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aprender com 
pinta

Ao Educador/Professor...

Num contexto geral, a EducaçãoAmbiental diz respeito a todos nós.
As crianças não podem ser vistas apenas como os agentes de mudança futura, mas também como os agentes
“de hoje”, capazes de ter opinião e influenciar decisões que se podem apresentar ou não como marcos no bem
comum da sociedade e da natureza. Assim, a educação ambiental, tomando como elemento crucial e
influenciador o Educador/Professor, deve adotar novas técnicas pedagógicas e fazer com que as crianças e
jovens participem nas atividades que são desenvolvidas fora do contexto clássico de sala de aula, para
explorarem, compararem, encontrarem soluções e assim desenvolverem a aptidão para tomar decisões e
emitirem juízos de valor.
Uma sociedade que reconhece a importância que existe em “deixarmos o planeta Terra melhor para os nossos
filhos” sente-se cada vez mais envolvida nas questões do meio-ambiente e da sua preservação e consegue
reafirmar que a Educação Ambiental é parte integrante e essencial na educação de todos e um importantemeio
de ligação entre as instituições de ensino/educação e as comunidades onde estas se inserem, defendendo a sua
dinamização,sempre numa perspetiva multi- e interdisciplinar.

Neste documento apresentamos, por grau de ensino, uma diversidadedeatividades lúdico-pedagógicas para
que Educadores/Professores possam usufruir de uma maior escolha de métodos educativos utilizados para
complementar os programas escolares dos vários graus de ensino, de forma a poder enriquecer os currículos
dos alunos.
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Centro Expositivo 
Rede Natura 2000 
A	estrutura	 do	Centro	 encontra-se	 dividida	em	
vários	temas	que	são	distribuídos	 por	 7	painéis.	
Possui	ainda	um	pequeno	observatório	 de	aves	
para	os	alunos	poder	conhecer	 e	interagir	com	a	
biodiversidade	 envolvente	e	um	mini-laboratório
de	apoio	a	algumas	das	atividades	a	desenvolver	
neste	centro.
A	partir	 deste	centro,	 os	alunos	ficam	a	conhecer	
o	território,	 nomeadamente	os	valores	naturais	 e	
culturais	 associados	aos	sítios	classificados	como	
Rede	Natura	2000	neste	concelho	 .

Estábulos do Burro de 
Miranda 
Normalmente	 somos	questionados	 sobre	o	dia-a-dia	
dos	Burros	 da	associação:	como	vivem?	O	que	comem?	
Onde,	como	e	quantas	horas	dormem	por	dia?	
Atendem	pelo	nome?	Têm	sentimentos?	 O	que	nos	
podem	dar?	Nesta	atividade	vamos	conhecer	os	hábitos	
do	seu	dia-a-dia,	o	seu	comportamento	 e	
características,	 fazer-lhe	festas	e	aprender	 mais	sobre	
esta	raça	autóctone	 que	importa	preservar	e	ainda	a	
história	 da	AEPGA	– Associação	para	o	Estudo	e	
Protecção do	Gado	Asinino,	 dando	conta	da	sua	missão	
e	objetivos.

40	min30-45	min

Passíveis de se ajustar às caracte rísticas de cada grupo (em termos de
grupos etários, número e necessidades do grupo), as visitas guiadas
permitem também interagir com os diversos equipamentos de descoberta
do concelho de Vimioso e dos valores naturais e culturais que este possui.

TODO	O	ANO TODO	O	ANO

VISITAS 
GUIADAS



Atividades assistidas 
por burros 
Os	Burros	 da	AEPGA	serão	utilizados	 em	sessões	
terapêuticas	 como	instrumento	 de	estimulação	a	
nível	cognitivo,	físico,	 motor	 e	emocional	com	
pessoas	portadoras	 de	qualquer	tipo(s)	 de	
deficiência.
As	atividades	serão	adaptadas	às	características	
dos	grupos,	tendo	 por	objetivo	despertar	 atitudes	
relacionais,	 desenvolver	a	autonomia	e	a	
capacidade	de	concretização,	 sempre	em	
colaboração	 com	os	respetivos	técnicos.

