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A trabalhar na conservação do lobo desde 1985



Grupo Lobo

O Grupo Lobo é uma associação independente e sem fins

lucrativos, com Estatuto de Utilidade Pública, fundado em

1985, para trabalhar em prol da conservação do lobo e do

seu ecossistema em Portugal. Pretende ainda fomentar o

interesse pelo lobo e pelas ciências que lhe respeitem junto

da opinião pública.

De acordo com os objetivos definidos no Programa Signatus,
o Grupo Lobo desenvolve ações que contribuem para a
formação e sensibilização da sociedade, de forma a
promover uma alteração face aos comportamentos e
atitudes em relação à conservação da biodiversidade, em
particular do lobo-ibérico.



3© Miguel Mendes



Conhecer para conservar é

um dos princípios orientadores da

atividade do Grupo Lobo. Neste

sentido, o Programa Educativo

2022/23, pretende contribuir para

aumentar a literacia ambiental e

melhorar as atitudes relativamente

à conservação do lobo e da

biodiversidade em geral, nos vários

setores da comunidade.

Esta premissa está alinhada com a

Estratégia Nacional de Educação Ambiental

2020 (ENEA 2020), bem como com alguns

dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável (ODS), em particular com o

ODS15 “Proteger a Vida Terrestre”

(Proteger, restaurar e promover o uso

sustentável dos ecossistemas terrestres,

gerir de forma sustentável as florestas,

combater a desertificação, travar e reverter

a degradação dos solos e travar a perda de

biodiversidade).
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Os lobos descem às escolas
Atividades presenciais e online

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico

Exposições
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Os lobos descem às 
escolas



© Sara Loureiro

Palestras

2º e 3º Ciclo | Secundário | Ensino
Profissional | Ensino Superior

• Apresentação PowerPoint sobre o lobo

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Duração aproximada de 2h

• Máximo 30 alunos/sessão

• 2€/aluno

Ação 
presencial 
ou online

Descrição
Realização de palestras, por um ou mais técnicos do Grupo Lobo, adaptadas ao nível de

escolaridade em causa (desde o pré-escolar ao ensino universitário), onde são abordados

aspetos relacionados com a biologia e ecologia do lobo, bem como as ameaças e os desafios à

sua conservação.
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Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt

Pré-escolar e 1º Ciclo

• Apresentação PowerPoint sobre o lobo

• Inclui visita da mascote Signatus, mediante

disponibilidade e pagamento*

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Duração aproximada de 1h/2h

• Máximo 30 alunos/sessão

• 2€/aluno

• *Acresce 2€/aluno com a visita da mascote



Sinopse
Quando uma menina conhecida por Capuchinho Vermelho se cruza, a

caminho da quinta da sua avó, com um lobo de seu nome Canis lupus

signatus (lobo-ibérico) descobre que os lobos não comem bolos e que

não existem "Lobos Maus".

Objetivo
- Fomentar o gosto pela literatura e literacia;

- Adquirir conhecimentos sobre o lobo-ibérico, nomeadamente sobre a 

sua biologia e ecologia; 

- Conhecer as metodologias de estudo do lobo;

- Sensibilizar para a necessidade de conservação deste predador e do 

seu habitat.

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Duração aproximada de 2h

• Máximo 30 alunos/sessão

• 2€/aluno

• *Acresce 2€/aluno com a visita da

mascote

Sessão de Leitura

Ação disponível para 
pré-escolar e 1º Ciclo 

(1º e 2º ano)

Descrição
Leitura do livro “Capuchinho Vermelho e o Lobo Ibérico”, de Fafa Katz, seguida de uma

explicação sobre o lobo, realizada por um técnico do Grupo Lobo.

Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt
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Ação presencial 
ou online



Sinopse
Eu sou o Luís, nasci e cresci na serra, em plena natureza. Sempre vivi

com os meus pais e os meus avós. Quando era pequeno costumava

ouvir algumas histórias sobre lobos. E tu? Conheces alguma?

Esta que te apresento é a minha e tem um desfecho diferente! Foi

graças ao Programa Cão de Gado, do Grupo Lobo, que conseguimos

proteger o gado e diminuir os ataques dos lobos. Queres saber como?

Abre o livro e descobre por ti mesmo!

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Duração aproximada de 2h

• Máximo 30 alunos/sessão

• 2€/aluno

Sessão de Leitura

Ação disponível para 1º 
Ciclo (3º e 4º ano) e 2º 

Ciclo

Descrição
Leitura do livro “O Lobo-ibérico e a Estrela”, desenvolvido pelo Grupo Lobo em parceria com a

Betweien, seguida de uma explicação sobre o lobo e a importância do Programa Cão de Gado

na conservação deste predador, realizada por um técnico do Grupo Lobo.

Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt
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Objetivo
- Fomentar o gosto pela literatura e literacia;

- Adquirir conhecimentos sobre o lobo-ibérico, nomeadamente sobre a sua biologia e ecologia; 

- Conhecer o Programa Cão de Gado e a importância do uso de medidas de proteção de animais 

domésticos, mostrando que a coexistência entre a pastorícia e o lobo é possível;

- Sensibilizar para a necessidade de conservação deste predador e do seu habitat.

Ação presencial 
ou online



Sinopse
Trata-se de uma adaptação da história “Pedro e o

Lobo” cujo objetivo é informar as crianças sobre a

verdadeira natureza do lobo: onde vive, de que se

alimenta, ameaças à sua sobrevivência.

Após o teatro os participantes são convidados a falar

sobre a peça e a compararem-na com as histórias

tradicionais. Serão ainda informados sobre alguns

aspetos da biologia do lobo.
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Sessão de Fantoches
Ação 

presencial 
ou online
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Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt

Descrição
Peça de teatro “Pedro e o Lobo”, seguida de uma explicação sobre o lobo e as formas de

proteção de rebanhos, realizada por um técnico do Grupo Lobo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Duração aproximada de 2h

• Máximo 30 alunos/sessão

• 2€/aluno

Objetivo
- Fomentar o gosto pelo teatro;

- Adquirir conhecimentos sobre o lobo-ibérico, nomeadamente sobre a sua biologia e ecologia; 

- Conhecer as metodologias de estudo do lobo;

- Sensibilizar para a necessidade de conservação deste predador e do seu habitat.
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do Lobo Ibérico



Os lobos estão à tua espera 

no Centro de Recuperação do 

Lobo Ibérico. 

Vem conhecê-los!

O Centro de Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI), criado em 1987 pelo Grupo Lobo, tem como

objetivo acolher lobos que não podem viver em liberdade: animais vítimas de armadilhas, de

maus tratos e de cativeiro ilegal. Os lobos que aqui encontram refúgio têm um importante papel

de sensibilização para a conservação desta espécie, sendo verdadeiros embaixadores dos lobos na

natureza. Todos os anos, milhares de alunos têm a oportunidade de ver, pela primeira vez, um

lobo, quando visitam o Centro. Durante a visita são abordados aspetos sobre a biologia e ecologia

deste predador, assim como os perigos que enfrenta para a sua sobrevivência.

O CRLI situa-se na freguesia do Gradil, concelho de Mafra, a cerca de 30 km a norte de Lisboa.

Ocupa 18 hectares de terreno, num arborizado e isolado vale. Este espaço caracteriza-se por uma

boa cobertura vegetal e topografia heterogénea, proporcionando aos lobos residentes bons

abrigos e condições de refúgio.
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Atividades 
disponíveis 

a partir 
do 1º Ciclo
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Descrição
As visitas escolares realizam-se durante a semana em horário a combinar. A duração aproximada da

visita é de 2h.

Os grupos são recebidos no Centro Interpretativo – Receção, onde é realizada uma breve introdução,

com o objetivo de dar a conhecer:

- O Grupo Lobo e os seus projetos, nomeadamente o CRLI;

- Situação do lobo no mundo;

- Situação da população lupina a nível ibérico, em particular no nosso país;

- Biologia e ecologia do lobo-ibérico;

- O lobo na mitologia;

- Impactos ambientais que levaram ao decréscimo da população lupina;

- Ameaças à sua conservação.

Após a introdução é realizada uma visita guiada ao longo de um percurso pedestre, onde são

apresentados os lobos residentes no CRLI e as atividades diárias realizadas no Centro.

As visitas são adaptadas a cada nível de escolaridade, e podem ser ajustadas a temáticas específicas,

desde que previamente solicitadas pelos professores.

Os lobos ocupam cercados de grandes dimensões e com bastante vegetação, assemelhando-se ao

seu habitat natural. Por esta razão, a observação dos animais não é garantida.
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PREÇÁRIO

8€/aluno* | 10€/professores e auxiliares extra

1 adulto gratuito por cada 10 crianças
*as turmas que apadrinhem um lobo do CRLI têm desconto de 1€/aluno

Reservas e marcações
As marcações devem ser feitas através de e-mail (crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt), e estão sujeitas

à disponibilidade de agenda do CRLI.

Deverão ser indicadas as datas em que pretendem realizar a visita, o número de alunos e

acompanhantes, deixando ainda um número de telemóvel para contacto posterior caso haja

necessidade.

