
Dia 16 || 15:00
O Jardim Curioso
Parque Urbano de Santa Iria de Azóia 
Centro de Educação Ambiental
História de uma cidade poluída e sem natureza que começou 
a reflorescer graças à atitude de uma criança, que decidiu 
sozinha começar a tratar de uma pequena planta que precisava 
de água para sobreviver. A partir desta ação, os restantes 
habitantes da cidade envolveram-se e, passado pouco tempo,
a cidade tornou-se verde, saudável e bonita, onde se podia 
respirar bem. Esta atividade é complementada com 
a construção de dois puzzles de chão.

Dia 17 || 14:30»16:30
Arborismo
Parque Municipal do Cabeço de Montachique | Fanhões
AZIMUTE RADICAL
Aventura ao ar livre com adrenalina. Pontes suspensas, cordas 
e redes. Promovendo a educação ambiental ludicamente, 
desfrutando de um desporto para famílias, valorizando o 
respeito pelas árvores e as diversas utilizações das mesmas

Dias 18, 19, 21 e 22
Plantação de árvores 
Ações de sensibilização e plantações nas escolas do concelho 
Inscrições: plataforma online de inscrições do SESA
Setor de Educação e Sensibilização Ambiental.

Dia 20 || 10:00
Inauguração
Exposição Insetos em Ordem
Parque Urbano de Santa Iria de Azóia 
Centro de Educação Ambiental
É disponibilizada a informação científica de uma forma 
passiva, o conceito dos Insetos em Ordem conduz os visitantes 
a passarem pela experiência individual da identificação 
dos animais. 
Os participantes recebem à entrada um inseto verdadeiro 
conservado em resina, para tomar a decisão do caminho 
a seguir na chave dicotómica desenhada no espaço, 
e têm de observar as suas características morfológicas. 
No fim do caminho encontrarão a ordem a que pertence 
o inseto que escolheram. De forma lúdica, quase como um jogo, 
os visitantes experimentam o método científico.

Dia 21 || 10:00 
Plantação de árvores autóctones
Urbanização da Areeira – Camarate 
Com dinamização municipal, a plantação acontecerá 
com alunos de escolas do concelho e de voluntários.

Dia 23 || 14:30
Carvalho-cerquinho, tuga como o Zé Povinho 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique | Fanhões
Atividade dedicada à floresta autóctone (isto é, nativa) de 
Portugal e aos carvalhos em particular. Vamos percorrer o parque
de uma ponta à outra num peddy-paper onde aprenderemos a 
identificar as espécies de carvalhos do parque e a medir a altura
de uma árvore, tiraremos uma fotografia com uma árvore, 
iremos ler poesia, e mais. Para os mais pequenos (e não só), 
um ateliê de trabalhos manuais, onde iremos criar modelos 
em feltro das espécies de carvalhos e fazer origami.

Dia 23 || 15:00
Pinta-pinta-silgo e Pa-poi-poi-la
Biblioteca Municipal José Saramago | Loures
Num campo de papoilas as personagens, embaladas pelos sons 
da terra, brincam ao ritmo dos poemas.
Classificação etária: animação para bebés e acompanhantes.
Marcação Prévia: 211 151 272 // bmjsprogramacao@cm-loures.pt

Dia 23 || 15:00»17:00
Construção de Ninhos
Parque Urbano da Quinta dos Remédios | Bobadela 
Promover junto da população as mais-valias das árvores em 
matéria de sustentabilidade ambiental, através da reutilização 
de pacotes de leite, a construção de ninhos e colocação dos 
mesmos em árvores do Parque, promovendo a biodiversidade

Dia 24 || 14:00»16:30
Aventura ao ar livre | Slide 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique | Fanhões 
AZIMUTE RADICAL
Com adrenalina, venha sentir a aceleração da gravidade
e divertir-se.
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