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A Tapada Nacional de Mafra é uma floresta única com uma diversidade imensa de habitats que permitem 
a existência de um grande número de animais e plantas, de elevado valor de conservação, que importa 
preservar e proteger.

Para além de ser um parque florestal, onde se está no meio da natureza e onde os animais estão em liberdade, 
na Tapada Nacional de Mafra é possível conviver com os conceitos da sala de aula mas permitir que esses 
ganhem vida em cenário real.

A meia hora de Lisboa, a Floresta Encantada da Tapada Nacional de Mafra é um laboratório vivo onde  
os Alunos podem conviver com um ecossistema de inovação ilimitado: explorar, pesquisar, experimentar, 
desenvolver, avaliar…

A Tapada Nacional de Mafra possui um programa escolar 
vocacionado para todos os Alunos, a partir do ensino pré-escolar.

Desde percursos pedestres ou de comboio, “ateliers” com cavalos e burros, 
espectáculos com aves de rapina, “ateliers” de apicultura, surf, aventuras 
pedagógicas, teatro, caças ao tesouro temáticas, jogos tradicionais enérgicos, 
“workshops” de tiro com arco, piqueniques animados e muito mais...

O que é a Tapada  
Nacional de Mafra?

Sensibilizar e educar!
•	Motivar para a protecção do ambiente.

•	Consciencializar para a preservação da Floresta.

•	 Aprender a gostar dos animais e das plantas  
para depois estimar a Floresta onde estes vivem. 



Por muito que voltem à Tapada Nacional de Mafra, os 833 hectares, 
as luzes e cores das 4 estações do ano, os gamos, os veados  
e os javalis, as águias, os falcões, os mochos, as rãs, …  
Vão permitir que cada regresso seja sempre diferente.

Sábado 4 de Outubro de 2014 
Contamos com os Educadores  
e Professores. 
Uma programação preenchida  
por muitas experiências.

Para mais informações 
 visitas@tapadademafra.pt

Nunca há visitas parecidas,  
por isso mais vale vir outra vez!

Dia  
aberto  

Professor

Tantas coisas para ver e fazer  
que nem vão acreditar!

O programa escolar da Tapada Nacional  
de Mafra é inesquecível ...
Para todos os Alunos, adaptado a diferentes disciplinas, para 
distintas idades, mas sempre com experiências inimagináveis. 

Todos Secundário3º ciclo 2º ciclo 1º cicloPré-escolar 
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Pouca terra,  
pouca terra…

Conhecer a Tapada de comboio
Uma divertida e animada viagem completa 
de comboio onde os Alunos ficam a conhecer  
a história, os animais e as plantas da  
Tapada Nacional de Mafra. 

São 12 quilómetros de percurso que incluem 
visitas ao Museu da Tojeira (o património 
natural da Floresta) e ao Museu dos Carros 
de Tracção Animal (os coches outrora usados).

Vamos ainda optar por: 
- Visitar a Casa das Rapinas e descobrir 
quem são e como vivem as aves de rapina. 
ou 
- Aprender a cuidar das abelhas.

 Mínimo 40 Alunos
 2h30
  8€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
10€/ Professor ou auxiliar educativo 

 

Circuito de comboio  
Uma viagem, de 12 quilómetros, que vai 
contar com a companhia dos animais  
e das plantas que caracterizam a Floresta  
da Tapada Nacional de Mafra. 

Vamos optar por: 
- Parar na Casa das Rapinas e descobrir quem 
são e como vivem as águias, os mochos, ... 
ou 
- Aprender a cuidar das abelhas.

 Mínimo 40 Alunos
 1h30
     6,50€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
8€/ Professor ou auxiliar educativo 
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Aventuras  
pedagógicas

Descobrir como os conteúdos das aulas podem fazer parte das 
aventuras a viver na Tapada Nacional de Mafra.

Observar, sentir, conviver com os currículos escolares de forma 
divertida e animada!

 Mínimo 20 Alunos
   6€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
7,50€/ Professor ou auxiliar educativo  

Descobridores das 
árvores
Investigar as formas, as cores,  
as texturas das árvores e das suas 
folhas.

