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SECUNDÁRIO2º e 3º CICLO     1º CICLOPRÉ ESCOLAR



Nunca foi tão bom 
aprender sobre 
os valores naturais Sendo a Tapada Nacional de Mafra um exemplo de 

Biodiversidade autóctone, ou seja, encontramos neste 
espaço com 833 hectares, variadas espécies naturais do 
nosso país e de diferentes ecossistemas é por excelência 
o local, onde se consegue proporcionar aos alunos 
durante as suas visitas, o desenvolvimento de valores 
de responsabilidade ambiental e de cidadania ativa.

Pretendemos ser agentes facilitadores para isso, 
desenvolvemos ferramentas de acordo com os conteúdos 
programáticos.

Neste documento encontra diferentes experiências 
adequadas aos diferentes ciclos.

Cada experiência permite-lhe passar meio-dia 
na floresta.
Temos parque de merendas disponível.

UMA VISITA ESPECIAL A UM ESPAÇO NATURAL 
QUE PERMITE A PARTILHA DE MOMENTOS ÚNICOS 
ENTRE PROFESSORES E ALUNOS, TORNANDO 
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM MAIS DINÂMICO.

Como marcar a sua visita?

 h�ps://tapadademafra.pt/escolas/

Preencha o formulário fazendo 
uma pré reserva e nós entraremos 
em contato consigo.

https://tapadademafra.pt/escolas/


DESCOBRIR A FLORESTA
(visita interpretativa em mobilidade elétrica + atelier 
de apicultura + voo das aves de rapina)

 

PRÉ ESCOLAR

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural! Com a ajuda do guia 
vamos descobrir a Floresta e os vários tipos de árvores que a compõem, 
observar os animais em liberdade e aprender sobre os seus comportamen-
tos 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.
Este ano, regressa " O voo das aves de rapina" onde durante 30 minutos 
podemos observar várias espécies de aves de rapina em voo. O papel das 
rapinas como super-predadores, o sua importância no equilíbrio dos ecoss-
istemas e as adaptações ao habitat e à alimentação, são outras temáticas a 
abordar.

DURAÇÃO: 2h15
PREÇO: 9,80€

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos encontrar no pequeno “Jardim 
do Salabredo”.
Se os insetos desaparecerem , o nosso quotidiano sofrerá alterações? 
Quem são os insetos polinizadores e o que fazem? Serão importantes?
Vamos construir hoteis para os atraírmos para os nossos jardins e varandas 
e assim contribuirmos para aumentar a sua biodiversidade.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 8€

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 11,80€ 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.

PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia



DESCOBRIR A FLORESTA
(visita interpretativa em mobilidade elétrica + atelier
de apicultura + voo das aves de rapina)

 

1º CICLO

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural! Com a ajuda do guia 
vamos descobrir a Floresta e os vários tipos de árvores que a compõem, 
observar os animais em liberdade e aprender sobre os seus comportamen-
tos 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.
Este ano, regressa " O voo das aves de rapina" onde durante 30 minutos 
podemos observar várias espécies de aves de rapina em voo. O papel das 
rapinas como super-predadores, o sua importância no equilíbrio dos ecoss-
istemas e as adaptações ao habitat e à alimentação, são outras temáticas a 
abordar.

DURAÇÃO: 2h15
PREÇO: 9,80€

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos encontrar no pequeno “Jardim 
do Salabredo”.
Se os insetos desaparecerem , o nosso quotidiano sofrerá alterações? 
Quem são os insetos polinizadores e o que fazem? Serão importantes?
Vamos construir hoteis para os atraírmos para os nossos jardins e varandas 
e assim contribuirmos para aumentar a sua biodiversidade.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 8€

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 11,80€ 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.

PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia



PERCURSOS PEDESTRES 
Com guia ou sem guia

 

1º CICLO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade e 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.

DURAÇÃO: Percurso pedestre azul 
(4 km) - cerca de 2h. 

PREÇO: 8€ (com guia); 4€ (sem guia)

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

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 museu da "História da Tapada".
Observar e reconhecer as principais espécies da Tapada que fizeram deste 
espaço um dos eleitos pelo D. Carlos.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

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

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada 
gratuita, excedentes pagam o valor do bilhete 
com/sem guia.

