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Integrado na Estratégia para a Sensibilização Ambiental do município 
de Oeiras, o Programa de Educação Ambiental (PEA) para as escolas, 
irá ter continuidade com o objetivo de promover a consciência crítica 
e participativa e a adoção de comportamentos de sustentabilidade, 
estimulando a participação ativa dos jovens munícipes na proteção do 
ambiente, num âmbito local e global.

Nesta 27ª edição são propostas mais de 80 atividades, dinamizadas 
pelo município e por um conjunto de entidades parceiras, que se 
destinam à participação de toda a comunidade escolar do município: 
estabelecimentos da rede pública e privada, desde o nível pré-
escolar até ao ensino secundário e universitário. O PEA continuará 
a integrar o Programa  Oeiras Educa para as escolas da rede pública 
e mais recentemente para as IPSS na área temática do Ambiente e 
Sustentabilidade.

Nesta edição é dado especial destaque à promoção de atividades 
focadas no tema da biodiversidade, dando sequencia à estratégia que 
visa caracterizar, avaliar, monitorizar, conservar, restaurar e comunicar 
as espécies, habitats e ecossistemas do nosso território, envolvendo os 
cidadãos, especialmente as crianças e os jovens, na preservação destes 
espaços naturais.

Em todas as propostas de atividades estão mencionados os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, que visam um compromisso coletivo e 
transversal para a sustentabilidade do Planeta (Agenda2030 no contexto 
das Nações Unidas), tendo em consideração os temas e conceitos 
presentes em cada ação. 

O contributo de todos, através de uma participação ativa e dinâmica, 
continua a ser fundamental para construir em Oeiras um território mais 
sustentável. 

Votos de um bom trabalho! 

O Presidente da Câmara

Isaltino Morais
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RESíDUOS

Promotor: Tratolixo e CMO
Tipo: Ação em recinto escolar ou Ação Síncrona
Destinatários: JI (4/5 anos), 1º, 2º e  3º Ciclo, 
Secundário, Docentes e Séniores 
Duração: JI 0h45; restantes -1h15

DESCRIÇÃO
Ações de sensibilização com recurso a vídeos e/ou  
jogos didáticos, onde são abordados diferentes 
temas sobre a problemática dos resíduos, com 
a apresentação da  TRATOLIXO à comunidade 
escolar: que tipo de resíduos recebe; o ciclo 
dos resíduos; formas de valorização; regras da 
separação; 5 R`s; como se podem poupar recursos 
naturais do planeta. 
Para docentes e seniores  é realizada uma 
apresentação sobre o tema: “Aprender para 
ensinar”: Resíduos Urbanos; Princípios gerais 
da Gestão de Resíduos Urbanos; Educação 
Ambiental.

LOCAL
Recinto escolar.
Em caso de restrições associadas ao cenário 
pandémico as atividades poderão ser realizadas 
em formato de videochamada.

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA
site. www.tratolixo.pt/index.php?/visitas 
Info. residuos@tratolixo.pt 

Promotor: Tratolixo e CMO
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários:  9º, 10º, 11º e 12º ano
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Visitas de Estudo às instalações de tratamento 
de resíduos urbanos da Tratolixo, situadas no 
concelho de Cascais e Mafra (Trajouce, Abrunheira 
e Ericeira) onde são dados a conhecer os ciclos 
de vida dos materiais, esclarecendo a relação 
entre o consumo, a produção de resíduos, formas 
de tratamento, destino final e consequências 
ambientais.

LOCAL
Instalações de tratamento de resíduos urbanos 
da Tratolixo, situadas nos concelhos de Cascais e 
Mafra (Trajouce, Abrunheira e Ericeira)

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

site. www.tratolixo.pt/index.php?/visitas
Marcações entre outubro e junho mediante 
condições climatéricas favoráveis e 
disponibilidade de acordo com o Regulamento de 
visitas em vigor. 

TRANSPORTE
A CMO disponibiliza transporte para escolas da 
rede pública, mediante disponibilidade.

