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PRÉ ESCOLAR

1º CICLO

2º e 3º CICLO

SECUNDÁRIO

DESCOBRIR A FLORESTA

(visita interpretativa + atelier de apicultura)

PRÉ ESCOLAR

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural.
Com a ajuda do guia descobrir a Floresta e os vários
tipos de árvores que a compõem, observar os
animais em liberdade e aprender sobre os seus
comportamentos e alimentação.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor
e aprender sobre o mundo formidável das abelhas,
a vida na colmeia e os produtos.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Dependendo do número de alunos marcados,
a visita pode ser realizada em carros elétricos (máximo
48 participantes) ou em comboios articulados (grupos
superiores a 50 participantes).

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE
Disponível a partir de março

PRÉ ESCOLAR

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos
encontrar no pequeno “Jardim do Salabredo”.
Descobrir nas 4 estações criadas, sobre as
espécies mais comuns e aprender sobre o
seu ciclo de vida, papel na cadeia alimentar e
adaptações ao habitat e à alimentação.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€
PALAVRAS-CHAVE
Insetos
Biodiversidade
Grupos de animais
Adaptações à alimentação/ habitat
Revestimentos
Folha perene/ caduca
Plantas com utilização
pelo Homem

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. A atividade decorre de forma controlada, num
jardim na área do Celebredo. Os autocarros devem
levar os alunos até esse local, a cerca de 800 metros
da entrada.

DESCOBRIR A FLORESTA

(visita interpretativa + atelier de apicultura)

1º CICLO

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural.
Com a ajuda do guia descobrir a Floresta e os vários
tipos de árvores que a compõem, observar os
animais em liberdade e aprender sobre os seus
comportamentos e alimentação.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor
e aprender sobre o mundo formidável das abelhas,
a vida na colmeia e os produtos.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€
PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Dependendo do número de alunos marcados,
a visita pode ser realizada em carros elétricos (máximo
48 participantes) ou em comboios articulados (grupos
superiores a 50 participantes).

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE
Disponível a partir de março

1º CICLO

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos
encontrar no pequeno “Jardim do Salabredo”.
Descobrir nas 4 estações criadas, sobre as
espécies mais comuns e aprender sobre o
seu ciclo de vida, papel na cadeia alimentar
e adaptações ao habitat e à alimentação.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€
PALAVRAS-CHAVE
Insetos
Biodiversidade
Grupos de animais
Adaptações à alimentação/ habitat
Revestimentos
Folha perene/ caduca
Plantas com utilização
pelo Homem

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. A atividade decorre de forma controlada, num
jardim na área do Celebredo. Os autocarros devem
levar os alunos até esse local, a cerca de 800 metros
da entrada.

PERCURSOS PEDESTRES SEM GUIA

1º CICLO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade
distintos, com características distintas e todos
devidamente assinalados no terreno.
Ao longo dos trilhos é convidado a aprender um
pouco sobre a Floresta e os seus habitantes, através
da leitura de painéis interpretativos.
A TNM disponibiliza também de um sistema
de áudio guia com 15 temas para serem ouvidos
nos locais de interesse. Este sistema funciona no
telemóvel de cada um e não requer dados
ou instalação de nenhuma aplicação.

PALAVRAS-CHAVE
Ecossistemas/ habitats
Biodiversidade
Diferentes espécies de árvores
(sobreiros, carvalhos, freixos, etc) /
Espécies autóctones/ exóticas
História/ gamo/ veado
Anfíbios e répteis
Aves de rapina / mamíferos/
geologia da Tapada/ A água

DURAÇÃO: Percurso pedestre azul com 4 km - cerca
de 2 horas. Percursos pedestres verde, vermelho ou
amarelo com cerca de 7,50 km cada – 3h30/4h

PREÇO: 4€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 4€ cada

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

1º CICLO

Visita guiada feita de carro elétrico, que percorre
parte do vale da Tapada, visitando-se locais
emblemáticos frequentados por aquele monarca
e nos quais ainda se encontram várias heranças
patrimoniais.
Esta visita inclui uma breve paragem no “Pavilhão
de caça do Rei D. Carlos, edifício cuja construção
remonta a 1890.
Observar e reconhecer as principais espécies da
Tapada que fizeram deste espaço um dos eleitos
pelo D. Carlos.

PALAVRAS-CHAVE
Monarquia
D. Carlos/ D. Amélia
Caça
Sobreiros
Corte
Água
Fauna e flora características

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Máximo 1 turma- 26 participantes

COM OLHOS DE BIÓLOGO

1º CICLO

Percurso pedestre interpretativo em que os alunos
são estimulados a identificar diversos índices de
observação indiretos deixados pelas várias espécies.
Observação e identificar vestígios permite
conhecer a biodiversidade existente na área.
As várias classes de vertebrados e
suascaracterísticas, com especial destaque para
as aves.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada
Nacional de Mafra, o papel que desempenham como
predadores dentro dos ecossistemas. A importância
da Águia de Bonelli como super-predador e sua
importância para a região.
PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 4km

PERCURSO DE ARBORISMO

1º CICLO

Circuito desafiante com vários obstáculos,
que ocorre num ambiente ribeirinho de grande
beleza natural.
Os participantes estão permanentemente
ligados a “Suporte contínuo de vida”.
Condições: participantes com mais de 1,20m de altura
e menos de 100 kg de peso.

