
PARCERIAS



RESÍDUOS

Ecoescovinha

Recolha de escovas de dentes usadas para reciclagem, desenvolvido na implementação do 
Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral da Direção Geral da Saúde, onde se sensibiliza 
para a escovagem regular e a troca de escovas de 3/3 meses para maior eficácia na higienização 
dos dentes. Projeto de responsabilidade social, exemplo de economia circular e práticas 
sustentáveis em saúde.

OBJETIVOS

•  Reduzir a quantidade de resíduos;

•  Promover a reciclagem;

•  Proteger o meio ambiente;

•  Promover hábitos de higiéne oral saudáveis.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Escolas

DURAÇÃO Ano letivo

LOCAL Escolas Concelho de Cascais  EcoEscovão

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro



PROTEÇÃO ANIMAL

Proteção Animal

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 desafiados a realizar projetos escolares para uma campanha sobre o não 
abandono de animais. 

OBJETIVOS

•  Sensibilizar a comunidade educativa para 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.

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: Festa da Criança.

INSCRIÇÕES Até ao final do 1º período - inscrições limitadas



SUSTENTABILIDADE

Os alunos terão oportunidade de contactar com uma equipa da Águas de Cascais que se 
deslocará às escolas para apresentar as temáticas da água de abastecimento público e águas 
residuais, com conteúdos integrados no âmbito do projeto Zé Baía.

OBJETIVOS

•  Sensibilizar para a importância da água no nosso dia-a-dia, de uma forma didática e divertida;

•  Promover o conhecimento do ciclo da água, com especial foco no Concelho de Cascais;

•  Sensibilizar os alunos para a correta utilização da rede de drenagem de águas residuais do Concelho 
de Cascais.

TIPO DE ATIVIDADE Teórico-Prática

DESTINATÁRIOS 1º ciclo

DURAÇÃO 90 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

INSCRIÇÕES  Inscrição através do e-mail: projetozebaia@aguasdecascais.pt

Projeto Zé Baía



RESÍDUOS

Heróis da Reciclagem  
do Alumínio

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 2019-2020 contará com a sua quarta edição. 

OBJETIVOS

•  Sensibilizar 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.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º ciclo 

DURAÇÃO Ao longo do ano letivo

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

INSCRIÇÕES  Inscrição através do e-mail: 
projetoheroisdareciclagem_aluminio@servicopedagogico.info Ou 21 315 3066



SUSTENTABILIDADE

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. 

OBJETIVOS

•  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 Quiz interativo com dicas e 
curiosidades.

TIPO DE ATIVIDADE Teórico-Prática

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

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL  CEA - Água a 360°  
Rua Visconde de Seabra, n.º 3 - Lisboa

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

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

Valor da Água
VISITA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL - ÁGUA A 360°



SUSTENTABILIDADE

Pretende-se mostrar in loco como se processa o tratamento da água residual numa Fábrica de 
Água (FA) (ETAR - estação de tratamento de águas residuais).

OBJETIVOS

•  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.

TIPO DE ATIVIDADE Teórica

DESTINATÁRIOS 3º ciclo

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL Fábrica de Água da Guia - Cascais

CALENDARIZAÇÃO  Ao longo do ano letivo - mediante disponibilidade

INSCRIÇÕES  Obrigatória, através do site  
https://www.aguasdotejoatlantico.pt/content/marcacao-de-visitas

Tratamento  
de Águas Residuais
VISITA À FÁBRICA DE ÁGUA DA GUIA  
(FASE LIQUIDA E/OU FASE SÓLIDA)



OCEANOS

Projeto  
Coastwatch  
Portugal

Projeto de educação ambiental e ciência cidadã em que todas as pessoas podem participar, que 
consiste na recolha de informações sobre os animais, as algas, as plantas, a ocupação do solo acima 
da praia, o tipo de substrato (areia, rocha), a poluição – contaminações e resíduos e os riscos e 
ameaças para zonas costeiras à escolha dos participantes. A associação ambientalista GEOTA 
coordena o projeto há 30 anos, com o apoio de escolas, ONG's, autarquias, associações e outras 
entidades.

OBJETIVOS

•  Contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para Estratégia 
Nacional de Educação Ambiental 2020; 

•  Privilegiar os domínios da Educação para a Cidadania - Desenvolvimento Sustentável e Educação 
Ambiental;

•  Aumentar a literacia sobre recursos naturais marinhos e a fragilidade dos ecossistemas do litoral;

•  Desenvolver técnicas de observação e identificação in situ, num ecossistema costeiro;

•  Promover a tomada de consciência de que os atos dos cidadãos influenciam a qualidade do ambiente.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º, 2º e 3º ciclo e Secundário

DURAÇÃO 60 a 90 min.

LOCAL  Em todas as zonas costeiras, que sejam acessíveis, de preferência na maré-baixa.

CALENDARIZAÇÃO De setembro a abril

INSCRIÇÕES  Todos os participantes poderão inscrever-se no site  
https://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal

Mais informações, sugestões, observações
coastwatchnacional@gmail.com 
geota@geota.pt 
262881790 | 213956120 | 935373571



OCEANOS

Escola Azul

Programa educativo do Ministério do Mar que tem como missão de promover a Literacia do 
Oceano em Portugal. Distinguimos as escolas que trabalham problemáticas ligadas ao Oceano 
e orientamo-las na criação de projetos escolares estruturados sobre o mar. Estamos a criar 
uma comunidade de Literacia do Oceano em Portugal, aproximando escolas, setor do mar, 
municípios, universidades e entidades com papel ativo na educação marinha. Para pertencer 
à rede Escola Azul e ter acesso à oferta educativa de mais de 50 parceiros, submeta o projeto 
educativo da sua escola no site www.escolaazul.pt.

OBJETIVOS

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclo e 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  As candidaturas a Escola Azul podem ser submetidas em qualquer altura do ano.

Siga-nos em:
www.escolaazul.pt
facebook.com/escolazul
instagram.com/escolaazul
escolas@escolaazul.pt

•  Explorar uma problemática do Oceano;

•  Estimular os alunos  
a agir, intervir e decidir;

•  Cruzar diferentes áreas do saber; 

•  Integrar alunos de diferentes idades;

•  Interagir com a rede de parceiros; 

•  Envolver a comunidade local;

•  Nomear Embaixadores  
do Oceano entre os alunos; 

•  Comunicar as ações realizadas.



RESÍDUOS

Roadshow  
Academia  
Ponto Verde

O roadshow da Academia Ponto Verde, dinamizado pela Sociedade Ponto Verde é composto 
por jogos, passatempos e muita informação que irão desafiar alunos e professores a aprender 
da forma mais divertida como adotar hábitos sustentáveis. Podem responder aos quizzes, 
navegar na plataforma da Academia Ponto Verde e aprender a separar as embalagens usadas  
corretamente. O roadshow, em parceria com o Grupo Mosqueteiros, marca presença durante um 
dia em cada escola e promove a importância da reciclagem no contexto escolar. 

OBJETIVOS

•  Dar a conhecer a plataforma Academia Ponto Verde;

•  Disponibilizar a alunos e professores todos os conteúdos sobre sustentabilidade e reciclagem;

•  Promover hábitos de reciclagem nas escolas;

•  Esclarecer dúvidas e mitos de reciclagem.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS Professores e alunos do 2º e 3º ciclos

DURAÇÃO 15 dias

LOCAL Escolas de 2º e 3º ciclo de Cascais

CALENDARIZAÇÃO 2 a 16 de outubro (dias úteis)

INSCRIÇÕES Inscrições limitadas




