
 

Oficinas de Primavera 2023 
Depois do tempo mais frio e chuvoso do inverno, a natureza começa a despertar. Os dias vão 
ficando mais longos, as flores surgem da terra colorindo a paisagem e as árvores já vestem a sua 
vigorosa folhagem verde! Observar, descobrir, construir e, claro, brincar são as palavras-chave das 
Oficinas de Primavera. 

As Oficinas Sazonais da Primavera terão lugar de 3 a 6 de abril 2023, nos CE.ES do Núcleo Rural 
do Parque da Cidade e dos Jardins do Palácio de Cristal. 

Cada oficina tem a duração de 4 dias completos. No CE.ES do Núcleo Rural do Parque da Cidade 
as atividades são dirigidas a crianças dos 6 aos 9 anos e no CE.ES dos Jardins do Palácio de Cristal 
para crianças dos 10 aos 12 anos. As oficinas funcionarão das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30. 

 
 

Oficina 1 | 3 a 6 abril 2023 | Dois palmos de floresta 
Núcleo Rural do Parque da Cidade 
 

Na Natureza a paisagem está sempre em mudança. Nesta oficina vamos escolher dois 
palmos de floresta para os observamos todos os dias e descobrir as suas alterações: 
pequenos animais que aí habitam ou passam, folhas que caem e se decompõem, 
flores que crescem… um exercício de observação, descoberta e interpretação da 
Natureza. 
Duração: 4 dias | Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 15 de março 2023 

 
 

 
Oficina 2 | 3 a 6 abril 2023 | Retalhos de Natureza  
Jardins do Palácio de Cristal 

A Primavera é o momento de observação de margaridas, campainhas e outras flores 
silvestres que brotam da terra espontaneamente, do despontar das folhas das 
árvores caducas, e de muitos animais – como os polinizadores, entre outros. Vamos 
representar estes e outros elementos da Natureza – animais e plantas – usando, 
recortando, moldando e juntando tecidos e outros materiais para fazer adereços.  
 
Duração: 4 dias | Faixa etária: 10-12 anos 
Data de abertura das inscrições: 15 de março 2023 

 

 

 

https://ecoagenda.porto.pt/agenda/oficinas-sazonais-da-primavera/
https://ecoagenda.porto.pt/agenda/__trashed-2/


 

Informações úteis aos pais e encarregados de educação 

As oficinas têm lugar no período de pausas letivas da Páscoa 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 brevemente 
disponível na Eco Agenda, aqui Oficina 1 | 3 a 6 abril 2023 | Dois palmos de floresta e aqui Oficina 
2 | 3 a 6 abril 2023 | Retalhos de Natureza. 

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 Eco Agenda para receber em primeira mão a informação 
sobre as atividades na área do ambiente, promovidas pelo Município do Porto.  
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