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DESCOBRE 
E APRENDE

EM VISEU 
DÃO LAFÕES

Parque Botânico 
Arbutus do Demo

GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Parque Botânico Arbutus do Demo

ÁREAS DISCIPLINARES
Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
1º Ciclo (3º e 4º anos), 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico 

NOME DA ATIVIDADE
Em busca da Flora

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as terão oportunidade 
de conhecer e aprender mais sobre 
a flora da região.
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COMO CHEGAR
O Parque Botânico situa-se em Vila Nova de Paiva, 
nos terrenos do antigo viveiro da Junta Autónoma 
de Estradas. 

Oliveira
de Frades

Parque Botânico Arbutus 
do Demo
Vila Nova de Paiva
GPS: 40,8247848  •   -7,7641227
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com 
o Posto de Turismo de 
Vila Nova de Paiva.
Praça D. Afonso Henriques
13650 - 207 Vila Nova de Paiva
+351 232 609 900
turismo@cm-vnpaiva.pt

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

O 
Parque Botânico Arbutus 
do Demo é um dos locais 
mais emblemáticos do con-
celho de Vila Nova de Paiva.

Este parque tem uma natureza pluridis-
ciplinar, abrangendo as áreas do am-
biente, do lazer, do turismo, da cultura 
e da ciência, e por isso, é um excelente 
local para aprender mais sobre diferen-
tes matérias.

Neste Parque existe mais de um milhar 
de diferentes espécies botânicas, dis-
postas por famílias, usos etnobotânicos 
e industriais, propriedades medicinais e 
características aromáticas. 

Este projeto resultou da reabilitação de 
um antigo viveiro e da participação num 
programa europeu.
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Desafie os/as 
alunos/as a descobrir 
de onde vem o nome 

Arbutus do Demo.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS

No parque podem observar-
-se mais de 900 espécies de 
plantas e podem admirar-se 
desde as pequenas briófitas 

às gigantescas Sequoia sempervirens.

No parque existe uma linha de água com 
plantas autóctones, um prado de aluvião 
natural e um pequeno lago onde as es-
pécies animais ripícolas se associam.

Existem ainda algumas estruturas de 
apoio, desde uma sala de interpretação 
audiovisual, a um pequeno parque infan-
til, parque de merendas, cais para pesca 
e um parque astronómico.

O parque dinamiza diferentes ativida-
des pedagógicas, desde a confeção de 
compotas, chás e bolos criados com as 
plantas do parque, até à realização de 
atividades experimentais.
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ATELIERS 
DE AMBIENTE

Os ateliers de educação ambiental 
proporcionam aos/às alunos/as aprendi-
zagens no âmbito das ciências, sustenta-
bilidade e a cidadania e visam estimular a 
curiosidade e fomentar o conhecimento 
através da experiência e observação.

Cada programa propõe a participação 
em várias sessões ao longo do ano 
letivo e possibilita o estabelecimento 
de pontes temáticas com os currículos 
escolares. 

Os ateliers desenvolvem-se no laborató-
rio e/ou ar livre.

À Procura da Flor + Bela

No Parque Botânico podemos desfru-
tar de uma diversidade significativa de 
plantas. 

A biodiversidade atinge a sua plenitude 
no quadrado central, onde as plantas 
se encontram divididas em várias cate-
gorias, baseadas na taxonomia, origem 
geográfica ou ecológica, uso específico, 
hábito ou forma de vida. Este percurso 
permitirá aos participantes terem as 
“sensações à flor da pele” através do 
contacto direto com os vários sentidos.
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Arbutus 
visto à Lupa
Consistem em ateliers onde são rea-
lizadas atividades no Laboratório “Im-
pressões da Natureza”, possibilitando 
interações com seres vivos, ambiente e 
ecossistemas, através da visualização ao 
microscópio e/ou de lupas binoculares. 

Reciclagem
São realizadas diferentes atividades 
que permitem mobilizar diversos 
materiais que podem ser reciclados.

 

Desportivo 
O parque é também o local ideal para a 
prática desportiva permitindo desfrutar 
do poder dos sentidos através das fra-
grâncias e cores das inúmeras plantas, o 
que irá  contribuir para uma harmonia e 
bem-estar do corpo e da mente. 
 

Pesca 
O Parque Botânico, possibilita também 
a realização da pesca, sensibilizando 
os/as alunos/as para o conceito de 
preservação de espécies endémicas 
e conservação da natureza. 