Passeios com burros 

Tendo	como	objetivo	a	contextualização	 da	riqueza	 da	
paisagem	e	da	biodiversidade	 do	PINTA,	este	servirá	
como	ponto	 de	partida	 para	itinerários	 de	interesse	
científico,	 explorando	 habitats	rurais	 ricos	em	
biodiversidade	 da	região	do	Planalto	Mirandês.
Os	itinerários	 serão	conduzidos	 por	monitores	
especializados	e	consistem	em	percursos	
diferenciadores	 que	estimulam	a	descoberta	 de	
espaços,	diversidade	de	paisagens	e	espécies,	
ressalvando	a	riqueza	da	paisagem	e	da	biodiversidade,	
o	grau	de	preservação	ambiental	 e	o	património	
genético	animal	associado.

Variável

45	min

Também passíveis de se ajustar às caracterís ticas de cada grupo (em
termos de grupos etários , número e necessidades do grupo), estas
atividades permitem que as crianças interajam com a raça asinina de
Miranda, descobrindo algumas particularidades desta raça autóctone.

TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

ATIVIDADES 
COM 

BURROS

Os	participantes	devem	trazer	roupa	e	calçado	confortável,	apropriado	para	estar	junto	dos	Burros.	Aconselhamos	a	
trazer	uma	reserva	de	água	e	um	pequeno	lanche	para	o	meio	da	manhã	ou	da	tarde.

1º ciclo



“Juntos” 
um	conto	que	nos	fala	da	
Rede	Natura	2000	e	que	
descreve	a	aventura	do	
Tomás	e	da	Lila,	a	sua	amiga	
raposa,	sobre	esta	área	
natural	protegida,	 da	riqueza	
específica	que	encerra	e	de	
como	podemos	usufrui-la	 da	
melhor	 forma	possível,	
privilegiando	 a	relação	
Homem-natureza.

CONTOS E 
HISTÓRIAS

“Jaime e as bolotas” 
uma	história	 que	fala	do	
processo	 de	sementeira	e	
crescimento	 de	uma	planta	e	
alguns	dos	fatores	que	
condicionam	 a	sua	
sobrevivência.	Realça	a	
noção	de	que	para	termos	
árvores,	por	vezes,	é	preciso	
esperar	alguns	anos.

“A ovelhinha preta”  
uma	história	 que	fala	sobre	
a	igualdade	e	a	diferença,	
numa	aventura	de	uma	
ovelhinha	preta	que	salvou	
todo	o	rebanho	durante	
uma	tempestade	de	neve	e	
deu	ao	pastor	uma	bela	
ideia!

60	min

60	min

60	min

Quando	realizada	 entre	abril	e	setembro,	
pode	ser	complementada	com	uma	saída	
de	campo	para	Observação	e	
Identificação	de	Borboletas	diurnas	 (ver	
saídas	 de	campo).

Quando	realizada	 em	outubro	e	novembro	a	
história	 é	complementada	com	uma	oficina	
de	sementeira	de	bolotas.	 As	plantas	
resultantes	poderão	ser	usadas	em	ações	de	
florestação	no	ano	seguinte	

A literatura infantil para o ensino das ciências nos primeiros anos revela-se
extremamente importante e facilita não só o desenvolvimento da
linguagem científica, mas também aumenta o interesse e a motivação das
crianças pela ciência, contribuindo assim para o aumento da literacia
científica. As histórias e contos que apresentamos proporcionam um maior
conhecimento e aprendizagem acerca da natureza e permitem sensibilizar
as crianças para a importância da preservação da biodiversidade.

TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

É complementada	por	uma	oficina	sobre	o	ciclo	
da	lã	e	a	diferença	entre	as	cores	naturais	que	
a	lã	pode	apresentar.	

