
À Descoberta  das 

do Jardim 

Guerra Junqueiro 
 

 

“A aurora desprendeu, compassiva e divina,  

Uma lágrima etérea, enorme e cristalina. 
 

Lágrima tão ideal, tão límpida, que ao vê-la, 

De perto era um diamante e de longe uma estrela.” 
 

 

Excerto do poema “A Lágrima” de Guerra Junqueiro 
 
 
 
 

 

 

Para poderem realizar o percurso 

deste jogo, terão de seguir a 

numeração dos candeeiros. 

Querem pista mais iluminada? 

 
Impossível… 
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1) Esta estrutura em ferro veio do Passeio da Liberdade. 

Quantos degraus terão de subir para fazer a música soar?    ⃝ 

 
 

2) Neste largo, e antes de se aventurarem por caminhos sinuosos, está uma árvore da 

Austrália que será difícil toda a turma abraçar. Conseguirão? É uma Figueira de Port-

Jackson, que forma raízes aéreas até chegarem ao chão. 

Quantos alunos foram necessários para abraçá-la?     ⃝ 

 
 

Rumem pela direita, seguindo a numeração dos candeeiros, e passem pelo 32239. 
 
 
3) Junto ao candeeiro 32237 está uma árvore cuja lenda diz que, na terra dos dragões, 

quando um deles morre, é vertida uma lágrima que faz nascer uma nova árvore.  

Conseguem adivinhar o nome desta árvore? É uma palavra da família dos dragões... 

 

Super-Dragão     ⃝       Dragoeiro     ⃝       DragonBall     ⃝       Drageia     ⃝ 
 
 

4) Sigam em frente, e ao lado do candeeiro 32235, existe um conjunto de plantas bem 

espinhosas e diversas. Façam o desenho deste conjunto.  

Apliquem-se e revelem os vossos dotes de artista. 
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5) O candeeiro 32233 está acompanhado de uma variedade de plantas exóticas, o que 

quer dizer que não são originárias de Portugal. Uma destas plantas foi utilizada 

antigamente para fazer vassouras, cestos e tapetes, sendo também algumas porções 

comestíveis, usadas por exemplo em saladas.  

Como se chama esta palmeira?  

 

 

Palmeira-da-esfregona     ⃝ 

Palmeira-das-vassouras     ⃝ 

Palmeira-dos-leques     ⃝ 

 

 

6) Sigam o percurso e, do vosso lado esquerdo, encontrarão uma árvore magnífica 

com folhas lisas e lustrosas.  

 

Encontrem o nome dela nesta Sopa de Letras 

 

 

M T I W A J Ç S 

I A Z N D A A I 

J C G M Ó G I L 

Q U Z N N L M I 

J G L R Ó I A T 

A Z L L E L E N 

N I Y Q A R I E 

A A T Q T N Y A 

 
  



C.M.Lisboa |  5 

 

  
7) Como podem verificar, este jardim não tem só plantas. Podem encontrar diversos 

animais em lagos que constituem exemplares da fauna dos jardins de Lisboa. Do 
vosso lado esquerdo existe um desses lagos.  

Quantas espécies conseguem observar? 
 

 

Agora, unam os pontos. Esta ave é o ________________________________________ 
(descubram-na no Guia Ilustrado das 25 Aves de Lisboa).  

 

 

Pato-mudo Pato-carolino Pato-real 

Tartarugas Ganso doméstico Pato-mandarim-branco 
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Em frente é que é o caminho. 32231, 32227, 32225. Se seguirem estes números não se 

vão perder. 

 

8) Antes de virarem à direita, junto ao gradeamento do lado esquerdo da entrada, está 
um belo exemplar que encontram descrito entre as páginas 25 e 27 do Guia 
Ilustrado das 25 Árvores de Lisboa.  

Digam o nome desta árvore e descrevam a forma das suas folhas. 
 

 

 

9) Aqui à volta há placas com informação importante. 
O que dizem? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

E continua a perseguição aos candeeiros: 32166, 32167, 32168. 
 

 

10) A Sequóia sempre verde é originária da Califórnia e destaca-se pelas grandes 
dimensões que atinge no seu território de origem. O seu nome é uma homenagem a 
um grande chefe nativo norte americano Cherokee, cujo nome era Sequoyah. 

Quantas Sequóias conseguem ver daqui?     ⃝ 
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Sigam pela esquerda, passando pela iluminação 32172 e 32178. 
 

11) Em frente ao 32179 encontrarão, segundo o mapa, um edifício que foi o primeiro 
jardim infantil Froebel, de finais do séc. XIX. Este modelo de escola inspirava-se na 
relação das crianças com a natureza. “A criança é uma planta humana que tem 
necessidade, primeiro que tudo, de ar e de sol para crescer”. Daí ser muito 
importante brincar e aprender no meio da natureza. 

O que podemos fazer nos parques e jardins? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

12) Do candeeiro 31184 vê-se uma árvore curiosa: é uma das árvores em que a flor 
nasce antes das folhas.  

Procurem o nome e mais informação no  

Guia Ilustrado das 25 Árvores de Lisboa, entre as páginas 22 e 24.  

_____________________________________________________________ 

 

 

13) Chegando ao fim do caminho, vão encontrar equipamentos destinados à prática de 
exercício físico.  

Enumerem alguns dos benefícios do exercício físico. 

_____________________________________________________________ 

 

 

14) Daqui conseguem observar uma estátua. Vão até lá. 
Quem é a pessoa representada? E o que tem na mão esquerda?  

_____________________________________________________________ 

 

Curiosidade: Muitos portugueses, provavelmente os vossos avós, aprenderam a ler através desse livro. 

 

 

Chegaram ao fim desta pequena aventura. 

Quando regressarem ao Jardim Guerra Junqueiro,  

mais conhecido por Jardim da Estrela, 

podem relembrar o que descobriram  

e ensinar a quem vier convosco. 

Divirtam-se 
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