Aprender, de forma fácil e divertida, 
sobre o ciclo natural das árvores:  
- Qual o seu interesse para o mundo 
actual?  
- De que forma as árvores estão 
presentes no nosso dia a dia? 

  

 1h30

Exploradores da 
Floresta 
Vamos explorar a Floresta  
e conhecer os seus segredos.

E ter todos os sentidos bem 
apurados!

  

 1h30

Bichos e bichinhos
Insectos, os pequenos habitantes 
da Floresta:  
- O que são?  
- Porque são importantes?  
- Onde vivem e o que comem?

As descobertas vão ser efectuadas 
pelos pequenos investigadores 
enquanto analisam alguns 
exemplares e pesquisam, no terreno, 
os indícios e as provas da existência 
dos pequenos seres da Floresta. 

   

 1h30

À descoberta dos 
cheiros da Floresta
Cheira tão bem! O que será?
À descoberta das espécies 
aromáticas e medicinais 
existentes na Tapada Nacional  
de Mafra, as suas características  
e respectivas aplicações.

No final da exploração vamos 
construir um “pot-pourri”.

 

 1h30
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Aventuras pedagógicas

A Floresta e o Fogo!
Vamos conhecer a história da 
Floresta, a sua ligação ao ciclo  
da água e do carbono, a protecção 
dos solos, como se evitam  
os incêndios florestais...

Vamos espreitar e investigar as 
adaptações das espécies vegetais 
ao fogo e à predação. E conhecer 
algumas árvores mediterrâneas  
e a importância da sua preservação.

  
 1h30

CSI Floresta
Ocorreu um crime na Tapada 
Nacional de Mafra! 

Os pequenos cientistas vão 
resolver o mistério…

De uma forma divertida  
vamos assimilar e reforçar  
os conhecimentos adquiridos  
na sala de aula (cadeia alimentar, 
predador e presa, …).

 
 1h30

Rota da biodiversidade 
Vamos explorar a natureza viva  
da Tapada Nacional de Mafra. 

Ao longo desta cativante aventura 
iremos ver gamos, veados, javalis, 
aves... 
- Do que precisam as aves para voar?  
- Porque têm os gamos e os veados 
hastes?  
- O que comem os javalis? 

Os bosques, as pastagens,  
os matos ou as linhas de água 
possuem diferentes seres vivos 
que vale a pena descobrir... alguns 
ao microscópio.

 
 2h

Pedras Rolantes 
Há mais de 130 milhões de  
anos atrás, na altura em que  
os Iguanodontes se passeavam  
por Portugal, como seria  
a Tapada Nacional de Mafra?

Uma espantosa viagem pela 
história das rochas e pelos 
princípios da geologia.

 
 2h
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As histórias vão-se sempre renovando para que os protagonistas das Caças ao Tesouro 
tenham novas emoções, experiências e desafios para cumprir.

E como uma caça ao tesouro faz parte do imaginário de todos, as nossas prometem 
testar a coragem de todos os aventureiros. Os tesouros a descobrir estão adaptados 
em termos pedagógicos e destinam-se a todos os Alunos. 

 Mínimo 30 Alunos
  6€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
7,50€/ Professor ou auxiliar educativo  

Caças ao Tesouro

Caça ao Tesouro pirata
O imaginário do Mundo dos Piratas é o tema 
para uma série de aventuras em equipa.

Os Alunos vão ser colocados à prova: seguir  
o mapa, ultrapassar barreiras, conviver com  
os piratas e encontrar os dobrões de ouro.

 

 1h a 1h30

Caça ao Tesouro ambiental
Uma aventura onde terão de trabalhar em 
equipa para encontrar o tesouro escondido!

O entretenimento, a caminhada pela  
Tapada Nacional de Mafra, o conhecimento  
da Natureza … 

E no fim, a melhor equipa vai ter direito  
ao merecido tesouro.   

   

 1h30 a 2h



Bem-vindos aos jogos!

A cultura, a identidade e a história de Portugal 
fundem-se com os jogos tradicionais portugueses.

