


Jardim Botânico 
da Ajuda, jardim

histórico que conta já com 
mais de 240 anos de existência, 
oferece ao público em geral e 

aos vários níveis de ensino escolar 
uma série de visitas e oficinas 

temáticas que vão de encontro à 
sensibilização, em particular da 

camada mais jovem, para a 
Conservação da Biodiversidade.

Com mais de 1000 espécies 
plantadas e um Banco de Conservação 
de Sementes, o JBA dispõe de óptimos 
recursos de aprendizagem para melhor 

conhecimento do mundo das plantas. 
Existe um pequeno laboratório, 
devidamente apetrechado, para 

observação dos diferentes órgãos 
das plantas à lupa e um destilador 

para se proceder à extracção de 
óleos essenciais de 

plantas aromáticas.

O Informações, 
Preços e reservas
Todas as visitas ou oficinas, têm a 
duração total de 1h30. 
As visitas têm o custo de 50 euros *
As oficinas têm o custo de 60 euros *
* por cada grupo de 20 alunos.
As reservas devem ser enviadas por 
fax. 213 622 503 
ou por correio electrónico 
botanicoajuda@isa.utl.pt 
estando o formulário para marcação disponível em 
www.jardimbotanicodajuda.com

O JBA enviará sempre uma confirmação;  
esta deverá ser apresentada na portaria, 
no dia da visita. No mesmo dia, o 
pagamento será efectuado no 
Secretariado do JBA. Os cancelamentos 
deverão ser comunicados com pelo menos 
48 horas de antecedência; se tal não 
acontecer, a visita será facturada.

Grupos
É imprescindível um professor 
acompanhante por cada grupo 
de 10 alunos para o Pré-escolar, 
de 15 alunos para o Ensino Básico 
e de 20 alunos para o Ensino Secundário.



                       4 - 5 anos

Os Campeões dO Jardim
A planta mais alta, a planta mais 
peluda, a planta mais espinhosa, 
a planta mais cheirosa. 
O Jogo das Pistas.
Visita no tabuleiro superior do jardim.

À desCOBerTa dO Jardim 
As plantas e os animais. As plantas: 
as ervas, os arbustos e as árvores. 
Os animais: os insectos, os répteis, 
as aves e os mamíferos. 
O Jogo da Mímica; o Jogo do Insecto.
Visita no tabuleiro inferior do jardim.

 
2º ao 4ª ano

a planTa
As plantas e as suas funções; 

as adaptações à secura e ao excesso 
de água; as adaptações à herbivoria.

A que planta pertence esta folha?

O HerBáriO
Como apanhar plantas, como as secar, 

como as colar. O nome das plantas, 
conceito de família e de espécie.

Herborização de uma planta.

10º ao 12º ano

Os Jardins BOTâniCOs 
e a COnservaçãO da 

BiOdiversidade
O Banco de Sementes. O Index 

Seminum. A Colecção Botânica. 
Plantas endémicas e reliquiais. 
Plantas autóctones e alóctones. 

As plantas invasoras.
Identificação de plantas invasoras no 

jardim por chaves dicotómicas simples.

ensino básico

da alga À laranJeira
A história da evolução das plantas, 
ao longo da colecção botânica.
“Puzzle”: A partir de material do jardim, 
fazer combinações possíveis de ocorrên-
cia na mesma planta de folhas, frutos, 
pedaços de casca

ensino secundário

planTas de TOdO O mundO
Visita guiada à Colecção Fitogeográ-
fica do jardim, cujas espécies estão 
distribuídas por 8 regiões, de acordo 
com a sua origem geográfica. 
Jogo do “Stop”: perguntas sobre as plantas.

Quem sOu eu? 
COmO me CHamO?
As principais árvores do jardim.
Identificação de árvores por chaves 
dicotómicas simples.

5º ao 9º ano
ensino secundáriopré escolar

e 1º ano do ensino básico



as planTas OfiCinais
O que nos dão as plantas: o oxigénio, 
o alimento, os remédios. Os aromas.
Extração de um óleo essencial.

visiTa geral
Visita com uma forte componente 
histórica e abordagem de várias 
curiosidades da sua existência secular. 
A fonte das 40 bicas e a balaustrada; as 
velhas árvores e a colecção botânica.

OuTuBrO 
As ervas das Bruxas
Visita ao longo da colecção fito-
geográfica e do jardim dos aromas, 
na qual fica a conhecer as plantas 
que ao longo dos tempos foram 
utilizadas por bruxos e feiticeiros 
que, tantas vezes, foram os 
médicos do seu tempo.
Jogo de pistas.

marçO e aBril Infusões
Diferença entre chá e infusões. Aprenda 
como colher, secar e acondicionar 
ervas para posterior utilização. Quais 
as melhores infusões para as dores de 
estômago e para as constipações.
Prova de infusões

maiO Flores e insectos
Os diferentes insectos existentes no 
jardim. Estratégias das plantas para 
que ocorra a polinização. As flores mais 
vistosas e as mais perfumadas.
Colheita de insectos e identificação

JunHO 
Os frutos do Jardim
Diferença entre frutificações, 
infrutescências, falsos frutos e frutos. 
Os diferentes frutos existentes no 
jardim: ameixas, pitangas, araçás, 
bananas, entre outros.
A que árvore pertence este fruto?

VIsItAs temátIcAs ao longo dos meses do ano

nOvemBrO 
A natureza morta no Jardim
Durante a visita será possível ao 
visitante conhecer algumas plantas 
do jardim que dariam belos 
quadros de naturezas mortas 
dignas de um Picasso, Van Gogh 
ou Rembrandt. Colheita de 
materiais vegetais secos para 
arranjos natalícios.
Pintura com pigmentos naturais.

JaneirO e dezemBrO 
Os citrinos
Visita acerca das diferentes árvores de 
citrinos existentes no jardim: limoeiro, 
tangerineira, laranjeira-doce, laranjei-
ra-amarga entre outros. Diferentes usos 
dos citrinos na indústria, cosmética, 
culinária. A constituição dos frutos.
Elaboração de doce de laranja amarga

fevereirO 
A simbologia das plantas
Visita ao longo da colecção botânica, com 
especial enfoque nos significados que as 
plantas têm tido ao longo dos tempos.  
Prova de flores com chocolate.

Visitas para todos 
adaptadas ao grupo, seja qual for a idade, 
o grau de ensino ou a condição física

O saBOr e Os CHeirOs 
Os sabores da pizza: os orégãos e 
tomilhos; os sabores das saladas: a 
rúcula e a pimpinela; os cheiros das 
infusões: a lúcia-lima, a erva-príncipe, 
a erva-cidreira, o poejo e a hortelã. 
Prova de infusões: adivinha quem sou?
Visita ao Jardim dos Aromas.

papel reCiCladO

pigmenTOs naTurais

HeliOgrafia

oficinas
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Universidade de Lisboa
Instituto Superior 

de Agronomia
Jardim Botânico da ajuda 

Calçada da ajuda, s/n 
1300—011 Lisboa

Telf/Fax. + 351 21 362 25 03 
botanicoajuda@isa.utl.pt 

jardimbotanicodajuda.com