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estima

PREÇO: sob consulta
Mínimo de 15 participantes

DESCOBRIR A FLORESTA

(visita interpretativa + atelier de apicultura)

2º e 3º CICLO

Observar, reconhecer e interpretar!
Com o apoio de um guia, as observações feitas ao
longo da visita vão ajudar a identificar e relacionar
os conteúdos programáticos.
A importância da preservação da floresta e da
Biodiversidade, o valor dos sistemas naturais e a
importância da manutenção da história do espaço.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor e
aprender sobre o mundo formidável das abelhas,
a importância destes insetos para a natureza, a vida
na colmeia e os produtos retirados da atividade
apícola.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€
PALAVRAS-CHAVE
Biodiversidade
Regime alimentar
Vertebrados/Invertebrados
Noturnos/ Diurnos
Habitat/ecossistema
Espécies exóticas/ autóctones
Folha caduca/ perene
Polinização
Insetos
Monarquia

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Dependendo do número de alunos marcados,
a visita pode ser realizada em carros elétricos (máximo
48 participantes) ou em comboios articulados (grupos
superiores a 50 participantes).

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE
Disponível a partir de março

2º e 3º CICLO

Descobrir, procurar pistas e identificar!
A Biodiversidade dentro de um reino e a diversidade
de reinos.
Toda a descoberta decorre ao longo de um trilho
pedestre e de 8 estações. Cada estação representa
uma temática ou um reino específico, sendo o grupo
desafiado a procurar alguns dos seus representantes.

PALAVRAS-CHAVE
Biodiversidade
Conservação
Decompositores
Cadeia alimentares
Sucessões ecológicas
Charcos
Predador/ presa
Pirâmides alimentares

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 4km

PERCURSOS PEDESTRES SEM GUIA

2º e 3º CICLO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade
distintos, com características distintas e todos
devidamente assinalados no terreno.
Ao longo dos trilhos é convidado a aprender um
pouco sobre a Floresta e os seus habitantes, através
da leitura de painéis interpretativos.
A TNM disponibiliza também de um sistema
de áudio guia com 15 temas para serem ouvidos
nos locais de interesse. Este sistema funciona no
telemóvel de cada um e não requer dados
ou instalação de nenhuma aplicação.

PALAVRAS-CHAVE
Ecossistemas/ habitats
Biodiversidade
Diferentes espécies de árvores
(sobreiros, carvalhos, freixos, etc) /
Espécies autóctones/ exóticas
História/ gamo/ veado
Anfíbios e répteis
Aves de rapina / mamíferos/
geologia da Tapada/ A água

DURAÇÃO: Percurso pedestre azul com 4 km - cerca
de 2 horas. Percursos pedestres verde, vermelho ou
amarelo com cerca de 7,50 km cada – 3h30/4h

PREÇO: 4€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 4€ cada

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

2º e 3º CICLO

Visita guiada feita de carro elétrico, que percorre
parte do vale da Tapada, visitando-se locais
emblemáticos frequentados por aquele monarca
e nos quais ainda se encontram várias heranças
patrimoniais.
Esta visita inclui uma breve paragem no “Pavilhão
de caça do Rei D. Carlos, edifício cuja construção
remonta a 1890.
Observar e reconhecer as principais espécies da
Tapada que fizeram deste espaço um dos eleitos
pelo D. Carlos.

PALAVRAS-CHAVE
Monarquia
D. Carlos/ D. Amélia
Caça
Sobreiros
Corte
Água
Fauna e flora características

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Máximo 1 turma- 26 participantes

COM OLHOS DE BIÓLOGO

2º e 3º CICLO

Percurso pedestre interpretativo em que os alunos
são estimulados a identificar diversos índices de
observação indiretos deixados pelas várias espécies.
Observação e identificar vestígios permite
conhecer a biodiversidade existente na área.
As várias classes de vertebrados e
suascaracterísticas, com especial destaque para
as aves.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada
Nacional de Mafra, o papel que desempenham como
predadores dentro dos ecossistemas. A importância
da Águia de Bonelli como super-predador e sua
importância para a região.
PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 4km

PERCURSO DE ARBORISMO

2º e 3º CICLO

Circuito desafiante com vários obstáculos,
que ocorre num ambiente ribeirinho de grande
beleza natural.
Os participantes estão permanentemente
ligados a “Suporte contínuo de vida”.
Condições: participantes com mais de 1,20m de altura
e menos de 100 kg de peso.