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

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



COM OLHOS DE BIÓLOGO
Percurso pedestre interpretativo

 

1º CICLO

Vamos caminhar e procurar os vestígios que diferentes espécies deixaram 
no trilho!
Estes são indicadores de biodiversidade e por vezes, ainda nos permitem 
identificar as classes e espécies.
Vamos aprender sobre as classes de vertebrados e as suas características.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada Nacional de Mafra, o papel 
que desempenham como predadores dentro dos ecossistemas. A importân-
cia da Águia de Bonelli como super-predador e sua importância para a 
região.

DURAÇÃO: 2h 
PREÇO: 8€

PERCURSO DE ARBORISMO

Circuito desafiante com 13 obstáculos de dificuldade média entre; pontes 
suspensas, cordas e túneis, culminam com um slide de volta ao solo, tudo 
isto, por entre os plátanos com mais de 100 anos.
Diversão e superação dos medos promovem o aumento da auto-estima são 
valores trabalhados.
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. Idade superior a 8 anos.

PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estimaMínimo de 10 participantes/ máximo - 1 turma 

por turno
1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 8€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 
4km

Mínimo de 15 participantes.

PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos



CAÇA AO TESOURO
DISPONÍVEL A PARTIR DE MARÇO

 

1º CICLO

Uma caça ao tesouro faz parte do imaginário de todos, a nossa promete 
testar conhecimentos sobre aspetos naturais, despertar curiosidades e 
fomentar a partilha e o trabalho de grupo.

DURAÇÃO: 2h30 
PREÇO: 8€

EM VOO PICADO PARA A CONSERVAÇÃO

É importante compreender que a conservação da natureza faz-se através 
do respeito pelo Património Natural.
Se tivermos em conta que o ser humano, é o único capaz de mudar os seus 
comportamentos para reverter os seus impactos negativos, então torna-se 
mais claro que cada um de nós, faz diferença no que respeita à 
conservação das espécies.
Que boas práticas deveremos adotar em diversas situações? O que fazer 
quando encontramos uma aves que claramente requer auxílio?
Vamos reconhecer o impacto negativo e positivo 
do ser humano na Conservação.

Duração: 1h/1h30
PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Conservação
Ecossistema
Aves de rapina
Espécie autóctone
Biodiversidade
Ameaças

Mínimo de 50 participantes - 2 turmas por turno
1 adulto por cada 10 tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 8€

PALAVRAS-CHAVE
Partilha
Valores naturais
Diversão
Caminhar
Interagir



DESCOBRIR A FLORESTA
(visita interpretativa em mobilidade elétrica + atelier 
de apicultura + voo das aves de rapina)

 

2º e 3º CICLO

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural! Com a ajuda do guia vão 
descobrir a Floresta e os vários tipos de árvores que a compõem, observar os 
animais em liberdade e aprender sobre os seus comportamentos e alimen-
tação.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor e aprender sobre 
o mundo formidável das abelhas, a vida na colmeia e os produtos.
Este ano, regressa "O voo das aves de rapina" onde durante 30 minutos pode-
mos observar várias espécies de aves de rapina em voo. O papel das rapinas 
como super-predadores, o sua importância no equilíbrio dos ecossistemas e 
as adaptações ao habitat e à alimentação, são outras temáticas a abordar.

DURAÇÃO: 2h15
PREÇO: 9,80€

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos encontrar no pequeno “Jardim 
do Salabredo”.
Se os insetos desaparecerem , o nosso quotidiano sofrerá alterações? 
Quem são os insetos polinizadores e o que fazem? Serão importantes?
Vamos construir hoteis para os atraírmos para os nossos jardins e varandas 
e assim contribuirmos para aumentar a sua biodiversidade.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 8€

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

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 11,80€ cada.

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 8€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 
4km

PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia



PERCURSOS PEDESTRES 
Com guia ou sem guia

 

2º e 3º CICLO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade e 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.

DURAÇÃO: Percurso pedestre azul 
(4 km) - cerca de 2h. 

PREÇO: 8€ (com guia); 4€ (sem guia)

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

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 museu da "História da Tapada".
Observar e reconhecer as principais espécies da Tapada que fizeram deste 
espaço um dos eleitos pelo D. Carlos.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

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

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada 
gratuita, excedentes pagam o valor do bilhete 
com/sem guia.

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

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



 

2º e 3º CICLO

PERCURSO DE ARBORISMO

Circuito desafiante com 13 obstáculos de dificuldade média entre; pontes 
suspensas, cordas e túneis, culminam com um slide de volta ao solo, tudo 
isto, por entre os plátanos com mais de 100 anos.
Diversão e superação dos medos promovem o aumento da auto-estima são 
valores trabalhados.
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. Idade superior a 8 anos.

PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estimaMínimo de 10 participantes/ máximo- 1 turma 

por turno
1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratui-
ta, excedentes pagam 8€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca 
de 4km

Mínimo de 15 participantes.

COM OLHOS DE BIÓLOGO
Percurso pedestre interpretativo

Vamos caminhar e procurar os vestígios que diferentes espécies deixaram 
no trilho!
Estes são indicadores de biodiversidade e por vezes, ainda nos permitem 
identificar as classes e espécies.
Vamos aprender sobre as classes de vertebrados e as suas características.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada Nacional de Mafra, o papel 
que desempenham como predadores dentro dos ecossistemas. A importân-
cia da Águia de Bonelli como super-predador e sua importância para a 
região.

DURAÇÃO: 2h 
PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos



Mínimo de 50 participantes - 2 turmas por turno
1 adulto por cada 10 tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 8€

CAÇA AO TESOURO
DISPONÍVEL A PARTIR DE MARÇO

 

2º e 3º CICLO

EM VOO PICADO PARA A CONSERVAÇÃO

É importante compreender que a conservação da natureza faz-se através 
do respeito pelo Património Natural.
Se tivermos em conta que o ser humano, é o único capaz de mudar os seus 
comportamentos para reverter os seus impactos negativos, então torna-se 
mais claro que cada um de nós, faz diferença no que respeita à 
conservação das espécies.
Que boas práticas deveremos adotar em diversas situações? O que fazer 
quando encontramos uma aves que claramente requer auxílio?
Vamos reconhecer o impacto negativo e positivo 
do ser humano na Conservação.

Duração: 1h/1h30
PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Conservação
Ecossistema
Aves de rapina
Espécie autóctone
Biodiversidade
Ameaças

Uma caça ao tesouro faz parte do imaginário de todos, a nossa promete 
testar conhecimentos sobre aspetos naturais, despertar curiosidades e 
fomentar a partilha e o trabalho de grupo.

DURAÇÃO: 2h30 
PREÇO: 8€

Mínimo de 50 participantes - 2 turmas por turno
1 adulto por cada 10 tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 8€

PALAVRAS-CHAVE
Partilha
Valores naturais
Diversão
Caminhar
Interagir



DESCOBRIR A FLORESTA
(visita interpretativa em mobilidade elétrica + atelier 
de apicultura + voo das aves de rapina)

 

SECUNDÁRIO

Vamos explorar e aprender sobre o mundo natural! Com a ajuda do guia vão 
descobrir a Floresta e os vários tipos de árvores que a compõem, observar os 
animais em liberdade e aprender sobre os seus comportamentos e alimen-
tação.
Há ainda tempo para conversar com o apicultor e aprender sobre 
o mundo formidável das abelhas, a vida na colmeia e os produtos.
Este ano, regressa " O voo das aves de rapina" onde durante 30 minutos 
podemos observar várias espécies de aves de rapina em voo. O papel das 
rapinas como super-predadores, o sua importância no equilíbrio dos ecoss-
istemas e as adaptações ao habitat e à alimentação, são outras temáticas a 
abordar.

DURAÇÃO: 2h15
PREÇO: 9,80€

À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE

Será que as plantas são todas iguais?
Os insetos, os anfíbios e as aves que podemos encontrar no pequeno “Jardim 
do Salabredo”.
Se os insetos desaparecerem , o nosso quotidiano sofrerá alterações? 
Quem são os insetos polinizadores e o que fazem? Serão importantes?
Vamos construir hoteis para os atraírmos para os nossos jardins e varandas 
e assim contribuirmos para aumentar a sua biodiversidade.

DURAÇÃO: 2h
PREÇO: 8€

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

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 11,80€ cada.

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratuita,
excedentes pagam 8€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca de 
4km

PALAVRAS-CHAVE
Alimentação
Grupos de animais
Macho/ Fêmea
Folha caduca/ Folha perene
Plantas completas/ incompletas
Tipos de folhas
Insetos
Polinização
Monarquia



PERCURSOS PEDESTRES 
Com guia ou sem guia

 

SECUNDÁRIO

Faça a sua visita interpretativa!
Dispõe de 4 trilhos com graus de dificuldade e 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.

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

PREÇO: 8€ (com guia); 4€ (sem guia)

NOS TRILHOS DO REI D. CARLOS

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 museu da "História da Tapada",
Observar e reconhecer as principais espécies da Tapada que fizeram deste 
espaço um dos eleitos pelo D. Carlos.