Construção 
de Cataventos
Atelier de geometria e cálculos mate-
máticos e interpretação da função da 
energia eólica. 
 
 

Mãos na Massa 
Atividade que possibilita o manusea-
mento de materiais de gesso ou barro 
e recursos diversificados.

 

As Árvores 
também contam 
Estórias
Partir à descoberta da linguagem das 
árvores e das histórias que só elas sabem 
“contar”. Nesta atividade pretende-se 
que os/as alunos/as observem, oiçam, 
cheirem e sintam a natureza. Deste 
modo, podem inspirar-se para a criação 
de histórias ou obras artísticas com dife-
rentes linhas, texturas ou formas. 
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ATIVIDADE
Em busca da Flora
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Os/as alunos/as terão oportunidade 
de aprender mais sobre plantas 
e flores enquanto desfrutam da 
natureza do parque.

Nível de Ensino
1º Ciclo (3º e 4º anos)

 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Informação e Comunicação

Raciocínio e Resolução de Problemas

Pensamento crítico

Relacionamento interpessoal

Sensibilidade estética e artística

Saber científico, técnico e tecnológico

Duração da Atividade
Uma manhã / tarde

Complexidade
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OBJETIVOS

Distinguir diferentes 
espécies de flores 
e árvores.

Sensibilizar 
para as questões 
ambientais.

Fomentar o gosto 
pela natureza.
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1. Preparação
Imprima os anexos, de forma a que cada dois alunos/as, 
tenham uma cópia.

Defina previamente os grupos a constituir.

Verifique com os/as funcionários/as do parque, quais as 
atividades educativas que pretendem realizar no mes-
mo, sendo que esta poderá ser a primeira dinâmica.

Aconselhe os/as alunos/as a levarem roupa confortá-
vel e um lanche para que realizem um piquenique no 
parque de merendas.

2. Introdução
Antes de iniciar a visita partilhe com a turma um pouco 
da história do parque e das atividades que irão dina-
mizar e refira também que todas as plantas e árvores 
estão identificadas.

3. Implementação
Entregue a cada grupo, aleatoriamente, os seus docu-
mentos de trabalho.

Explique-lhes que irão realizar uma competição para 
descobrir quem é a equipa mais especialista em flora e 
que, no documento que lhes entregou, estão as indica-
ções que devem seguir.

Deverão descobrir quais as plantas ou árvores que es-
tão representadas nas imagens, como se chamam 
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e onde se encontram. Existem também algumas indi-
cações em que deverão descobrir a planta apenas com 
base no nome que é indicado.

À medida que descobrirem cada uma das plantas, os 
grupos deverão passar para a próxima pista. Ganhará 
a equipa que for mais rápida e tiver mais respostas 
corretas.

4. Reflexão
Depois de a atividade estar concluída, corrija o exercí-
cio com a turma, com base nas soluções apresentadas 
e faça uma síntese dos principais conteúdos aborda-
dos.
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ANEXOS

São especialistas em plantas? 
Respondam às questões abaixo 
e mostrem o que sabem…

  1      Sabem o que são plantas aromáticas? 
           Descubram algumas no parque e escrevam o seu nome.

Anexo I - Questionário

 2     Conseguem descobrir onde estão estas  
          árvores? Que tipo de folhas existem 
          nestas árvores?
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Anexo I - Questionário

  3     Sabem quais as plantas que dão para fazer chá? 
           Escrevam o nome de alguma que se possa encontrar no parque.

  4     Conhecem a planta que está na imagem?
          Como se chama? Será que existe alguma no parque?
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Anexo I - Questionário

  5     Descubram no parque algumas plantas com as quais 
           pudéssemos fazer bolos ou compotas.

 6     Encontrem no parque 2 tipos diferentes de pinhas e escrevam 
          a que árvores correspondem.
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  7     Existem no parque algumas árvores milenares. 
           Conseguem descobri-las e saber o seu nome?

 8     Como se chamam as árvores que estão
          na imagem? Conseguem identificá-las?

Anexo I - Questionário
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  9     Já ouviram falar de árvores que são designadas por sequoias?  
           Será que também existem aqui?

 10    Qual o fruto e arbusto que está na imagem? 
           Será que conseguem encontrar algum parecido?
           Registem aqui o seu nome.

Anexo I - Questionário
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