
 

Oficinas da Natureza 
Oficinas de Verão 2022 nos Centros de Educação para a 
Sustentabilidade do Porto 

 

As Oficinas de Verão são dedicadas à 
Natureza. Observar, experimentar, 
construir, cheirar, provar… a 
imaginação e criatividade dos 
participantes será posta à prova todos 
os dias! 
 
Entre 4 de julho e 9 de setembro, 
decorem 9 oficinas com a duração de 
uma semana, de 2ª a 6ª feira, manhã 
e tarde, nos Centros de Educação para 
a Sustentabilidade do Porto, 
localizados em espaços verdes – 
Quinta do Covelo, Núcleo Rural do 
Parque da Cidade, Palácio de Cristal e 
Parque da Pasteleira. 
 

As oficinas planeadas para explorar a 
Natureza decorrem principalmente ao 
ar livre e destinam-se a crianças dos 6 
aos 9 anos ou dos 10 aos 12 anos. 
 
Os lugares são limitados a 25 crianças 
por oficina e as crianças portadoras do 
Cartão Porto têm prioridade em 50% 
da lotação.  
 
A participação é gratuita mas sujeita a 
reserva prévia. As inscrições online 
serão abertas 18 dias antes da data de 
início de cada Oficina. A confirmação 
às famílias será efetuada 15 a 12 dias 
antes do início de cada Oficina.  

    

    

    

 

https://cartao.porto.pt/


 

Oficina 1 | 4 a 8 de julho | Voar com as aves 
Núcleo Rural do Parque da Cidade 

 
Esta Oficina, centrada nas aves, parte de passeios no Parque para fazer observação 
dos diferentes habitats e identificação de espécies de aves, como por exemplo as 
pegas-rabudas, os melros, os piscos, as poupas, os galeirões, entre outras. Ao longo 
destes percursos serão desafiados os sentidos e será usado o jogo como forma de 
aprendizagem. Através da observação e da pesquisa serão exploradas as caraterísticas 
de cada ave (tamanho, bico, cores, canto…) e será trabalhada a expressão plástica de 
modo a culminar na encenação da história “A rainha das aves”.  

 
Data: 4 a 8 de julho 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições aqui: 15 de junho 2022  
 
 

Oficina 2 | 11 a 15 de julho | Questionar a Natureza 
Jardins do Palácio de Cristal 

 
Partindo da dramatização e exploração da história “Sílvio, domador de caracóis” de 
Francisco Duarte Mangas, serão realizadas várias atividades lúdicas que relacionam 
cada momento da história com o Jardim do Palácio de Cristal. Para isso, será realizada 
atenta observação da fauna e flora do Jardim. A história de Sílvio será recriada com 
novas questões lançadas à Natureza.  
 

 
Data: 11 a 15 de julho 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 22 de junho 2022 
 
 

Oficina 3 | 18 a 22 de julho | A história de um legume  
Quinta do Covelo 
 

Durante esta semana, na Horta Pedagógica do Covelo, os participantes vão ter a 
oportunidade de pôr as mãos na terra e colaborar na produção de vários vegetais, 
experimentado semear, transplantar, regar, mas também a reconhecer os ciclos de 
vida de várias plantas. Além disso, vai ser possível a observação da biodiversidade, 
a exploração dos odores, cores e até sabores de algumas destas plantas.  
 
 

Data: 18 a 22 de julho 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 29 de junho 2022 
 
 

https://inqueritos.cm-porto.pt/index.php/798574?lang=pt


 

 
 

Oficina 4 | 25 a 29 de julho | O meu primeiro Herbário 
Jardins do Palácio de Cristal 

 
Nesta Oficina os participantes vão conhecer as árvores que constituem o Jardim do 
Palácio, as suas caraterísticas, origens e histórias. Vão ainda investigar o universo de 
algumas espécies, a forma de as conservar, identificar e inventariar com referência às 
viagens dos exploradores que deram origem a grandes Herbários portugueses. O 
Herbário realizado por cada participante durante esta jornada, personalizado com 

desenho a carvão como capa, será uma recordação do Jardim do Palácio. 
 
Data: 25 a 29 de julho 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 6 de julho 2022 
 
 

Oficina 5 | 1 a 5 de agosto | Há vida na horta 
Quinta do Covelo 

 
Durante esta semana, na Horta Pedagógica do Covelo, os participantes vão ter a 
oportunidade de pôr as mãos na terra e colaborar na produção de vários vegetais, 
experimentado semear, transplantar, regar, mas também a reconhecer os ciclos de 
vida de várias plantas. Além disso, vai ser possível a observação da biodiversidade, a 
exploração dos odores, cores e até sabores de algumas destas plantas.  
 

Data: 1 a 5 de agosto 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 10-12 anos 
Data de abertura das inscrições: 13 de julho 2022 
 
 
 

Oficina 6 | 8 a 12 de Agosto | Voar com as aves 

Núcleo Rural do Parque da Cidade 
 

Esta Oficina, centrada nas aves, parte de passeios no Parque para fazer observação 
dos diferentes habitats e identificação de espécies de aves, como por exemplo as 
pegas-rabudas, os melros, os piscos, as poupas, os galeirões, entre outras. Ao longo 
destes percursos serão desafiados os sentidos e será usado o jogo como forma de 
aprendizagem. Através da observação e da pesquisa serão exploradas as caraterísticas 
de cada ave (tamanho, bico, cores, canto…) e será trabalhada a expressão plástica de 
modo a culminar na encenação da história “A rainha das aves”.  
 