DURAÇÃO: 1h30
PREÇO: 8,50€

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

1 adulto por cada 10 alunos tem entrada 
gratuita, excedentes pagam o valor do bilhete 
com/sem guia.

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

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



 

SECUNDÁRIO

PERCURSO DE ARBORISMO

Circuito desafiante com 13 obstáculos de dificuldade média entre; pontes 
suspensas, cordas e túneis, culminam com um slide de volta ao solo, tudo 
isto, por entre os plátanos com mais de 100 anos.
Diversão e superação dos medos promovem o aumento da auto-estima são 
valores trabalhados.
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. Idade superior a 8 anos.

PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Superação
Divertimento
Auto-estimaMínimo de 10 participantes/ máximo- 1 turma 

por turno
1 adulto por cada 10 alunos tem entrada gratui-
ta, excedentes pagam 8€ cada
Obs. Percurso pedestre com extensão de cerca 
de 4km

Mínimo de 15 participantes.

PALAVRAS-CHAVE
Vestígios
Dejetos
Pegadas
Ecossistemas
Adaptações à alimentação /habitat
Predador/ Presa
Cadeia alimentar
Invertebrados/ vertebrados
Aves
Anfíbios
Repteis
Peixes
Mamíferos

COM OLHOS DE BIÓLOGO
Percurso pedestre interpretativo

Vamos caminhar e procurar os vestígios que diferentes espécies deixaram 
no trilho!
Estes são indicadores de biodiversidade e por vezes, ainda nos permitem 
identificar as classes e espécies.
Vamos aprender sobre as classes de vertebrados e as suas características.
Conhecer as aves de rapina existentes na Tapada Nacional de Mafra, o papel 
que desempenham como predadores dentro dos ecossistemas. A importân-
cia da Águia de Bonelli como super-predador e sua importância para a 
região.

DURAÇÃO: 2h 
PREÇO: 8€



CAÇA AO TESOURO
DISPONÍVEL A PARTIR DE MARÇO

 

SECUNDÁRIO

EM VOO PICADO PARA A CONSERVAÇÃO

É importante compreender que a conservação da natureza faz-se através 
do respeito pelo Património Natural.
Se tivermos em conta que o ser humano, é o único capaz de mudar os seus 
comportamentos para reverter os seus impactos negativos, então torna-se 
mais claro que cada um de nós, faz diferença no que respeita à 
conservação das espécies.
Que boas práticas deveremos adotar em diversas situações? O que fazer 
quando encontramos uma aves que claramente requer auxílio?
Vamos reconhecer o impacto negativo e positivo 
do ser humano na Conservação.

Duração: 1h/1h30
PREÇO: 8€

PALAVRAS-CHAVE
Conservação
Ecossistema
Aves de rapina
Espécie autóctone
Biodiversidade
Ameaças

Uma caça ao tesouro faz parte do imaginário de todos, a nossa promete 
testar conhecimentos sobre aspetos naturais, despertar curiosidades e 
fomentar a partilha e o trabalho de grupo.

DURAÇÃO: 2h30 
PREÇO: 8€

Mínimo de 50 participantes - 2 turmas por turno
1 adulto por cada 10 tem entrada gratuita, 
excedentes pagam 8€

PALAVRAS-CHAVE
Partilha
Valores naturais
Diversão
Caminhar
Interagir



Como marcar a sua visita?

    h�ps://tapadademafra.pt/escolas/

Preencha o formulário fazendo 
uma pré reserva e nós entraremos 
em contato consigo.

Obrigada.
FOTOGRAFIAS
Eva Santos; Ana Sá; Pedro Sá; Miguel Gomes; Margarida Gago
José ramos; Falcões do Oeste; Arquivo Câmara Municipal de Lisboa; 
Emigus.

PROGRAMA 
PEDAGÓGICO
2022/23

TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA PEDAGÓGICO

Algumas atividades têm limite de capacidade por dia/turno.

Todas as visitas que incluam mobilidade elétrica têm o mínimo 
de 12 alunos pagantes.

A TNM reserva-se ao direito de substituir a mobilidade elétrica 
por mobilidade em "comboio" ou outra mobilidade, por questões 
de gestão de lotação.

Os programas de educação são feitos, por definição, em língua 
portuguesa.

Mediante pedido, alguns destes programas/visitas poderão 
realizar-se em língua inglesa.

https://tapadademafra.pt/escolas/