1º ciclo

“A coruja Natália”  
Um	Conto	que	nos	
permite	 conhecer	 um	
pouco	mais	sobre	as	
corujas	 através	de	uma	
aventura	que	começa	no	
ninho	 onde	mora	a	Coruja	
Natália.
É complementada	com	um	jogo	de	
interligações	 relacionado	com	as	aves	de	
rapina	noturnas	

60	min

TODO	O	ANO



“É exótico? E invasor?”
Uma	oficina	 onde	se	fala	das	
espécies	de	animais	e	plantas	
exóticos	 e	invasores	de	
Portugal	 Continental	 e	se	
aprende,	 jogando,	a	identificar	
algumas	dessas	espécies.	
Pretende-se	 com	esta	oficina	
que	as	crianças	adquiram	o	
conceito	 de	exótico	 e/ou	
invasor	e	que	percecionem	
alguns	dos	problemas	
associados	às	espécies	
invasoras.

OFICINAS 
EDUCATIVAS

“Pequenos animais 
à nossa volta” 
uma	oficina	 realizada	no	
exterior,	 possibilitando	
um	contacto	 direto	com	a	
fauna	e	flora	e	apelando	à	
observação	mais	atenta,	
de	modo	a	descobrir	
algumas	das	espécies	de	
fauna	que	mais	facilmente	
lhes	passam	
despercebidas,	 como	o	
caso	dos	insetos.

“Vamos brincar com 
as plantas?”

Uma	atividade	onde	se	
pretende	 que	os	
participantes	 aprendam	
a	reconhecer	 algumas	
plantas,	ou	partes	delas,	
que	podem	ser	
utilizadas	na	construção	
de	brinquedos,	 a	
conhecer	 as	
características	 dos	
materiais	e	outros	 usos	
que	possam	ter.	 60	min

60-90	min
60	min

O contacto direto com o objeto de estudo tem um papel fundamental no processo de
construção do conhecimento científico e na abordagem empírica para a aquisição de
conhecimentos sobre o mundo em que estamos inseridos. Pretende-se estimular a
capacidade de observação, a experimentação, a curiosidade de saber e a atitude
crítica perante as problemáticas atuais. Estas oficinas permitem ainda fomentar o
espírito de colaboração e entreajuda e estimular a cooperação de grupo.

TODO	O	ANO
DE	ABRIL	A	JUNHO

DE	ABRIL	A	SETEMBRO

1º ciclo

É	complementada	por	uma	pequena	
apresentação	sobre	a	temática	

“Biólogo por um dia!”
(3º e 4º anos) 
Uma	oficina	 realizada	no	
exterior	 que	permite	
aos	alunos	ter	um	
contacto	 direto	 com	o	
meio	natural,	 explorar	
os	conceitos	 de	espécie,	
ecologia,	 conservação,	
entre	outros,	
aprendendo	 a	consultar	
guias	de	campo	e	
chaves	dicotómicas,	
num	contexto	 lúdico-
pedagógico.

60-90	min
DE	ABRIL	A	SETEMBRO



“Reutilizar com pinta ”
Uma	oficina	 onde	a	reutilização	
de	materiais	está	“na	ordem	do	
dia”!	Pretende-se	 que	os	alunos	
contactem	 com	diversos	
materiais	que	poderão	ser	
reutilizados	 e	que	“deem	asas	à	
imaginação”,	construindo,	
juntamente	 com	o	objeto/a	
peça	final	resultante,	 os	
conceitos	 de	reciclagem	e	
reutilização,	 que	devem	estar	
presentes	no	nosso	dia-a-dia	e	
que	cada	vez	mais	assumem	
um	caráter	de	grande	
importância.

OFICINAS 
EDUCATIVAS

“Hoje sou Veterinário!”
Ser	veterinário	 não	é	só ́	cuidar	 de	
animais,	é	sobretudo	 amá-los,	entendê-
los	e	amenizá-los.
Através	de	algumas	atividades	de	
cuidados	básicos	veterinários	 de	saúde,	
entenderemos	 melhor	 o	dia-a-dia	do	
veterinário	 da	AEPGA	e	
compreenderemos	 mais	sobre	a	
importância	 da	higiene	animal	e	o	papel	
desta	profissão	nas	relações	que	
desenvolvemos	com	os	animais,	em	
especial,	com	o	Burro	 de	Miranda.

