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Dias temáticos 
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 3º e 4º anos do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo e secundário

DURAÇÃO 120 min

LOCAL Parque Natural de Sintra-Cascais

CALENDARIZAÇÃO 19 a 23 de novembro

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro de 2018. Inscrições limitadas

Ações de Plantação
Dinamização de atividades de conservação da natureza realizadas no Parque 
Natural de Sintra–Cascais (PNSC), nomeadamente reflorestações de espécies 
autóctones.

PRETENDE-SE    
•  Sensibilizar a comunidade escolar para a defesa do património florestal e perceção 

da floresta enquanto riqueza nacional e elemento essencial no equilíbrio ecológico 
ambiental;

• Incutir sentimento de defesa do património natural;
• Desenvolver o espírito de voluntariado.

natureza
Semana da Floresta  Autóctone
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 3º e 4º anos do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo e secundário

DURAÇÃO 120 min

LOCAL Parque Natural de Sintra-Cascais

CALENDARIZAÇÃO 18 a 22 de março

INSCRIÇÕES Até final do 1º período - Inscrições limitadas.

Ações de proteção e conservação da natureza
Promoção de  atividades de voluntariado ambiental no âmbito da conservação 
da natureza realizadas no Parque Natural Sintra-Cascais, nomeadamente,  
reflorestações de espécies autóctones e controlo de espécies exóticas invasoras.

PRETENDE-SE
• Promover a defesa do património natural;
• Desenvolver o espírito de voluntariado.

natureza
Semana do Ambiente
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e secundário

DURAÇÃO 120 min

LOCAL Cascais

CALENDARIZAÇÃO 18 a 22 de março

INSCRIÇÕES Até final do 1º período - Inscrições limitadas.

Roteiro das árvores
Percurso interpretativo pela Vila de Cascais, para identificação das espécies de 
árvores existentes.

PRETENDE-SE
• Identificar as diferentes espécies de árvores existentes na baixa de Cascais;
• Conhecer a importância das árvores em meio urbano e suas características.

natureza
Semana do Ambiente
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TIPO DE ATIVIDADE Teórico-Prática

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e secundário

DURAÇÃO 45 min

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 18 a 22 de março

INSCRIÇÕES Até final do 1º período - Inscrições limitadas.

ODS: Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o que são?
Ação teórico-prática para compreensão dos Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável.

PRETENDE-SE
• Conhecer os objetivos para o Desenvolvimento Sustentável;
• Sensibilizar a comunidade escolar para uma cidadania mais participativa
   e preocupada com o desenvolvimento de estilos de vida mais sustentáveis.
• Reconhecer a importância dos ODS’s a nível local.

natureza
Semana do Ambiente
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º ano do 1º ciclo

DURAÇÃO 60 min

LOCAL Cascais Ambiente

CALENDARIZAÇÃO 18 a 22 de março

INSCRIÇÕES Até final do 1º período - Inscrições limitadas.

Vamos explorar a Cascais Ambiente
Visita às instalações da Cascais Ambiente, para conhecer os principais serviços 
desenvolvidos pela empresa, visando o bom ambiente do concelho.

PRETENDE-SE
• Promover uma maior proximidade entre a Cascais Ambiente e a comunidade  
escolar;

• Conhecer os diversos serviços promovidos pela Cascais Ambiente;
• Explorar alguns dos equipamentos de limpeza urbana utilizados pela Cascais 
Ambiente.

natureza
Semana do Ambiente
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TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 4º ano do 1º ciclo

DURAÇÃO 29 de maio

LOCAL A Pré seleção das turmas será feita em sala de aula;
 - Realização do campeonato em local a confirmar

CALENDARIZAÇÃO Pré seleção das turmas: de 2 a 30 de Abril de 2019;
 - Campeonato a 29 de Maio - Dia Nacional da Energia.

INSCRIÇÕES Até final do 1º período

Competição inter-escolas do Campeonato “Energy Game”, o jogo interativo 
lúdico-pedagógico, que tem como objetivo transmitir conhecimentos na área da 
sustentabilidade, com especial ênfase na eficiência energética.

PRETENDE-SE
•  Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da utilização racional de 

energia.

energia
Dia da Energia
Campeonato Energy-Game
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TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 3º e 4º ano do 1º ciclo

DURAÇÃO 05 de junho

LOCAL Parque Urbano de Cascais

CALENDARIZAÇÃO Ano letivo

INSCRIÇÕES Até final do 1º período

Competição inter-escolas, através da dinamização de diversas atividades lúdico-
pedagógicas, subordinadas às diferentes vertentes da educação ambiental: 
cidadania, natureza, mar, resíduos e energia.

PRETENDE-SE    
• Consolidar os conhecimentos adquiridos nas atividades realizadas ao longo
   do ano letivo, no âmbito do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental de
   Cascais.

cidadania
Dia Mundial do Ambiente
III Olimpíadas do Ambiente