Na Tapada Nacional de Mafra existem diversos jogos 
tradicionais, adaptados a cada perfil de Alunos, mas 
sempre para serem vividos em contexto florestal.

Vamos conviver com a energia dos jogos dos nossos avós 
adaptados à dinâmica dos nossos dias.

 Mínimo 20 Alunos
 1h30 a 2h 
  6€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
  7,50€/ Professor ou auxiliar educativo  

A energia  
dos jogos  
tradicionais
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Percursos  
Pedestres

A aventura pode ser vivida a caminhar na Floresta Encantada  
da Tapada Nacional de Mafra.

Há diversos percursos para eleger. Consoante se sintam aptos 
para cumprir os diferentes níveis de resistência: duração, 
declive, obstáculos.

Os percursos pedestres podem ser guiados, mas para  
isso há que marcar com antecedência (mínimo de 3 dias),  
e incluem visitas ao Museu da Tojeira (o património  
natural da floresta) e ao Museu dos Carros de Tracção 
Animal (os coches outrora usados).

 Mínimo 20 Alunos
 2h a 3h30
  3,50€/ Aluno, Professor ou auxiliar educativo  
(Grupo sem guia) 
6€/ Aluno, Professor ou auxiliar educativo  
(Grupo com guia) 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos
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Percurso Ribeirinho 
(azul)
Ideal para conhecer o ecossistema 
ribeirinho: as diversas adaptações 
das espécies aos factores abióticos 
e bióticos.

 2h
Km 4

Percurso da Tojeira 
(verde)
Atravessa dois tipos de 
ecossistemas diferentes 
(ribeirinho e matos). 

É a opção ideal para abordar 
temas como: ecossistema, cadeia 
alimentar, teia alimentar, 
população, factores abióticos  
e bióticos. 

 3h30
Km 7,5

Percurso da Boavista 
(amarelo)
Atravessa dois tipos de 
ecossistemas diferentes: ribeirinho 
e zona montanhosa. 
É ideal para observar aves  
de rapina e desfrutar de 
magníficas paisagens.

No percurso terão a oportunidade 
de observar o maior sobreiro  
da Península Ibérica (classificado 
como árvore de Interesse Público).

 3h30
Km 7,5

Percurso das Taipas 
(vermelho)
Cruza dois ecossistemas distintos 
(ribeirinho e matos) e atravessa 
um pequeno montado. 

Destaca-se, ainda, a travessia 
por uma charca onde podem ser 
observados anfíbios.

 3h30
Km 7,5

Percursos pedestres
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O Programa para Escolas da Tapada Nacional de Mafra  
faz com que cada dia possa ser ainda mais inesquecível. 

Propomos experiências e sensações distintas, emoções  
e actividades para viver em grupo ou em pequenas equipas, 
mas mantendo sempre a vertente da educação ambiental.  

Surpreendam-se e valorizem as vossas visitas 
complementando-as com uma variedade de experiências 
educativas. 

 Mínimo 40 Alunos
  3€/ Aluno, Professor ou auxiliar educativo  
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos

“Atelier” de apicultura
Sejam apicultores e aprendam como cuidar 
das abelhas.

Já dizia Albert Einstein: “Quando as abelhas 
desaparecerem da face da Terra, o homem 
tem apenas quatro anos de vida.”

Sabiam que: 
- Há mais de 50 colmeias, com cerca de 80 mil 
abelhas cada, na Tapada Nacional de Mafra? 
- O mel produzido na Tapada Nacional  
de Mafra é multifloral?  
- A apicultura na Tapada Nacional de Mafra 
começou a ser recuperada em 2013?

 1h

NOVO

Tantas outras experiências
para ver e fazer 
que nem vão acreditar…

©
Pa

tr
ic

k 
Fo

uc
he

r

©
Pa

tr
ic

k 
Fo

uc
he

r



Espectáculo com aves 
de rapina
Descubram as distintas 
personalidades e formas de viver 
das aves de rapina.

Visitem a Casa das Rapinas  
e sentem-se no Anfiteatro Águia. 

