
DIAS TEMÁTICOS



NATUREZA

Dinamização de atividades de conservação da natureza realizadas no Parque Natural de Sintra-
Cascais, nomeadamente reflorestações de espécies autóctones.

OBJETIVOS

•  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.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

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

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL Parque Natural Sintra-Cascais

CALENDARIZAÇÃO 18 a 22 de novembro

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas

Semana da Floresta  
Autóctone
AÇÕES DE PLANTAÇÃO



SUSTENTABILIDADE

Ação realizada com recurso a jogos e atividades lúdico-pedagógicas, nomeadamente “Não faça 
da sua sanita um caixote do lixo”, “Amar o Planeta, reciclar a Água” e “Amar o Mar e o Rio”.

OBJETIVOS

•  Conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo 
Urbano da Água, através de jogos lúdico-pedagógicos;

•  Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para uma melhor 
gestão do recurso tão escasso que é a água.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º, 2º e 3º ciclo

DURAÇÃO Manhã

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 29 de novembro 

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas

Dia do  
Saneamento
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  
E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FÁBRICAS DE ÁGUA



SUSTENTABILIDADE

Workshop ou palestra onde o tema poderá ser adaptado em função do interesse e/ou do 
público-alvo: “O valor da água”, “O papel das Fábricas de Água na preservação e conservação 
dos recursos hídricos” e “As fábricas de água, um contributo para a economia circular” são 
alguns dos temas que podem ser desenvolvidos pela Águas do Tejo Atlântico.

OBJETIVOS

•  Conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo 
Urbano da Água;

•  Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para uma melhor 
gestão do recurso tão escasso que é a água.

Dia do  
Saneamento
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E VALORIZAÇÃO  
DO(S) RECURSO(S) DAS FÁBRICAS DE ÁGUA

TIPO DE ATIVIDADE Teórica

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e Secundário

DURAÇÃO 90 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 29 de novembro 

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas



RESÍDUOS

Semana do Ambiente  

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.

OBJETIVOS

•  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.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º ano do 1º ciclo 

DURAÇÃO 60 min.

LOCAL Cascais Ambiente 

CALENDARIZAÇÃO 16 a 20 de março

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas



NATUREZA

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

OBJETIVOS

•  Promover a defesa do património natural;

•  Desenvolver o espirito de voluntariado.

Semana do Ambiente
AÇÕES DE PROTEÇÃO  
E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

TIPO DE ATIVIDADE Prática

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

DURAÇÃO 120 min.

LOCAL Parque Natural Sintra-Cascais

CALENDARIZAÇÃO 16 a 20 de março

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas



SUSTENTABILIDADE

Ação teórico-prática para compreensão dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.

OBJETIVOS

•  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.

Semana do Ambiente 
ODS: OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL, O QUE SÃO?

TIPO DE ATIVIDADE Teórico-Prática

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e Secundário 

DURAÇÃO 45 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 16 a 20 de março

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas



ENERGIA
Dia da Energia
CAMPEONATO MUNICIPAL ENERGY-GAME

Final inter-escolas do Campeonato municipal "Energy Game", o jogo interativo lúdico-
pedagógico, que tem como objetivo transmitir conhecimentos na área da sustentabilidade, com 
especial ênfase no consumo racional de energia. A pré-seleção das turmas é feita aquando da 
ação em sala de aula.

OBJETIVOS

•  Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da utilização racional de energia.

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 4º ano do 1º ciclo 

DURAÇÃO N.A.

LOCAL A definir

CALENDARIZAÇÃO 29 de maio - Dia Nacional da Energia



SUSTENTABILIDADE

Os alunos terão oportunidade de ver o plano de água da Albufeira do Rio da Mula e fazer o 
reconhecimento do que é uma barragem. De seguida, fazem um breve percurso pelas fases do 
tratamento da água desde o momento em que é captada na albufeira até a uma torneira. Ao 
longo deste percurso, os alunos terão oportunidade de visitar a estação de tratamento de água 
(ETA), com a zona de decantação e filtragem. 

OBJETIVOS

•  Sensibilizar os alunos para as matérias relacionadas com os recursos hídricos do Concelho de Cascais; 

•  Promover o conhecimento de todas as fases de tratamento do ciclo da água desde a sua origem até 
ao abastecimento público de água.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

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

DURAÇÃO 60 min.

LOCAL  Albufeira e ETA do Rio da Mula – Malveira da Serra

CALENDARIZAÇÃO  Dia 20 de março (antecipando o dia mundial da água,  
dia 22 de março, que em 2020 é domingo)

INSCRIÇÕES  Até 31 de outubro - Inscrições limitadas 

Dia Mundial  
da Água
VISITA À ETA 



SUSTENTABILIDADE

Ação realizada com recurso a jogos e atividades lúdico-pedagógica, nomeadamente “Não faça 
da sua sanita um caixote do lixo”, “Amar o Planeta, reciclar a Água” e “Amar o Mar e o Rio”.

OBJETIVOS

•  Conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo 
Urbano da Água, através de jogos lúdico-pedagógicos;

•  Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para uma melhor 
gestão do recurso tão escasso que é a água.

TIPO DE ATIVIDADE Prática

DESTINATÁRIOS 1º, 2º e 3º ciclo

DURAÇÃO Manhã

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 20 de março

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas 

Dia Mundial  
da Água
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E VALORIZAÇÃO  
DO(S) RECURSO(S) DAS FÁBRICAS DE ÁGUA



SUSTENTABILIDADE

Workshop ou palestra onde o tema poderá ser adaptado em função do interesse e/ou do 
público-alvo: “O valor da água”, “O papel das Fábricas de Água na preservação e conservação 
dos recursos hídricos” e “As fábricas de água, um contributo para a economia circular” são 
alguns dos temas que podem ser desenvolvidos pela Águas do Tejo Atlântico.

OBJETIVOS

•  Conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo 
Urbano da Água;

•  Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para uma melhor 
gestão do recurso tão escasso que é a água.

TIPO DE ATIVIDADE Teórica

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e Secundário

DURAÇÃO 90 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 20 de março 

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas

Dia Mundial  
da Água
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E VALORIZAÇÃO  
DO(S) RECURSO(S) DAS FÁBRICAS DE ÁGUA



SUSTENTABILIDADE

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

OBJETIVOS

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

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 3º e 4º ano do 1º ciclo

DURAÇÃO Manhã

LOCAL Parque Urbano de Cascais

CALENDARIZAÇÃO 5 de junho

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas

Dia Mundial do Ambiente
IV OLIMPÍADAS DO AMBIENTE



SUSTENTABILIDADE

Workshop ou palestra onde o tema poderá ser adaptado em função do interesse e/ou do 
público-alvo: “O valor da água”, “O papel das Fábricas de Água na preservação e conservação 
dos recursos hídricos” e “As fábricas de água, um contributo para a economia circular” são 
alguns dos temas que podem ser desenvolvidos pela Águas do Tejo Atlântico.

OBJETIVOS

•  Conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo 
Urbano da Água;

•  Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para uma melhor 
gestão do recurso tão escasso que é a água.

TIPO DE ATIVIDADE Teórica

DESTINATÁRIOS 3º ciclo e Secundário

DURAÇÃO 90 min.

LOCAL Escola

CALENDARIZAÇÃO 5 de junho 

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro - inscrições limitadas

Dia Mundial  
do Ambiente
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E VALORIZAÇÃO  
DO(S) RECURSO(S) DAS FÁBRICAS DE ÁGUA