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estima

PREÇO: sob consulta
Mínimo de 15 participantes

DESCOBRIR A FLORESTA

(visita interpretativa + atelier de apicultura)

SECUNDÁRIO

Observar, reconhecer e interpretar!
Com o apoio de um guia, as observações feitas ao longo
da visita vão ajudar a recordar conteúdos.
O que é a biodiversidade, a importância da preservação da
floresta, o valor dos sistemas naturais e florestais não só
pela riqueza que geram, mas também pelas suas funções
sociais e culturais, ecológicas e de sustentabilidade.
A biologia das principais espécies, enquadramento
histórico, medidas de gestão e atividades aqui
desenvolvidas.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor e aprender
sobre o mundo formidável das abelhas, a importância
destes insetos para a natureza, a vida na colmeia e os
produtos retirados da atividade apícola.

Obs. Dependendo do número de
alunos marcados, a visita pode
ser realizada em carros elétricos
(máximo 48 participantes) ou em
comboios articulados (grupos
superiores a 50 participantes).

PALAVRAS-CHAVE
Biodiversidade
Regime alimentar
Vertebrados/Invertebrados
Noturnos/ Diurnos
Habitat/ecossistema
Espécies exóticas/ autóctones
Folha caduca/ perene
Polinização
Insetos
Monarquia

Esta visita pode adaptar-se a conteúdos específicos,
nomeadamente de cursos profissionais, abordando temas
como o turismo ambiental e sustentabilidade ambiental.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE
Disponível a partir de março

SECUNDÁRIO

Descobrir, procurar pistas e identificar!
A Biodiversidade dentro de um reino e a diversidade
de reinos.
Toda a descoberta decorre ao longo de um trilho
pedestre e de 8 estações. Cada estação representa
uma temática ou um reino específico, sendo o grupo
desafiado a procurar alguns dos seus representantes.

PALAVRAS-CHAVE
Biodiversidade
Conservação
Decompositores
Cadeia alimentares
Sucessões ecológicas
Charcos
Predador/ presa
Pirâmides alimentares

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 4km

PERCURSOS PEDESTRES SEM GUIA

SECUNDÁRIO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade
distintos, com características distintas e todos
devidamente assinalados no terreno.
Ao longo dos trilhos é convidado a aprender um
pouco sobre a Floresta e os seus habitantes, através
da leitura de painéis interpretativos.
A TNM disponibiliza também de um sistema
de áudio guia com 15 temas para serem ouvidos
nos locais de interesse. Este sistema funciona no
telemóvel de cada um e não requer dados
ou instalação de nenhuma aplicação.

PALAVRAS-CHAVE
Ecossistemas/ habitats
Biodiversidade
Diferentes espécies de árvores
(sobreiros, carvalhos, freixos, etc) /
Espécies autóctones/ exóticas
História/ gamo/ veado
Anfíbios e répteis
Aves de rapina / mamíferos/
geologia da Tapada/ A água

DURAÇÃO: Percurso pedestre azul com 4 km - cerca
de 2 horas. Percursos pedestres verde, vermelho ou
amarelo com cerca de 7,50 km cada – 3h30/4h

PREÇO: 4€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 4€ cada

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

SECUNDÁRIO

Visita guiada feita de carro elétrico, que percorre
parte do vale da Tapada, visitando-se locais
emblemáticos frequentados por aquele monarca
e nos quais ainda se encontram várias heranças
patrimoniais.
Esta visita inclui uma breve paragem no “Pavilhão
de caça do Rei D. Carlos, edifício cuja construção
remonta a 1890.
Observar e reconhecer as principais espécies da
Tapada que fizeram deste espaço um dos eleitos
pelo D. Carlos.

PALAVRAS-CHAVE
Monarquia
D. Carlos/ D. Amélia
Caça
Sobreiros
Corte
Água
Fauna e flora características

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 10,50€ cada
Obs. Máximo 1 turma- 26 participantes

COM OLHOS DE BIÓLOGO

SECUNDÁRIO

Percurso pedestre interpretativo em que os alunos
são estimulados a identificar diversos índices de
observação indiretos deixados pelas várias espécies.
Observação e identificar vestígios permite
conhecer a biodiversidade existente na área.
As várias classes de vertebrados e
suascaracterísticas, com especial destaque para
as aves.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada
Nacional de Mafra, o papel que desempenham como
predadores dentro dos ecossistemas. A importância
da Águia de Bonelli como super-predador e sua
importância para a região.
PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 7€

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 7€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 4km

PERCURSO DE ARBORISMO

SECUNDÁRIO

Circuito desafiante com vários obstáculos,
que ocorre num ambiente ribeirinho de grande
beleza natural.
Os participantes estão permanentemente
ligados a “Suporte contínuo de vida”.
Condições: participantes com mais de 1,20m de altura
e menos de 100 kg de peso.

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estima

PREÇO: sob consulta
Mínimo de 15 participantes

