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Exmo. (a) Senhor (a) 

Encarregado (a) de Educação 

 
No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica, os alunos do 7.º Ano Turma A, 

têm como proposta um trabalho que reverte a favor do Centro de Recuperação de 

Animais Silvestres de Lisboa - Projeto Casa-ninho. 

Situado no Parque Florestal de Monsanto, este centro é dedicado exclusivamente à 

reabilitação de fauna selvagem. Foi fundado em 1997 pela Câmara Municipal de 

Lisboa como resposta à preocupação crescente dos munícipes com o ambiente e a 

conservação da natureza. Aqui, uma equipa multidisciplinar especializada recebe os 

animais debilitados, doentes, feridos ou provenientes de cativeiro ilegal e promove a 

sua reabilitação com vista à reintegração no meio natural.  

A floresta de Monsanto é jovem e ainda não tem muitas cavidades naturais, daí 

serem instaladas casas-ninho que servem de abrigo e de ninho a algumas aves que 

assim veem nascer e  crescer os seus inúmeros filhotes.  

Algumas aves usam as caixas como abrigo, outras constroem os seus ninhos, 

outras ainda usam-nas para dormir durante a noite… Vários casais de passeriformes 

criaram as suas ninhadas com sucesso até as crias abandonarem os ninhos, 

continuando lá fora a sua luta pela sobrevivência. 

As caixas-ninho são uma boa ajuda para que várias espécies que nidificam em 

buracos possam manter-se aqui e contribuir para o equilíbrio do ecossistema. 

As espécies que mais ocupam estes ninhos são, o Chapim-real, o Chapim-azul, o 

Chapim-preto, a Trepadeira-comum, a Trepadeira-azul e a Carriça. 

Com o objetivo primeiro de sensibilizar e motivar os alunos para esta questão 

solidária, foi proposto ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa o 

contributo com mais Caixas-Ninho, que aceitou e valorizou a ideia/o projeto. 

O projeto foi apresentado à turma do 7.º A, que ficou muito sensibilizada e o 

aceitaram de bom agrado por unanimidade. 

Como foram solicitadas 10 Casas-Ninho, os alunos organizaram-se em grupos de 

três elementos, dividindo, assim, as despesas dos materiais. 

 

 



CASA-NINHO - Projeto  

 

1 - Pesquisa  

- sobre o pássaro escolhido pelo grupo  

- impressão, em fotocópia a cores, do pássaro em tamanho real (mais ou 

menos 10 cm) (individual) 

2 - Projeto  

- desenho técnico da caixa ninho - vistas à escala ½ (individual) 

- desenho à vista do pássaro (individual) 

- maquete à escala real da Casa-Ninho (grupo) 

 

Material necessário 

- Bloco A3 

- Aristo 

- Lápis 

- Borracha 

- Lápis de cor, canetas de felto ou outro decidido pelo grupo 

- Madeira pinho com 12mm de espessura 30 cm x 65 cm 

- Dobradiça (medida necessária para madeira com 15 cm ) 

- Pregos 

- Cola de madeira 

- Martelo 

 

Toda a informação necessária à boa execução do projeto será complementada e 

esclarecida em aula. 

 

Nota: os materiais (madeira, dobradiças, pregos, cola e martelo) só devem ser 

comprados após a minha solicitação.  

 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

                                                                                                            A Professora de Educação Tecnológica 
                                                                                                            Graça Maria Mendes 

 