A visita fica marcada após envio da confirmação pelo CRLI.

14

Programa de Visitas

Marcações e informações através do e-mail: 
crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico 14

mailto:crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt


Condições de visita (ver alerta página anterior)

- As visitas estão disponíveis para escolas a partir do 1º Ciclo.

- Os grupos deverão ter um mínimo de 10 elementos e um máximo de 50.

- Deverá indicar, caso se trate de um grupo especial.

- Não é permitida a circulação de cadeiras de rodas, devido às condições do trilho.

- O percurso pedestre é bastante irregular, tendo descidas e subidas com desnível acentuado.

- Os atrasos relativamente à hora marcada devem ser comunicados ao Centro de Recuperação do

Lobo Ibérico. São tolerados atrasos até 30 minutos para grupos de regiões que tenham de percorrer

distâncias superiores a 50 km, desde que não prejudique qualquer outra atividade do CRLI. A falta de

comunicação atempada (até 30 minutos antes da hora agendada) pode levar à anulação da visita.

- A observação dos lobos está condicionada pela dimensão da área onde se encontram, pela

vegetação e pelo estado do tempo (as temperaturas elevadas aumentam a dificuldade de

observação). Estes fatores podem dificultar a mesma.

- É conveniente usar calçado confortável e roupa adequada à estação do ano.

- Deve ser mantido o silêncio na área do Centro.

- É estritamente proibido tocar nas vedações ou nos animais.

- Os visitantes devem respeitar a orientação dos técnicos do Centro.

- Os professores/acompanhantes devem garantir a boa conduta do grupo, sendo responsabilizados

pelo comportamento e quaisquer danos causados pelo mesmo. O não cumprimento das normas do

CRLI pode implicar a expulsão do(s) visitante(s) e/ou o término da visita.

- Apenas os autocarros do tipo “Minibus” chegam ao CRLI. No caso de autocarros maiores, estes terão

de ficar estacionados a 1 km de distância, no Picão, tendo esse percurso de ser efetuado a pé.

- O CRLI não se responsabiliza por danos ocorridos com os visitantes, bens ou com viaturas dos

mesmos.

- O CRLI não dispõe de multibanco.

- O CRLI dispõe de uma pequena loja onde poderão adquirir lembranças.
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As visitas guiadas ao CRLI podem ser complementadas com ateliers a realizar no final da visita.

Atividade disponível para o 1º e 2º Ciclos.

Esta ação está dependente da disponibilidade do  animador.

Mãos na massa

Após a visita ao CRLI, as turmas são

convidadas a meter a “mão na massa” e fazer

uma pegada de lobo em massa de modelar

como recordação deste dia.

A atividade tem duração aproximada de 20

minutos. O valor desta acresce 2€ ao valor da

visita.

Atividade disponível para o 1º Ciclo.
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Programa de Visitas + Ateliers
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Sessão de Contos com
António Fontinha

Venham descobrir o maravilhoso mundo das

estórias da tradição oral portuguesa, pela voz de

António Fontinha, contador de estórias desde

1992.

A atividade tem duração aproximada de 30

minutos. O valor desta acresce 2€ ao valor da

visita.

Marcações e informações através do e-mail: 
crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt



Sinopse
A partir da visualização da curta-metragem de
animação ”Raquel Silvestre, a pastora”, e de
diversos livros ilustrados e científicos, gerar
reflexão para melhor conhecer esta espécie
ameaçada que apesar de protegida por lei ainda é
vítima de perseguição humana e prejudicada por
mitos e opiniões muito negativas.
Tenho um lobo como vizinho? Quero ter um amigo
lobo? Eu vi um lobo e depois? Os meus avós são do
tempo dos lobos? Onde estão agora os lobos? O que
é que um lobo vê? Os lobos gostam de poesia? É
fácil ou difícil a vida de um lobo?
A arte de contar estórias verdadeiras e imaginárias
através de um laboratório multissensorial para
provocar a reflexão sobre o impacto das nossas
ações no mundo e como podemos ajudar a salvar o
lobo-ibérico e outras espécies ameaçadas em
Portugal.

Oficina do lobo com Marina Palácio
Uma Oficina Selvagem e Poética de escrita criativa, ilustração/artes plásticas para a arte de contar

estórias verdadeiras e imaginárias do lobo-ibérico no seu habitat natural, em Portugal.

A atividade tem duração aproximada de 1h30m, sendo o número máximo de participantes 25

alunos (1 turma). O valor desta acresce 5€ ao valor da visita. A ação realiza-se ao início da tarde e

está condicionada às condições atmosféricas. Atividade disponível do 2º ao 5º ano. Esta ação está

dependente da disponibilidade da animadora.

