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Parceiros
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Proteção animal

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º ciclo

DURAÇÃO 60 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 2º período: Visita à escola
3º período: Acompanhamento e recolha dos trabalhos
Exposição de trabalhos na Festa da Criança.

INSCRIÇÕES Até final do 1º período. Inscrições limitadas

Conjunto de sessões de apresentação da Associação São Francisco de Assis, com a 
partilha de experiências e a promoção do bem-estar animal.
Os alunos serão desafiadas a realizar projetos escolares para uma campanha sobre 
o não abandono de animais. 

PRETENDE-SE
• Sensibilizar a comunidade educativa sobre o não abandono de animais;
• Apresentar a SFA CASCAIS;
• Compreender a linguagem corporal dos animais;
• Informar sobre como agir quando encontramos um animal abandonado;
• Aprender a divulgar animais perdidos ou abandonados nas redes sociais.
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Todos os anos

DURAÇÃO 2 horas

LOCAL Zonas Costeiras de Portugal continental e Regiões 
Autónomas

CALENDARIZAÇÃO As Campanhas anuais Coastwatch decorrem de Setembro 
a Maio

INSCRIÇÕES A inscrição deverá ser realizada no site do Coastwatch 
http://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal

Já percorreu a praia, durante a maré baixa e, recolheu informações ambientais de 
valor científico?
Torne-se vigilante do litoral português, e parta à descoberta dos seres vivos, da 
zonação costeira, dos resíduos e principais ameaças através da monitorização 
ambiental Coastwatch. Só precisa de realizar uma caminhada à beira-mar, com 
a maré vazia, e estar de olhos bem abertos! Com dados credíveis, conseguimos 
intervir junto de quem gere o nosso litoral para que sejam tomadas decisões 
esclarecidas e protegido o que é de toda a gente.

PRETENDE-SE
• Aumentar a literacia sobre recursos naturais marinhos; a fragilidade dos 
ecossistemas do Litoral; as causas de erosão do litoral e recuo da linha de costa; 
as alterações climáticas e o futuro dos oceanos e questões relacionadas com o 
ordenamento do território; 

•  Desenvolver técnicas de observação e identificação in situ, num ecossistema 
costeiro; promover a educação ambiental, a cidadania ativa na formação de 
cidadãos mais conscientes e informados sobre os ecossistemas dependentes de 
água doce, de águas costeiras e de transição. 

mar
Projeto Coastwatch
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Alunos do Pré-escolar e 1º ciclo.

DURAÇÃO N.A.

LOCAL Escolas do Concelho de Cascais - Ecoescovão

CALENDARIZAÇÃO Durante o Ano Letivo. Final do ano letivo recolha e 
pesagem das escovas depositadas no ecoescovão e 
entrega de prémios.

INSCRIÇÕES Até 31 de Outubro de 2018

O EcoEscovinha é um projecto de responsabilidade social que visa a reciclagem 
das escovas de dentes, a promoção da escovagem regular e eficaz e a troca de 
escova de 3/3 meses.

PRETENDE-SE    
•  Promover mudança de atitudes centrada na reciclagem de resíduos.

resíduos
Ecoescovinha
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resíduos
Heróis da reciclagem
do alumínio

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º ciclo.

DURAÇÃO Ao longo do ano letivo

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO Durante o Ano Letivo

INSCRIÇÕES Inscrição através do mail: projetoheroisdareciclagem_
aluminio@servicopedagogico.info 
Ou 21 315 3066

No âmbito deste projeto, são fornecidos materiais de apoio acerca do alumínio e 
da importância da sua reciclagem. Para além da entrega de materiais, a dinâmica 
é composta por um concurso (com prémios associados) e visitas nas escolas. 
Pretende-se que os alunos desenvolvam a consciência de que existem muitos 
outros materiais que podem ser reciclados para além do papel, plástico e vidro..  
Em 2018-2019, contará com a sua terceira edição. 

PRETENDE-SE    
•  Sensibilizar a comunidade educativa para a importância de reciclar outros materiais, 

como o alumínio.
• Transmitir uma mensagem clara: “todos somos ou podemos vir a ser heróis da
   reciclagem, e todos podemos contribuir”.
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Pré-Escolar ao Secundário

DURAÇÃO 2 anos letivos

LOCAL Os projetos Escola Azul são desenvolvidos pela escola 
mas devem extravasar o espaço escolar e incluir interações 
com a comunidade local e o setor do mar

CALENDARIZAÇÃO As candidaturas a Escola Azul podem ser submetidas em 
qualquer altura do ano.