“Visita – oficina “Cuidar do 
Burro, cuidar de um Amigo!” 
Conversar	com	o	Burro	 de	Miranda	
no	PINTA	pode	ser	uma	experiência	
fantástica!	Vamos	conhecer	 as	suas	
rotinas	 e	aprender	 a	zelar	pelo	seu	
bem-estar,	 tais	como	a	limpeza	e	
escovagem	e	o	maneio	alimentar.
Através	da	interação	 com	os	Burros,	
pretende-se	 que	os	visitantes	
aprendam	a	ler	o	Burro,	 a	sua	
linguagem	corporal	 e	a	compreender	
os	seus	sentimentos	e	intenções,	
ganhando	a	sua	confiança	na	criação	
de	uma	verdadeira	amizade. 90	min

90	min
60	minOs	participantes	devem	trazer	roupa	e	calçado	confortável,	apropriado	para	estar	junto	dos	

Burros.	Aconselhamos	a	trazer	uma	reserva	de	água	e	um	pequeno	lanche	para	o	meio	da	
manhã	ou	da	tarde	

O contacto direto com o objeto de estudo tem um papel fundamental no
processo de construção do conhecimento científico e na abordagem
empírica para a aquisição de conhecimentos sobre o mundo em que
estamos inseridos. Pretende-se estimular a capacidade de observação, a
experimentação, a curiosidade de saber e a atitude crítica perante as
problemáticas atuais. Estas oficinas permitem ainda fomentar o espírito de
colaboração e entreajuda e estimular a cooperação de grupo.

TODO	O	ANO
TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

1º ciclo



“Uma floresta para arrumar” 
Numa	floresta,	 cada	elemento	é	
importante	 e	ocupa	o	seu	lugar.	
Pretende-se	 que	os	alunos	
percecionem	 alguns	conceitos	
fundamentais,	 num	ambiente	lúdico	e	
de	brincadeira,	 “arrumando”	 os	
diversos	elementos	naquele	habitat	
específico.

JOGOS 
DIDÁTICOS

“um rio para arrumar”  
Num	rio,	 cada	elemento	é	
importante	 e	ocupa	o	seu	lugar.	
Pretende-se	 que	os	alunos	
percecionem	 alguns	conceitos	
fundamentais,	 num	ambiente	
lúdico	 e	de	brincadeira,	
“arrumando”	 os	diversos	
elementos	naquele	habitat	
específico.

60	min

60	min
Este	 jogo	é	complementado	com	uma	pequena	
apresentação	sobre	a	temática	

Com o jogo a criança desenvolve-se cognitiva, social e moralmente. Através
de uma prática praze rosa e lúdica podem ser inseridos alguns conteúdos
pedagógicos para os alunos aprofundarem o seu conhecimento sobre
determinada temática, podendo o jogo ser visto como umamais valia para
a aprendizagem. Os educadores/professores devem ter o jogo como uma
estratégia e um instrumento pedagógico. Com o conjunto de jogos
didáticos apresentados pretende-se que os alunos apreendam alguns
conceitos importantes, brincando.

Este	 jogo	é	complementado	com	uma	pequena	apresentação	
sobre	a	temática	

TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

1º ciclo



“Sensações com pinta ” 
Uma	oficina	 de	sentir!	 Pretende-se	
que	as	crianças	entrem	em	contacto	
direto	 com	o	meio	natural,	
percecionando-o	 com	a	ajuda	dos	
sentidos,	 através	da	realização	de	um	
jogo	didático	 com	elementos	
naturais.

JOGOS 
DIDÁTICOS

“Jogar para aprender!”
No	Jogo	do	Burro	 - inspirado	 nos	
clássicos	jogos	de	tabuleiro	 – o	bem-
estar	animal	será ́	abordado	com	
especial	enfase	no	maneio	geral,	
higiene,	 saúde	e	a	sua	relação	com	o	
ser	humano.
De	uma	forma	interativa	 miúdos	e	
graúdos	são	convidados	a	responder	
a	questões	de	diversas	categorias,	o	
que	perminrá	estimular	o	seu	
raciocínio	 e	conhecimento	 sobre	 esta	
espécie	e,	especificamente,	 sobre	a	
raça	asinina	de	Miranda.

