
 //  PLANTAÇÃO DE
6 MIL ÁRVORES 

NO PARQUE NATURAL
 DO ALVÃO 

DAS 10H00 ÀS 12H00
programa

23.03.2019

 

Duração: 2h
[ em parceria com o Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas e Parque Natural do Alvão ]
 

10H00 
PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
NO PARQUE NATURAL
DO ALVÃO

Plantação de 6 mil árvores no Parque 
Natural do Alvão. Estão convidadas todas 
as pessoas que participaram nas 
iniciativas inseridas na primeira edição 
do Eco@UTAD, assim como a comunidade 
em geral. Um dos objetivos é lançar um 
exemplo de floresta ordenada, resiliente e 
autóctone, em que algumas das árvores a 
plantar são filhas de árvores existentes 
no Jardim Botânico da UTAD.  
Em colaboração com a Câmara Municipal 
de Vila Real, vamos disponibilizar 
transporte para o local da plantação, 
com os seguintes horários:

_PONTO DE ENCONTRO: 
Entrada do Ecocampus da UTAD

_HORA DE PARTIDA: 9H00

_OUTROS PONTOS DE RECOLHA: 
Paragem Piscinas de Codessais
Paragem CC Continente

_HORA DE REGRESSO: 12H00

PARQUE

NATURAL

DO ALVÃO



Duração: 4h
[ em parceria com a RESINORTE ] 

14H30
OFICINA
PARA
CRIANÇAS

Vamos trabalhar nas boas práticas 
ambientais, bem como na 
sensibilização ambiental de todos os 
participantes. Este será o ponto de 
partida para um ano ímpar no que 
toca ao ambiente! 

 

 //  WORKSHOP
AO AR LIVRE

ATIVIDADES EDUCACIONAIS 
NO ECOCAMPUS DA UTAD 

DAS 14H30 ÀS 18H30
programa

23.03.2019

Duração: 60 a 90minutos

14H30
COISAS
DO
BOSQUE

A floresta convida e nós agradecemos. 
Atividade de observação e de vivência 
na floresta, explorando a sua magia e 
os seus recantos. Uma
atividade para pais e filhos. 

{ atelier  }

{ atelier }

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 

Duração: 1h00

14H30
OFICINA DE
ARQUEOLOGIA
EXPERIMENTAL

Recuperando os gestos e técnicas dos 
quotidianos de há milénios, a 
arqueologia experimental é uma das 
mais importantes vias de 
aproximação às mentalidades 
pré-históricas. Neste atelier vamos 
fazer demonstração experimentação 
de talhe de pedra; produção de fogo; 
confecção de cola e corda; 
aquecimento de líquidos; actividades 
de caça; realização de gravuras em 
xisto.

[ em parceria com Parque Arqueoógico 
e Museu do Côa ]

{ atelier  }

Duração: 4h

14H30
CRIAR
PARA
BRINCAR

Criar com materiais que deitamos 
fora, dando-lhes uma segunda vida!
Várias atividades brincantes tendo à 
disposição apenas diferentes 
elementos naturais. As crianças são 
convidadas a construir,  empilhar, 
criar, inventar.. .brincar!

{ atelier  }

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 



 

Duração: 4h
[ em parceria com o Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas e Parque
Natural do Alvão ] 

14H30
NATURALMENTE
OFICINA PARA
CRIANÇAS

Vamos aprender a identificar árvores 
autóctones e a conhecer mais 
pormenores sobre o Alvão num jogo 
que é também um tabuleiro gigante.

{ atelier }

Duração: 2h30

14H30
OFICINA
PARA
CRIANÇAS

Jogos tradicionais, teares naturais e 
brincadeiras com a natureza.

{ jogos populares }

Duração: 2h

15H30
OFICINA
DE VOZ E
MOVIMENTO

Para quem tem interesse pela música 
e pelo teatro, terá aqui a oportunidade 
de explorar a relação entre movimento 
e voz cantada nesta oficina de corpo e 
voz. 
Em cada palco nasce um encontro que 
enlaça estes dois mundos, cada um 
potenciando o outro. É um pouco de 
teatro, um pouco de canto e um pouco 
de dança, a esculpir a imaginação dos 
participantes!

{ atelier }

Duração: 3h

15H00
OFICINA
DE
BARRO

Vamos moldar o barro, descobrir 
formas e, quem sabe, novas vocações.

{ atelier }

14H30
[D]EFICIÊNCIA
NA
MOBILIDADE

Vamos “combinar e mover” as 
diferentes esferas da vida. Será que 
superas os nossos obstáculos? Nós 
somos o nosso transporte.

{ atelier  }

Duração: 4h
[ em parceria com a APCVR - 
Associação de Paralisia Cerebral 
de Vila Real ]

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 

ecoCampus
da utad 



 // DIA ABERTO DO 
JARDIM  BOTÂNICO 

DA UTAD
DAS 14H30 ÀS 22H00
NA ZONA HISTÓRICA

programa

23.03.2019

Duração: 1h

15H45
CONHECER
O JARDIM
BOTÂNICO

O Jardim Botânico da UTAD tem cantos 
e recantos que merecem ser 
conhecidos e visitados.

{ visita guiada }

Duração: 1h

14H30
WORKSHOP
DE ERVAS
AROMÁTICAS

Aprender a fazer manutenção em 
vaso, a poda e ainda provar algumas 
plantas aromáticas.

{ atelier }

Duração: 1h00

17H30
OFICINA
PARA
CRIANÇAS

Deambulações, pernas de 
fada e  bolas mágicas.

{ atelier }

zona 
histórica 

18H30
MUSICA
TRADICIONAL
PORTUGUESA

Gaita de Fole e Bombo.
Cancioneiro Tradicional Português.

{ animação }

zona 
histórica 

Duração: 2h

20H00
CONCERTO
THE COVER
VAN

Clássicos dos anos 80 e 
essencialmente 90, de forma acústica 
e intimista, no nosso Jardim Botânico.

{ animação }

zona 
histórica 

Duração: 1h30

19H00
RETEMPERAR
FORÇAS

Partilha a hora da tua refeição 
connosco. Temos para ti fêveras, pão e 
sangria

{ gastronomia }

zona 
histórica 

Duração: 25 minutos

14H45
CONSERVATÓRIO
NA
UTAD

Percussão no Jardim Botânico da 
UTAD.

{ animação }

[ em parceria com o Conservatório
Regional de Música de Vila Real  ] 

zona 
histórica 


