FÉRIAS A SÉRIO

...É NA MATA

informações
Programa para crianças e jovens dos 6 aos 15 anos

Horário Geral: 8h00 às 19h00
Receção: 8h00 às 9h30
Entrega: 17h30 às 19h00
Horário das atividades: 9h30 às 12h30 - 14:h30 às 17h30
Almoço: 12h30 às 14h30

Inscrições no campo de férias
A inscrição nas atividades apresenta as seguintes modalidades:
Opção 1 – inscrição ao dia
Opção 2 – inscrição à semana
Opção 3 – inscrição à quinzena
*Os valores previstos no número anterior estão sujeitos a
uma redução de 10% para famílias que inscrevam, em
simultâneo e para os mesmos períodos, mais do que uma
criança/jovem com grau de parentesco direto (irmãos).
A inscrição será feita:
- No site da FUNDAÇÃO MATA DO BUÇACO, F.P. em
www.fmb.pt ;
- Em caso de mau funcionamento do site, as inscrições
poderão ser feitas através do endereço eletrónico
setoreducativo@fmb.pt .
O prazo de inscrição decorre na quinzena que antecede o
início das atividades e termina 48 horas antes do início
das atividades.
As vagas são limitadas e serão consideradas preenchidas
à medida que as inscrições sejam confirmadas.

Inscrições
diárias/semanais
15€ / DIÁRIA
60€ / SEMANAL
110€ / Quinzenal
almoço e Lanche Incluído
seguro incluído

Campo de Férias
N.273/DRC

29 agosto
a
9 setembro

2022

o

N mínimo de participantes: 7
o
N máximo de participantes: 15

informações
231 937 000
setoreducativo@fmb.pt

AtividadeS Biodiversidade

Atividade Biodiversidade
29 ago

Em busca das pegadas
Os mamíferos constituem uma classe de
vertebrados com uma enorme diversidade de
morfologias e histórias naturais, muitas vezes
com hábitos discretos e/ou noturnos. Através
de uma caça às pegadas, os participantes irão
descobrir os mamíferos da Mata.

Atividade Biodiversidade
1 SET
6 SET

5 SET

5 sentidos da Mata

7 SET

Bussaco Blitz

Bussaco com sabor
Através de um percurso sensorial e natural, os
participantes irão descobrir alguns dos usos e
tradições ligadas as plantas.
Ao realizarem simples receitas, os participantes
poderão saborear as suas criações.

A diversidade florística da Mata oferece
alimentação, refúgio, e /ou reprodução
para milhares de espécies da fauna.
Através de um roteiro científico e lúdico de
natureza, os participantes irão procurar e
descobrir algumas das espécies presentes.

Atividade Aventura
30 AGO

Aventureiro por um dia
Ao passear pela Mata serão encontrados
e recolhidos os mais diversos materiais
que serão aplicados para a realização de
outras atividades.

Atividade de Arte
31 ago

“Espelho” da Mata
Ao passear pela Mata serão encontrados e
recolhidos os mais diversos materiais. A partir
daí os participantes irão se inspirar na
construção de um quadro oferecido pela
Natureza.

Atividade de Voluntariado
2 SET
9 SET

Através de um percurso sensorial e natural,
os participantes irão exercitar, parte ou
ambos, os seus sentidos.

Voluntário por um dia
Vestir a camisola de um voluntário não é
tarefa fácil. Os participantes terão a
oportunidade de perceber o trabalho que
um viveirista desenvolve, bem como as
técnicas utilizadas no controlo das espécies
exóticas invasoras.

8 SET

A viagem do pirilampo
Os pirilampos são importantes bioindicadores
da qualidade do meio ambiente.
Através da história do Pirilampo Nini, os
jovens artistas irão realizar um painel de
azulejo que relata as suas aventuras pela
Mata Nacional do Bussaco.