60	min

60	min

Com o jogo a criança desenvolve-se cognitiva, social e moralmente. Através
de uma prática praze rosa e lúdica podem ser inseridos alguns conteúdos
pedagógicos para os alunos aprofundarem o seu conhecimento sobre
determinada temática, podendo o jogo ser visto como umamais valia para
a aprendizagem. Os educadores/professores devem ter o jogo como uma
estratégia e um instrumento pedagógico. Com o conjunto de jogos
didáticos apresentados pretende-se que os alunos apreendam alguns
conceitos importantes, brincando.

Quando	as	condições	meteorológicas	permitirem,	esta	
oficina	é	 realizada	ao	ar-livre	

TODO	O	ANO

TODO	O	ANO

1º ciclo



“Observação e 
identificação de 
borboletas diurnas ” 
Uma	saída	de	campo	para	
descobrir	 e	ficar	a	conhecer	
algumas	das	espécies	de	
borboletas	 diurnas	de	
Portugal	 e	passar	assim	uma	
parte	do	dia	fora	de	portas	
e	em	contacto	 direto	com	o	
mundo	natural.

SAÍDAS DE 
CAMPO

“O rio – passeio 
interpretativo”
Pretende-se,	 através	de	
um	percurso	 a	pé	ao	
longo	do	rio,	 despertar	a	
curiosidade	 pelo	mundo	
natural,	 usufruir	 de	
paisagens	e	habitats	
únicos	e	dar	a	conhecer	
a	fauna,	flora	e	
património	 cultural	
associados	a	este	
ecossistema.

60	min

90	min

Estas saídas de campo proporcionam um contato direto com omeio natural e permitem dar a conhecer
a biodiversidade paisagística, faunística e/ou florística que convive diariamente connosco, solidificando,
aprofundando e colocando em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas.
Pretende-se ainda, com as saídas de campo propostas, fundamentar o gosto pela natureza, sensibilizar
para a preservação da biodive rsidade, compreender a importância dos seres vivos na manutenção dos
ecossistemas e criar, desde cedo, uma consciência ecológica nas crianças. Estas atividades estão
dependentes das condições meteorológicas.

As	saídas	de	campo	envolvem	
percursos	a	pé,	pelo	que	é	
aconselhado	que	os	
alunos/participantes	levem	roupa	e	
calçado	confortáveis	e	adaptados	às	
condições	meteorológicas.	Não	se	
devem	esquecer	de	levar	água	e,	caso	
o	pretendam,	um	pequeno	lanche.	Nos	
dias	de	maior	calor	é	também	
aconselhável	levarem	chapéu	e	
protetor	solar.
Os	professores	que	pretenderem	
trabalhar	posteriormente	a(s)	
temáticas(s)	da	saída	devem	pedir	aos	
alunos	para	levarem	um	caderno	e	 lápis	
para	registo	de	informações.

DE	ABRIL	A	SETEMBRO

Existem	diferentes	percursos	à	
escolha,	variáveis	consoante	o	grau	
de	ensino	dos	participantes	

TODO	O	ANO

Pode	realizar-se	em	todas	as	
épocas	do	ano,	dependendo	
das	condições	meteorológicas	

1º ciclo

“Observação e 
identificação de 
aves ” (a partir do 
3º ano)

60	min
TODO	O	ANO

As	aves,	desde	sempre,	
despertam	em	nós	
curiosidade	 e	admiração.	
Esta	saída	de	campo,	
guiada	por	 um	
Ornitólogo,	 surge	com	o	
objetivo	 de	dar	a	
conhecer	 a	avifauna	
presente	 nos	“Vales	de	
Vimioso”,	território	 por	
excelência	 de	algumas	
das	espécies	de	aves	
mais	imponentes	 e	
ameaçadas em	Portugal.	