Data: 8 a 12 de agosto 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 6-9 anos 
Data de abertura das inscrições: 20 de julho 2022 



 

Oficina 7 | 22 a 26 de agosto | Morcegos para miúdos  
Quinta do Covelo 

   
Durante esta semana, e através do jogo, do conto, da expressão plástica, da pesquisa, 
da reflexão, vamos entrar na vida dos morcegos e “trocar por miúdos” as suas 
avançadas capacidades “tecnológicas” (como a sua forma de se comunicar, 
movimentar e alimentar). Estes enigmáticos voadores noturnos, vão ser o centro de 
várias atividades para conhecer as espécies que existem no Porto e a sua estranha 
forma de vida. No último dia, véspera da Noite Europeia dos Morcegos, convidamos 
os pais para também ver os morcegos do Covelo, ao final do dia (ao crepúsculo).  

 
Data: 22 a 26 de agosto 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 10-12 anos 
Data de abertura das inscrições: 3 de agosto 2022 

 
 

Oficina 8 | 29 de agosto a 2 de setembro | Como funciona uma árvore 
Núcleo Rural do Parque da Cidade 
 

 
As árvores serão as protagonistas desta semana. Vamos começar por descobri-las 
em percursos pelo Parque e conhecer as diferentes espécies e as suas características 
principais. Como é o tronco? Qual a forma das folhas? Qual é o seu fruto? Para que 
servem as raízes? Através de jogos sensoriais, pesquisa, role play, expressão plástica 
e representação vamos encontrar as respostas a estas e outras perguntas tentando, 
culminar, na representação coletiva de uma árvore. 

 
Data: 29 de agosto a 2 setembro 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 10-12 anos 
Data de abertura das inscrições: 10 de agosto 2022 

 
 

Oficina 9 | 5 a 9 de setembro | Brinquedos na Natureza 
Parque da Pasteleira  

 
Através de percursos pelo Parque será realizada a observação e registo das espécies 
arbóreas. Este percurso pretende ser também uma viagem interior através da leitura 
de passagens de Siddhartha sobre a Natureza (adaptado). Ao percorrermos e 
observarmos o Parque e ao fruirmos da natureza poder criar brinquedos usando 
materiais naturais nele encontrados. 
 

Data: 5 a 9 de setembro 2022 | Duração: 5 dias | Horário: 10h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30 
Faixa etária: 10-12 anos 
Data de abertura das inscrições: 17 de agosto 2022 
 



 

Calendário, horários e locais  
 

Semana Local Horário Oficina 
Faixa 
etária 

Técnicos  

4 - 8 jul 
Núcleo Rural 
do Parque da 

Cidade 

10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O1 – Voar com as aves 6 – 9  
Carla Moreira, Luisa Fontes e 
Maria J. Bastos 

11 - 15 jul 
Jardins do 

Palácio Cristal 
10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O2 – Questionar a Natureza 6 – 9  
Celeste Maceda e Isabel 
Andrade e Silva 

18 - 22 jul 
Quinta do 

Covelo 
10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O3 – A história de um 
legume 

6 – 9  
Luís Monteiro e Ana 
Coutinho 

25 - 29 jul 
Jardins do 

Palácio Cristal 
10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O4 – o meu primeiro 
Herbário 

6 – 9  
Celeste Maceda e Isabel 
Andrade e Silva 

1 - 5 ago 
Quinta do 

Covelo 
10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O5 – Há vida na horta 10 – 12  
Luís Monteiro e Ana 
Coutinho 

8 - 12 ago 
Núcleo Rural 
do Parque da 

Cidade 

10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

 O6 – Voar com as aves 6 – 9  
Carla Moreira e Maria J. 
Bastos 

22 - 26 ago 
Quinta do 

Covelo 
10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O7 – Morcegos para miúdos 10 – 12  
Luís Monteiro e Ana 
Coutinho 

29 ago - 2 set 
Núcleo Rural 
do Parque da 

Cidade 

10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O8 – Como funciona uma 
árvore 

10 – 12 
Carla Moreira, Luisa Fontes e 
Maria J. Bastos 

5 - 9 set 
Parque da 
Pasteleira 

10h00 - 12h30 
14h00 – 16h30 

O9 - Brinquedos na Natureza 10 – 12 
Celeste Maceda e Isabel 
Andrade e Silva 

 
Informações adicionais de interesse para os encarregados de educação 
 

 A lotação das oficinas é limitada a 25 participantes. 

 A inscrição é gratuita mas sujeita a reserva prévia e posterior confirmação. 

 É possível inscrever 2 crianças no mesmo formulário, desde que tenham o mesmo 

encarregado de educação. 

 As crianças portadoras do Cartão Porto têm prioridade em 50% das inscrições. Poderá 

encontrar mais informações e aderir ao Cartão Porto aqui. 

 A confirmação da inscrição e envio de informação relevante será efetuada exclusivamente 

para o endereço de e-mail indicado no formulário, 15 a 12 dias antes do início da oficina.  

 Os participantes devem trazer roupa e calçado confortável à realização de atividades no 

exterior, chapéu, água e lanche para manhã e tarde se assim o desejarem. 

 

https://cartao.porto.pt/