Objetivos
Familiarizar os participantes a conceitos, formatos e
linguagens menos convencionais; Ter consciência do
impacto das nossas emoções/ações em nós próprios e no
Mundo; Promover a coexistência pacífica entre o homem-
homem e homem-natureza; Sensibilizar para melhorar
positivamente o Mundo à nossa verdadeira escala através
do prazer de criar; Despertar para a necessidade da
preservação do património cultural e natural através da
criatividade e do envolvimento familiar e afetivo;
Experimentação e procura estética individual e o respeito
pelos diferentes resultados da expressão; Trabalhar a
capacidade de concentração, escolha e organização;
Sensibilizar para a simplicidade, o sentido poético e
estético do quotidiano; Valorizar a importância e a
qualidade dos processos criativos.
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Programa de Visitas + Ateliers
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Marcações e informações através do e-mail: 
crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt



Exposições
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- Um Uivo pela Sobrevivência

- A Coexistência com os Grandes Carnívoros – O desafio e a oportunidade

- Olhar o Lobo

Descrição
O Grupo Lobo disponibiliza a todos os interessados em conhecer o lobo, exposições itinerantes.
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Esta exposição permite conhecer melhor o lobo-ibérico, o último grande predador da nossa fauna.

Desde as suas características aos seus hábitos, passando pela sua distribuição e habitat, as

principais causas de ameaça à sua sobrevivência, e ainda a forma como as comunidades rurais

interagem com este predador e se adaptaram à sua presença. O visitante terá ainda a

oportunidade de conhecer a utilização dos cães de gado, um excelente exemplo de como ao longo

de milhares de anos o Homem selecionou diferentes raças caninas com a função de proteção dos

rebanhos dos ataques de predadores, permitindo assim a coexistência com o lobo.
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Um Uivo pela Sobrevivência

Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt
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Esta exposição dá a conhecer os grandes carnívoros europeus - urso, lobo, lince e glutão, e as

relações que as comunidades humanas com eles estabelecem. Tem por objetivo promover o

interesse do público sobre este tema e uma reflexão sobre o caminho a seguir numa Europa

humanizada, que terá de reaprender a conviver com estas espécies tão carismáticas.

A informação disponibilizada dá-nos a conhecer desde a distribuição aos hábitos alimentares,

passando pela identificação das principais causas de perseguição ancestral e atual: dos mitos

antigos e atuais à predação sobre animais silvestres e domésticos. São apresentados projetos

originais de conservação a nível europeu, realçando-se a presença das espécies na cultura e na

sociedade europeias.

A coexistência com os grandes 
carnívoros – O desafio e a 
oportunidade
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Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt
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Esta exposição tem como objetivo sensibilizar os visitantes para a importância da conservação do

lobo, uma espécie emblemática da fauna portuguesa cujas populações se encontram ameaçadas.

Da autoria de Joaquim Pedro Ferreira. Doutorado em Biologia da Conservação pela Universidade

de Lisboa é investigador na Universidade de Aveiro. É coautor de 13 livros de divulgação, para o

grande público, com temáticas centradas na conservação da Natureza e mundo rural. Coautor da

série para televisão “Biodiversidade no Hipermercado”, que recebeu o 1.º prémio (outubro de

2014) no prestigiado concurso internacional “Ciencia en Acción”. É coautor e correalizador do

documentário “Laboratórios de Natureza”, emitido pelo canal generalista SIC, e que teve uma

audiência de quase meio milhão de telespectadores. Autor da série de vídeos para web “1 minuto

com Ciência”, do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Recentemente, venceu

em coautoria o 1.° Prémio na categoria Ecologia e Biodiversidade no VIII Festival Internacional de

Cinema de Turismo Art & Tur 2015 com o Filme “Don't let our wolves become homeless – last

push” e na edição seguinte do mesmo Festival, com o filme “Say no to the illegal trapping of

birds”.

Olhar o lobo
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Marcações e informações através do e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt
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Conhecer para conservar

Contribua para a conservação 
do último grande predador da fauna portuguesa.
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Grupo Lobo
Departamento de Biologia Animal. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Edifício C2.
Campo Grande.
1749-16 Lisboa
Tel.: 217 500 073 | E-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI)
Quinta da Murta. Picão. 2665-150 Gradil, Mafra
Tel.: 261 785 037 / 917 532 312
E-mail: crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt

Contactos

URL: www.grupolobo.pt
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http://www.grupolobo.pt/