“O Lobo-ibérico” 
O	lobo-ibérico	 (Canis	lupus signatus)	está	incluído	 nos	
Anexos	II	e	IV	da	Diretiva	Habitats	como	uma	espécie	
prioritária	 em	Portugal.
Durante	 as	últimas	quatro	 décadas,	as	novas	políticas	
de	conservação	e	a	recuperação	 natural	das	
populações	 de	presas	e	da	vegetação,	facilitadas	pela	
desertificação	 humana	das	áreas	rurais,	 permitiu	 a	
recuperação	 de	algumas	populações	lupinas	em	vários	
países	Europeus,	 incluindo	 Portugal.	Mesmo	assim	
ainda	haverá	muito	trabalho	 de	sensibilização	 e	
informação	 da	sociedade	para	que	este	carnívoro	
continue	 a	fazer	parte	da	fauna	de	Trás-os-Montes	e	
não	passe	a	estar	incluído	 apenas	nas	histórias	do	
lobo-mau!

SESSÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO

45	min

É preciso conhecer para preservar e aqui a teoria, posteriormente ligada à
prática (por exemplo em saídas de campo), revela-se de extrema
importância.
Estas ações de sensibilização proporcionam um maior conhecimento e
aprendizagem acerca dos valores naturais, permitem que os alunos
identifiquem algumas espécies da nossa fauna e f lora e se desmistifiquem
os mitos mais comuns associados a alguns grupos de animais.

TODO	O	ANO

1º ciclo



atividades - preÇário
PODE CONSULTAR NA TABELA SEGUINTE OS PREÇOS DAS VÁRIAS ATIVIDADES QUE DISPONIBILIZAMOS PARA QUE USUFRUA DE
UMAMAIOR ESCOLHA DE MÉTODOS EDUCATIVOSE COMPLEMENTE ASSIM OSEUPROGRAMA ESCOLAR.

ATIVIDADE
PREÇO

(por	aluno)

PARTICIPANTES
OBSERVAÇÕES

NÚMERO

MINIMO	

NÚMERO

MÁXIMO

VISITA GUIADA AO CENTRO

EXPOSITIVO REDE NATURA 2000

GRATUITO 10 20

O	número	de	acompanhantes	deve	

ser,	no	mínimo,	1	adulto	por	cada	

10	crianças.	VISITA GUIADA AOS ESTÁBULOS

DO BURRO DE MIRANDA

Escolas	e	Infantários
de	Vimioso	-
Gratuito
Escolas	e	Infantários
de	outros	concelhos	
- 2,00€
Grupos	de	adultos	-
Insntuições – 3,00€
Visitas	de	Grupo	de	
Insntuições
Particulares	de	
Solidariedade	Social	
com	sede	no	
concelho	de	Vimioso	
- Gratuito	

10 20

continua...



atividades - preÇário

ATIVIDADE
PREÇO

(por	aluno)

PARTICIPANTES OBSERVAÇÕES
NÚMERO

MINIMO	

NÚMERO

MÁXIMO

CONTOS E HISTÓRIAS GRATUITO 10 25

O	número	de	acompanhantes	deve	

ser,	no	mínimo,	1	adulto	por	cada	

10	crianças.

OFICINAS EDUCATIVAS (EXCEPTO

“CUIDAR DO BURRO, CUIDAR DE

UM AMIGO!” E “HOJE SOU

VETERINÁRIO!”)

GRATUITO 10 20

VISITA-OFICINA “CUIDAR DO

BURRO, CUIDAR DE UM AMIGO!”

Até 6 anos –

GRATUITO;

7-18 anos – 5€;

Adultos – 10€

1 15

continua...

PASSEIOS COMBURROS preço sob consulta 1 20



atividades - preÇário

ATIVIDADE
PREÇO

(por	aluno)

PARTICIPANTES OBSERVAÇÕES
NÚMERO

MINIMO	

NÚMERO

MÁXIMO

“HOJE SOUVETERINÁRIO!”

Até 6 anos –

GRATUITO;

7-18 anos – 7.5€;

Adultos – 15€

1 15

O	número	de	acompanhantes	deve	

ser,	no	mínimo,	1	adulto	por	cada	

10	crianças.		As saídas de	campo	

NÃO	incluem	transporte,	 este	deve	

ser	da	responsabilidade	 da	

entidade.