INSCRIÇÕES Inscrições e envio de candidaturas em www.escolaazul.pt

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar que pretende 
distinguir as escolas que trabalham o oceano e orientá-las na criação de projetos 
escolares estruturados sobre o mar. 
Para pertencer à rede Escola Azul e ter acesso à oferta educativa de mais de 
40 parceiros, pode submeter o projeto educativo da sua escola no site www.
escolaazul.pt.
E o que é uma Escola Azul? Uma Escola Azul envolve ativamente a comunidade 
escolar na compreensão da influência do oceano em nós e da nossa influência no 
oceano, e articula as suas atividades e iniciativas com a comunidade local e com os 
diferentes atores do setor do mar. 

PRETENDE-SE
• Desenvolver projetos escolares sobre o oceano;
• Estimular os alunos para a participação ativa e intervenção;
• Envolver diferentes disciplinas;
• Integrar alunos de diferentes idades;
• Promover a interação com o setor do mar; 
• Incluir a comunidade local;
• Definir Embaixadores entre os alunos;
• Comunicar as ações realizadas.

mar
Escola Azul
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TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1.º Ciclo ao Secundário

DURAÇÃO 1 ano letivo

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

INSCRIÇÕES Inscrições abertas a partir de setembro.
Mais informações em www.dgpm.mm.gov.pt/ler-mais-mar

O Ler+Mar desafia as escolas a procurarem estratégias de leitura de natureza 
literária, científica ou histórica, partindo de suportes multimodais – textos, vídeos, 
websites, etc. 
Com base na leitura e exploração desses recursos, e articulando as diversas áreas 
curriculares, pretende-se que os alunos criem um produto final apelativo, com uma 
componente de comunicação.
O projeto destina-se a alunos do Ensino Básico e Secundário e resulta de uma 
parceria estabelecida entre o Plano Nacional de Leitura, a Direção-Geral de Política 
do Mar, a Aporvela e o jornal Público.

PRETENDE-SE
• Promover a leitura e a escrita de diferentes tipos de textos, científicos e literários, 
relacionados com o mar;

• Reconhecer o mar, com as suas potencialidades e problemas, como ambiente 
propício ao encontro de povos, línguas e culturas;

• Desenvolver múltiplas literacias;
• Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável do oceano e dos
   recursos marinhos;
• Desenvolver competências de comunicação, através da apresentação de
   um   produto final criativo.

mar
Ler+mar
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cidadania
TRATAMENTO
DE ÁGUAS RESIDUAIS

TIPO DE ATIVIDADE Teórico

DESTINATÁRIOS 3º ciclo

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL Fábrica de Água da Guia - Cascais

CALENDARIZAÇÃO Durante todo o ano

INSCRIÇÕES Através do site
https://www.aguasdotejoatlantico.pt/content/marcacao-
de-visitas

Visita à Fábrica de Água da Guia (Fase liquida e/ou Fase sólida).
Pretende-se mostrar in loco como se processa o tratamento da água residual numa 
ETAR (estação de tratamento de águas residuais).

PRETENDE-SE
• Sensibilizar para o uso eficiente do recurso água;
• Mostrar o contributo da Fábrica de Água para a preservação e conservação dos 
recursos hídricos e para a valorização dos produtos resultantes do processo de 
tratamento, com forte contributo para a economia circular.
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cidadania
VALOR DA ÁGUA

TIPO DE ATIVIDADE Teórico-Prática

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

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL CEA - Água a 360°

CALENDARIZAÇÃO Durante todo o ano

INSCRIÇÕES Através dos e-mails: agua360@adp.pt; visitas.adta@adp.pt

Visita ao Centro de Educação Ambiental - ÁGUA a 360°.
Num espaço interativo onde a inovação tecnológica é o veículo principal, pretende-
se a sensibilização para o valor da água nas suas diferentes dimensões, com 
recurso a diversas atividades disponíveis em 5 estações temáticas.

PRETENDE-SE
• Sensibilizar para o uso eficiente do recurso água;
• Sensibilizar para o uso eficiente da água com recurso a  técnicas de aprendizagem 
e diversão, destacando-se uma viagem virtual a 360° a uma ETA e ETAR e um quizz 
interativo com dicas e curiosidades. 


