridade a crianças portadoras do Cartão Porto em 50% da lotação da oficina. 

Os pais/encarregados de educação receberão a confirmação da inscrição 2 semanas antes do 
início da oficina, exclusivamente para o endereço de correio eletrónico indicado no formulário de 
inscrição. 

O horário de funcionamento dos CE.ES durante o período em que decorrem as Oficinas Sazonais 
é das 9h00 às 17h00. As crianças podem permanecer nos CE.ES durante todo o horário de 
funcionamento. 

As atividades realizam-se das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30. 

A inscrição não inclui alimentação. As crianças devem levar lanche da manhã e/ou tarde, água e 
almoço volante se assim o desejarem. 

As atividades decorrem ao ar livre sempre que o tempo o permita; as crianças devem trazer roupa 
confortável para o ar livre, de acordo com a estação do ano.  

Se ainda não o fez, poderá subscrever a newsletter Ambiente para receber em primeira mão a 
informação sobre as atividades na área do ambiente, promovidas pelo Município do Porto.  

 

    

    

 

https://ambiente.cm-porto.pt/programa-de-educacao%20ambiental%20Relacionados/oficinas-de-inverno-2022
https://cartao.porto.pt/
https://mailings.cm-porto.pt/?p=subscribe&id=1