 1h

“Workshop” de tiro 
com arco
Vamos ser verdadeiros arqueiros. 

- Qual a importância do tiro  
com arco ao longo da História?  
- Qual será a melhor forma  
de acertar no centro do alvo?

   
 1h30

Tantas outras experiências para ver  
e fazer  que nem vão acreditar…
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“Atelier” com 
burrinhos
Vai ser divertido e fascinante! 
Conhecer a Tapada Nacional de 
Mafra na garupa de um burrinho  
e ficar a conhecê-lo melhor.

 
 1h
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Baptismo equestre
A nossa primeira experiência com 
cavalos. Vamos aprender a escovar, 
esfregar, aparelhar e limpar os 
cavalos e tudo o mais que há para 
saber. Vamos ainda ter tempo para 
montar os cavalos, aprendendo  
a dirigi-los.  

   
 1h
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A Floresta e muito mais…

Floresta & Surf
Venham aprender a surfar  
nas ondas da Ericeira, a reserva mundial 
de surf da Europa, realizar um percurso 
pedestre ou de comboio na Tapada 
Nacional de Mafra. Optem ainda por 
participar num espectáculo com aves  
de rapina ou num “atelier” de apicultura.

   
  Mínimo 40 Alunos
 1h30
      21€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos
  Disponível de Abril a 25 de Junho de 2015.  
Não inclui transporte entre Ericeira  
e a Tapada Nacional de Mafra.

Floresta & Teatro 
Um espectáculo de teatro ambiental 
singular onde a música, o circo,  
os fantoches e a dança se conjugam.  
Um percurso pedestre ou de comboio  
na Tapada Nacional de Mafra. Um 
espectáculo com aves de rapina  
ou um “atelier” de apicultura. 

  
 Mínimo 40 Alunos
 50 min
      15 €/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos

Floresta & Flash
Poderão tirar uma fotografia  
exclusiva com abelhas ou com  
uma ave de rapina.

     5 €/ Aluno, Professor ou auxiliar educativo
  Recomendamos que, cada Aluno,  
se faça acompanhar do documento  
de autorização, assinado pelo 
Encarregado de Educação (disponível  
no site da Tapada Nacional de Mafra). 

NOVONOVO
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Floresta & Cultura
Venham visitar o Palácio Nacional  
de Mafra e realizar um circuito de comboio  
na Tapada Nacional de Mafra.

 Mínimo 40 Alunos
      9€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
10€/ Professor ou auxiliar educativo
  Disponível para visitas que decorram  
durante o 1º período escolar  
(até Dezembro de 2014).

Floresta & Piquenique
Querem fazer um almoço ao ar livre?

Para um piquenique diferente: copas de árvore 
apropriadas, parques de merendas com mesas  
de madeira tradicionais e as recomendações  
do Bolota…

 Mínimo 40 Alunos
     6,50€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
7,50€/ Professor ou auxiliar educativo 

Floresta & Lobo Ibérico 
Venham conhecer o lobo ibérico, um 
mamífero de grande porte e actualmente  
o maior canídeo selvagem, no seu santuário:  
O Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.

Da parte da tarde façam um percurso pedestre 
ou de comboio ao longo da Tapada Nacional 
de Mafra. Optem por participar ainda num 
espectáculo com aves de rapina ou num 
“atelier” de apicultura.

   

  Mínimo 40 Alunos 
Máximo 50 Alunos

     12€/ Aluno 
Gratuito para 1 pessoa/ cada 10 Alunos 
14€/ Professor ou auxiliar educativo
  Não inclui transporte entre o CRLI  
e a Tapada Nacional de Mafra.

Ementas 
Panadinhos  
com arroz branco 
Batata frita de pacote 
Sumo ou água 
Bolo 
Fruta da época 
 

  
Frango assado  
com arroz branco 
Sumo ou água 
Batata frita de pacote 
Bolo 
Fruta da época
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Actividade Aluno Professor 
/auxiliar Para quem?

