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ATIVIDADES CERCIÊNCIA NO JARDIM BOTÂNICO TROPICAL 

Visita guiada geral 

Visitar o Jardim Botânico Tropical é uma oportunidade de 

viajar pelo mundo através do contacto com uma vasta 

coleção de plantas vivas. A CERCiência convida-o a 

conhecer melhor algumas destas plantas, bem como a 

sua importância na sociedade e na História, num passeio 

orientado pelo jardim. 

Visita guiada temática: Os Descobrimentos Portugueses 

Embarque connosco numa viagem no espaço e no tempo. 

A Ciência e a História cruzam-se nesta visita, durante a 

qual o convidamos a conhecer algumas plantas trazidas 

para o nosso país pelos navegadores da época dos 

Descobrimentos.  

Informações gerais  

Público-alvo: público em geral 

Duração: 1h30m 

Línguas: Português e Inglês 

Condições de participação 

Nº mínimo de participantes por grupo: 15 

Os participantes menores de idade terão de ser 

acompanhados por um adulto responsável. 

Valor/participante: 4€* 

* Visita gratuita até aos 5 anos, inclusive 



ATIVIDADES CERCIÊNCIA NO JARDIM BOTÂNICO TROPICAL 

Um povo descobridor 

Na ponta do lápis 

Vamos  seguir  os  passos  dos  nossos  antepassados  e,  navegando  

por  mares  nunca  antes navegados,  conhecer  plantas  originárias  de  

cada  lugar descoberto. 

 

Informações gerais  

Público-alvo: grupos escolares dos 2º e 3º ciclos 

Duração: 1h30m 

 

Condições de participação: 

Nº mínimo de participantes por grupo: 15 

Valor/participante: 4€ 

Vamos explorar o Jardim, de olhos bem abertos e lápis na 

mão. Ao longo deste atelier de desenho de observação 

veremos como a Arte se alia à Ciência e como podemos ficar a 

conhecer melhor o que nos rodeia. 

 

Informações gerais  

Público-alvo: grupos escolares do 1º ao 12º anos 

Duração: 2h 

 

Condições de participação: 

Nº mínimo de participantes por grupo: 15 

Valor/participante: 5€ 

Os sentidos no Jardim 

Vem conhecer o Jardim através dos sentidos. Vamos tocar, 

admirar, cheirar, saborear e ouvir a Natureza. 

 

Informações gerais  

Público-alvo: grupos escolares do 1º ciclo 

Duração: 1h30m 

 

Condições de participação: 

Nº mínimo de participantes por grupo: 15 

Valor/participante: 4€ 
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http://ciencia-em-rede.wix.com/cerciencia 

Para marcação de atividades, enviar a ficha de marcação (disponível na nossa página) preenchida para 

cerciencia.jbt@gmail.com. A marcação será depois confirmada pela CERCiência. 

Informações 

Marcações 

cerciencia.jbt@gmail.com +351933756154  

Local das atividades 

Jardim Botânico Tropical 

Largo dos Jerónimos 

Lisboa 

Transportes públicos 

Comboio: estação Belém (linha Lisboa-Cascais) 

Autocarros Carris: 727, 28, 729, 751, 714 (paragem: Mosteiro dos Jerónimos) 

Eléctrico: 15E (paragem: Mosteiro dos Jerónimos) 
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