
 

 
 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES NO BOSQUE  

DA QUINTA DO REGUENGO 2019-2020 

UM PROJETO INOVADOR, DE APRENDIZAGEM AO AR LIVRE 

Público alvo:  Escolas – alunos de pré-escolar e 1º ciclo EB 

 

“Aula no Bosque” é uma série de atividades lúdico-pedagógicas concebidas  

para alunos de pré-escolar e 1º ciclo EB.  

 

Estas atividades assumem a forma de visita ou oficina prática. Relacionam-se com as 

áreas curriculares da língua portuguesa, ciências da natureza, matemática e expressões. 

No caso do pré-escolar são estimuladas as descobertas em regime de brincadeira livre 

e orientada. 

 

Todas as atividades são realizadas ao ar livre. 

A natureza e os seus elementos tornam-se ferramenta, laboratório e campo de 

descoberta, despertando os sentidos, a curiosidade e a vontade de aprender. 

 

O contacto com a natureza e com o espaço exterior estimula o desenvolvimento 

psicológico, social, interpessoal e estético. Melhora a confiança, a auto-estima,  

a concentração, o bem-estar físico e emocional. Promove a criatividade e a imaginação.  

 

As atividades são sempre adaptadas ao grupo etário em questão e à estação do ano  

em que se realizam. Os alunos devem vir equipados com roupa e calçado confortável e 

adaptado ao clima do dia da visita. Devem trazer um lanche da manhã que será tomado 

antes do início da atividade.  

Os alunos devem vir acompanhados de um professor e um auxiliar. 

Em caso de tempo meteorolócgico muito desfavorável a atividade será cancelada  

e se possível reagendada. 

 

O Bosque do Reguengo fica situado na Quinta do Reguengo, Gândaras,  

tendo na sua frente a serra da Lousã. 



 

Aula no Bosque 1 –  detetives do mundo natural. 

Uma visita lúdica para despertar os sentidos!  

 

 

 

No Bosque do Reguengo abunda a biodiversidade. Conseguimos identificar muitas espécies de 

árvores, arbustos e herbáceas, vários cogumelos e diversos animais sobretudo aves e insectos. 

Se tivermos sorte também damos conta de alguns répteis, anfíbios e mamíferos, através de 

pistas (excrementos e pegadas ) que só os ‘detetives’ mais atentos conseguem encontrar. 

Vamos apurar os sentidos e registar, recolher, desenhar, catalogar e desvendar os segredos do 

mundo natural.  

 

Conceção e orientação: Vanda Vilela 

Público: 1º ciclo 

Min.10 – Máx.24 

10h-12h 

4€ p/ aluno 

 

Datas disponíveis:  

24 e 25 de Outubro de 2019 

21 e 22 de Novembro de 2019 

28 e 29 de Maio de 2020 

 

 

 

 

 

 



 

Aula no Bosque  2  –  guardiões da natureza. 

Uma caminhada para descoberta e recolha de maravilhas naturais!  

 

 

 

 

No Bosque do Reguengo podemos descobrir pequenos tesouros.  

Com mestria e dedicação vamos desenhá-los, identificá-los e guardá-los num pequeno museu 

portátil. Será a nossa primeira coleção! No Outono conseguem-se encontrar no solo do 

bosque muitas bolotas de diferentes espécies de Quercus. Vamos recolher algumas, identificar, 

selecionar e semear para que no ano seguinte tenhamos novas plantas e um bosque sempre 

mais verde! 

 

 

Conceção e orientação: Vanda Vilela 

Público: 1º ciclo 

Min.10 – Máx.24 

10h-12h 

4€ p/ aluno 

 

 

Datas disponíveis: 

10 e 11 de Outubro 2019 

7 e 8 de Novembro 2019 

 

 

 

 

 

 



 

Aula no bosque 3  –  1,2,3 é a tua vez. 

Uma aventura naturalmente matemática! 

 

 

 

No Bosque do Reguengo há um mundo de linhas e formas para descobrir. 

Árvores com a mesma idade que tu e outras com centenas de anos.  

Folhas com formas quase geométricas e animais com lindos desenhos de simetria.   

Ramos tão altos que não sabemos calcular. Ou então sabemos, ou podemos tentar! 

 

Através de jogos, tarefas e desafios vamos tratar a matemática por tu.  

Contar, medir, construir, equilibrar e agrupar são coisas que fazemos com paus, terra, pedras, 

folhas e também com o nosso corpo, usando cabeça , tronco e membros.  

 

 

Conceção e orientação: Vanda Vilela 

Público: 1º ciclo 

Min.10 – Máx.24 

10h-12h 

4€ p/ aluno 

 

 

Datas disponíveis: 

20 e 21 de Fevereiro de 2020 

5 e 6 de Março de 2020 

4 e 5 de Junho de 2020 

 

 

 

 



 

Aula no Bosque 4  –  artistas na natureza. 

Uma oficina de arte e imaginação! 

 

 

 

No Bosque do Reguengo há histórias de encantar. Por entre o chilrear das aves e o bailado do 

vento na folhagem, escutamos contos que trazem animais escondidos e a espreitar, árvores 

falantes e curiosas, aventuras em florestas e charcos.  

Palavras pequenas e compridas, poéticas e musicais, que fazem rir e chorar, que fazem pensar... 

e sonhar.  

Pontos de partida que dão asas à imaginação. Depois é só deixar-te levar!  

Desenho, pintura, modelagem, construção e Landart. Vamos experimentar.  

 

 

Conceção e orientação: Vanda Vilela 

Público: 1º ciclo 

Min.10 – Máx.24 

10h-12h 

4€ p/ aluno 

 

 

Datas disponíveis: 

6 e 7 de Fevereiro de 2020 

16 e 17 de Abril de 2020 

14 e 15 de Maio de 2020 

 

 

 

 



 

Aventura no Bosque 5  –  primeiras descobertas. 

Uma brincadeira à séria! 

 

 

 

No Bosque do Reguengo há espaço para descobrir brincando. 

Rodeados de natureza, com todos os sentidos despertos, há espaço e materiais para 

explorar, observar, escutar, construir, inventar, relaxar, correr, trepar e brincar. 

Tudo começa com uma história, que se pode desenrolar de muitas maneiras,  

ao ritmo de cada um.  

 

 

Conceção e orientação: Vanda Vilela 

Público: pré-escolar 

Min.10 – Máx.20 

10h-11h30 

3€ p/ aluno 

 

 

 

Datas dísponíveis: 

 

9 Outubro de 2019 

6 de Novembro de 2019 

26 e 27 de Março de 2020 

11 e 12 de Junho de 2020 

 

 

 

 



 

 

As marcações das atividades devem ser feitas através de email. 

Nessa comunicação deve ser referido: 

• o nome da escola 

• o nome e contacto do professor responsável 

• o nome da atividade e a data pretendida   

• o nº de alunos e o ano escolar que frequentam. 

 

Obrigada! 

O Bosque do Reguengo aguarda a vossa visita! 

 

Email: vanda-vilela@sapo.pt 

Site: https://www.tracosnapaisagem.pt/ 

Morada: Quinta do Reguengo, Gândaras, Lousã 

 

 

Paço de Arcos, 27 de Junho de 2019 

                                                                Pela Associação Traços na Paisagem                                                                                                                      

 

                                                                                               Vanda Vilela 

 

Associação Traços na Paisagem 

Largo da Quinta da Terrugem,2,3ºDtº 

2770-143 Paço de Arcos 

Nif : 507486307 

mailto:vanda-vilela@sapo.pt
https://www.tracosnapaisagem.pt/