\ Circuito de comboio 6,50€ 8€ Todos
Conhecer a Tapada de comboio 8€ 10€ Todos

Aventura pedagógica 6€ 7,50€ Consoante a aventura seleccionada

Caça ao tesouro pirata
6€ 7,50€

Pré-Escolar e 1º ciclo (1º ano)
Caça ao Tesouro ambiental 1º, 2º e 3º ciclo e ensino secundário

A energia dos jogos tradicionais 6€ 7,50€ Todos

Percursos pedestres sem guia 3,50€ Todos
Percursos pedestres com guia 6€ Todos

“Atelier” de apicultura*

3€

Todos
“Atelier” com burrinhos* Pré-Escolar e 1º ciclo
Baptismo equestre* A partir de 1º ciclo
Espectáculo com aves de rapina* Todos
“Workshop” de tiro com arco* A partir de 1º ciclo (4º ano)

Floresta & Surf 21€ - A partir de 1º ciclo (4º ano)
Floresta & Teatro 15€ - Pré-Escolar e 1º ciclo
Floresta & Flash 5€ Todos
Floresta & Cultura 9€ 10€ Todos
Floresta & Lobo Ibérico 12€ 14€ A partir de 1º ciclo
Floresta & Piquenique 6,50€ 7,50€ Todos
1 Aventura pedagógica  
+ circuito de comboio 9,50€ 14€

Consoante a tipologia de Alunos adequada  
à ‘Aventura pedagógica’ escolhida1 Aventura pedagógica  

+ Conhecer a Tapada de comboio 11€ 16€

Percursos pedestres sem guia 
+ 2 actividades ‘Tantas outras experiências’* 9€

Consoante o perfil de Alunos de cada 
experiência*Percursos pedestres com guia 

+ 2 actividades ‘Tantas outras experiências’* 11,50€

Condições válidas e aplicáveis a IPSS’S. 

A Tapada Nacional de Mafra  
pode transportar-vos a bordo  
da Mafrense, a transportadora 
oficial do Concelho de Mafra.

Pretendem um valor de transporte 
conjugado com tudo?  
Perguntem-nos como…

 visitas@tapadademafra.pt

A caminho da Floresta

©
Pa

tr
ic

k 
Fo

uc
he

r

Desconto* em todas as actividades  
para grupos escolares com mínimo  
de 40 Alunos.

 *  Não inclui as actividades com aves de rapina, 
cavalos e burros, apicultura e tiro com arco.  
Não considera os pacotes ‘A Floresta e muito 
mais…’

  Campanha válida para actividades 
realizadas entre 11 de Setembro de 2014  
a 28 de Fevereiro de 2015.  
Não acumulável com outras promoções  
que possam ocorrer durante esse período  
de tempo. 

20% 
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De Lisboa...
Na A8, saída 5 (Mafra/Malveira).
Na A21, saída 2 para N8 em direcção a Torres Vedras/Mafra.
Na rotunda, 1ª saída para N8 em direcção a Torres Vedras.
Virar à esquerda, na N8, em direcção Gradil/Mafra, 4,2 km.

Leiria/Torres Vedras...
Na A8, saída 9 (Mafra/Malveira).
Na A21, saída 2 para N8 em direcção a Torres Vedras/Mafra.
Na rotunda, seguir 1ª saída para N8 em direcção a Torres Vedras.
Virar à esquerda, na N8, em direcção Gradil/Mafra, 4,2 km.

Fale connosco

Como chegar… 

N8
Tapada
Nacional

 de Mafra

Palácio
Nacional de Mafra

Ericeira

Mafra

Azenhas
do Mar

Cabo
da Roca

Sintra

Cascais Estoril
Oeiras Almada

Loures

Vila
Franca
de Xira

Torres Vedras

Rio Tejo

Lisboa

IC1

EN9

IC19

A8
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PORTÃO DO CODEÇAL, 2640-602 MAFRA

38º57'53 N, 009º18'09 W

261 817 050 

WWW.TAPADADEMAFRA.PT

VISITAS@TAPADADEMAFRA.PT 

FACEBOOK.COM/TAPADADEMAFRA 
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