JOGOS DIDÁTICOS (EXCEPTO

“JOGAR PARA APRENDER!”)

GRATUITO 10 30

“JOGAR PARA APRENDER!” 5€ / por jogador 4 16

SAÍDAS DE CAMPO GRATUITO 10 25

ATIVIDADES ASSISTIDAS POR

BURROS

3,5€ 1 15



NOTA:	ALGUMAS	DESTAS	ATIVIDADES	PODEM	TAMBÉM	SER	REALIZADAS	PARA	GRUPOS	COM	

NECESSIDADES	EDUCATIVAS	ESPECIAIS	(N.E.E.),	TAIS	COMO	AS	ATIVIDADES	ASSISTIDAS	POR	

BURROS.	OUTRAS	ATIVIDADES	QUE	CONSTAM	DESTA	OFERTA	PODERÃO	SER	ADAPTADAS. CASO	

SEJA	RESPONSÁVEL	POR	UM	DESTES	GRUPOS	E	TIVER	INTERESSE	EM	REALIZAR	ATIVIDADES,	POR	

FAVOR	ENTRE	EM	CONTACTO	CONNOSCO	E	SAIBA	QUAIS	AS	OPÇÕES	DISPONÍVEIS	E	QUE	MELHOR	

SE	ADAPTAM	AO	SEU	GRUPO.

TODAS	AS	ATIVIDADES	carecem	de	marcação	prévia	(no	mínimo	 com	15	dias	de	antecedência),	

número	mínimo	 e/ou	máximo	de	participantes	 e	disponibilidade	 de	agenda.	

A	marcação	pode	 ser	feita	por	telefone	 ou	e-mail.

MARCAÇÕES

Parque Ibérico deNatureza e Aventura (PINTA)

TELEFONE(S) (+351) 273 512 254 | (+351) 968 941 042

E-MAIL: geral@valesdevimioso.pt | reservas@valesdevimioso.pt

SITE: www.valesdevimioso.pt REDES SOCIAIS:

facebook: http://www.facebook.com/valesdevimioso

twitter: http://www.twitter.com/ValesdeVimioso

instagram: http://www.instagram.com/valesdevimioso



- O Parque Ibérico de Natureza e Aventura (PINTA) dispõe de estacionamento gratuito.

- O percurso de visitação está adaptado para pessoas com restrições de mobilidade.

- Existem instalações sanitárias adaptadas para visitantes com necessidades especiais.

- O Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas (CALP) do Burro de Miranda, promovido pela Associação para

o Estudo e Protecção do Gado Asinino (AEPGA), encerra ao público todas as segundas-feiras , nos dias de

Natal, Ano Novo e Páscoa, e sempre que estiver a decorrer uma atividade organizada pela AEPGA.

- O Parque não dispõe de caixa automática (Rede Multibanco).

informações e recomendações

- Estando as atividades e vis itas sujeitas a confirmação de disponibilidade de guia/monitor, recomendamos que

efetue as marcações com a devida antecedência, a fim de podermos responder ao seu pedido.

- No interior dos espaços de visitação não é permitido:

- a entrada de animais (exceto cães-guia).

- comer, beber ou fumar.

- captar imagens com fins comerciais (excluindo os casos em que haja uma autorização prévia).

- Respeitar as indicações dos guias.

- As crianças devem ser sempre acompanhadas por adultos.



Horários: 
verão (1 Junho a 15 de Setembro) *
10:00 -12:30 . 14:00 -18:00 

Inverno (resto do ano) *
10:00 -12:30 . 14:00 -16:00 

Encerra à segunda-feira, dias de natal, ano novo e páscoa.

* As visitas e as atividades deverão ter início até 1 hora antes do 
encerramento do Parque.

CONTACTOS:

Estrada das três Marras, cruzamento para S. Joanico, 
Vimioso (41o36’53.1”N 6o29’00.2”W) 
http://www.valesdevimioso.pt
geral@valesdevimioso.pt


