Verão na Devesa 2015
Oferta de atividades pedagógicas durante o período de férias de
verão, no Parque da Devesa.
No verão de 2015, o Parque da Devesa oferece um
conjunto de atividades educativas de cariz ambiental e
cultural.
“Vamos aproveitar o tempo disponível e o bom tempo para
aprender com e sobre a natureza e a nossa casa comum,
enquanto convivemos e nos divertimos”
Destacamos a parceria com a Fundação Cupertino de
Miranda com os “Encontros Arte e Natureza", em que os
grupos são convidados a passar a manhã no Parque e a
tarde na Fundação, interagindo com a natureza através da
arte. Nesta primeira experiência conjunta, é proposta a
atividade “Oficina Caixas para Aves”.
As restantes atividades, de 1 a 2 horas de duração, são
desenvolvidas no Parque, nas Hortas, nos Serviços
Educativos ou na Casa do Território.

Datas: de 15 de junho a 11 de setembro, de segunda a
sexta-feira
Público-alvo: Destinam-se principalmente a grupos de
crianças mas também a outros públicos desde que
organizados em grupos com um nº mínimo de 15
participantes.
Inscrições: As atividades são gratuitas e estão sujeitas a
marcação prévia em data e hora a acordar mediante
disponibilidade dos monitores.
Marcações: Devem ser efetuadas por e-mail a enviar para
parquedadevesa@vilanovadefamalicao.org,
e
as
informações podem ser obtidas também pelo telefone 252
374 184.
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1.

Encontros Arte e Natureza: “Oficina Caixas para Aves”

Parceria entre o Parque da Devesa e a Fundação Cupertino de Miranda
Horário: das 10h00 às 16h00
Público-alvo: Grupos ou famílias
Local: Parque da Devesa e Fundação Cupertino de Miranda
«Do encontro entre a Arte (Fundação Cupertino de
Miranda) e a Natureza (Parque da Devesa) resultou
a criação de um dia especial para as férias de verão.
A atividade procura motivar aprendizagens que
valorizam a curiosidade e a criatividade, tendo
como ponto de partida a diversidade de aves
existentes no Parque e a importância da construção
de caixas-ninho para uma melhor adaptação deste
grupo de animais às condições urbanas.
No Parque da Devesa os participantes terão oportunidade de conhecer e construir em madeira
diferentes ninhos artificiais para os chapins, estorninhos, trepadeiras, piscos ou tordos. Na
Fundação Cupertino de Miranda vão dar cor aos ninhos através de várias técnicas utilizadas por
artistas representados nas coleções do Museu.
Na hora de almoço propomos um piquenique no Parque! Aceitam o desafio?»
Nota: À sexta-feira, a atividade está aberta a famílias, mas só se realiza com um mínimo de 15
elementos inscritos
2.

As Fábulas do Tio Quim

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos (grupos)
Local: À sombra de árvores no Parque da Devesa
«Através das Fábulas do Tio Quim, vamos descobrir a Fauna e a Flora da Devesa. Histórias serão
contadas “debaixo” ou ao pé dos personagens principais e assim serão transportados para outro
mundo onde o animais e as plantas falam.. »
3.

Pomar às cegas

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos e até aos 9 anos (grupos)
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Local: No pomar do Parque da Devesa
«No Parque da Devesa existe um pomar pronto a ser descoberto. Insistindo na alimentação
saudável, levamos à descoberta das várias espécies de árvores e do respetivo fruto e à
estimulação sensorial dos sentidos.»
4.

Animais de 6 patas

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos (grupos)
Local: Nos Serviços Educativos do Parque da Devesa
«Vamos conhecer o maravilhoso, colorido, atarefado e pequeno mundo dos insetos. São animais
de 6 patas e muito mais! Será que os conseguimos recriar com as nossas mãos?»
5.

Árvore com voz

Duração: 60 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos (grupos)
Local: Nos Serviços Educativos do Parque da Devesa
«E se as árvores tivessem voz? E nós, o que podemos fazer para as ajudar e proteger? Vamos
conhecer melhor as árvores e construir uma árvore com muito valor.»
6.

A minha horta é uma lagarta!

Duração: 90 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 5 anos (grupos)
Local: Nas Hortas do Parque da Devesa
«Aprendemos a importância dos animais na horta (biodiversidade) e o seu contributo a saúde do
solo e o seu enriquecimento enquanto fazemos uma pequena horta em forma de lagarta… ou
será uma lagarta em forma de horta?»
7.

Hortelão por um dia

Duração: 90 a 120 minutos
Público-alvo: Crianças e jovens a partir dos 9 anos (grupos)
Local: Nas Hortas do Parque da Devesa
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«Vamos experimentar todas as atividades de um hortelão…. Semear, plantar, regar e colher!
Estão prontos para o desafio?»
8.

Vamos à sopa!

Duração: 120 minutos
Público-alvo: Crianças a partir dos 5 anos (grupos)
Local: Nas Hortas do Parque da Devesa
«Com uma receita de sopa exclusiva – Sopa da Devesa, da autoria da masterchef Lígia Santos,
vamos realizar uma sopa com os nossos visitantes, dando a conhecer os legumes da época»
9.

Visita à exposição "Território: Casa Comum"

Duração: 45 minutos
Público-alvo: A partir dos 10 anos (grupos)
Local: Na Casa do Território
«O que é o território? Que ideia temos sobre este espaço comum que habitamos, usamos e
construímos? A exposição propõe um olhar sobre o território do Vale do Ave e de V. N. de
Famalicão, em particular, percebendo os seus modos de produção, o seu modelo de ocupação e
processos de urbanização.»
Nota: Disponível a partir de 15 de julho
10.

Visita à exposição interativa - "Tempo, Espaço e Ser
- Território de V. N. de Famalicão".

Duração: 60 minutos
Público-alvo: A partir dos 6 anos (grupos)
Local: Na Casa do Território
«O território de V.N. de Famalicão é, hoje, o resultado de uma longa evolução ao longo dos
tempos. A exposição dá a conhecer as diversas áreas que compõem o território e os seus
contributos para a construção de uma identidade famalicense. Os conteúdos surpreendem e
estimulam ao conhecimento da nossa História. Ao visitar a Exposição, observe, aprenda,
participe...e partilhe!»
Nota: Disponível a partir de 15 de julho
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