A TRATOLIXO VAI À ESCOLA VISITAS À TRATOLIXO
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GERAÇÃO VERDÃO 

Promotor: Novo Verde – Sociedade Gestora de 
Resíduos de Embalagens
Tipo: Projeto/Concurso
Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: consultar informação das atividades

DESCRIÇÃO
O projeto Geração Verdão visa trabalhar o tema da 
gestão e reciclagem de embalagens a colocar no 
ecoponto, elucidando quanto ao comportamento 
desejado por parte dos cidadãos, bem como o 
que acontece até à fase da reciclagem.
As escolas poderão participar num conjunto de 
desafios incluídos em atividades do Programa 
Eco-Escolas. 
https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2019-2020/
geracao-verdao/

LOCAL
Recinto escolar 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA
www.novoverde.pt | www.geracaoverdao.pt
f.moita@erp-recycling.org
Tel. 219.119.630

RESíDUOS

MONTES DE LIXO! 

Promotor: A Porta Amarela
Tipo: Micro-Espetáculo sobre uma cidade de lixo 
- com inspiração no livro das Cidades Invisíveis de 
Italo Calvino
Destinatários: professores, educadores, pré-
escolar e 1ºciclo
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Era uma vez uma cidade com habitantes que 
acumulavam em seu redor MONTES de lixo. 
Olhamos e voltamos a olhar; arrumamos, 
desarrumamos e voltamos a arrumar de uma 
forma diferente. Que histórias guardam estes 
lixos? O que nos contam? Como os podemos 
aproveitar ou melhor… Evitar!?
Esta atividade é desenvolvida em dois momentos: 
o primeiro com uma visita à escola com um 
micro-espetáculo que fala sobre os gestos que 
diariamente fazemos, e sobre o impacto que têm 
no mundo que nos rodeia. Num segundo, a turma 
irá receber um e-mail onde será disponibilizado 
material pedagógico com vídeo,  informação 
sobre o texto, autor e propostas criativas que 
permitem o desenvolvimento de um trabalho na 
sala de aula (entre educadores e alunos) após a 
visita.
+informação: www.aportamarela.com

LOCAL
Sala de aula ampla sem mesas e com cadeiras 
para todos os alunos

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA
Tel: 960.085.035 ou 938.746.050
aportamarela@gmail.com
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RESíDUOS

Promotor: Electrão - Associação de Gestão de 
Resíduos
Tipo: Campanha/Projeto/Concurso
Destinatários: JI, 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: Ao longo do ano letivo

DESCRIÇÃO
A Escola Electrão é um projeto do Electrão que tem 
por objetivo sensibilizar e envolver professores, 
alunos, funcionários, pais e comunidade em 
geral, no esforço da reciclagem, com a recolha de 
equipamentos elétricos e pilhas usadas.
Para além de contribuírem para a proteção do 
ambiente, as escolas, os professores e alunos 
envolvidos podem receber prémios.
Vamos dar nota máxima à reciclagem!

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO 
ATIVIDADE GRATUITA
https://www.electrao.pt/campanhas/
escola-electrao/
www.facebook.com/electraopt
www.instagram.com/electraopt
escola@electrao.pt
800.262.333

Promotor: ERP - European Recycling Platform 
Tipo: Projeto/Concurso
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo, Secundário, 
Universidades e Docentes 
Duração: consultar informação das atividades

DESCRIÇÃO
O projeto Geração Depositrão tem como principal 
objetivo introduzir o tema dos Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e 
Pilhas usadas no programa escolar, motivando o 
comportamento da entrega destes resíduos, os 
quais são encaminhados para tratamento e/ou 
reciclagem. As escolas poderão, ainda, participar 
num conjunto de desafios incluídos em atividades 
criativas com prémios associados.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

www.erp-recycling.pt 
www.geracaodepositrao.abae.pt
f.moita@erp-recycling.org
Tel. 219.119.630

ESCOLA ELECTRÃO GERAÇÃO DEPOSITRÃO
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RECICLAGEM DE OLEOS ALIMENTARES EM 
VELAS “DE FIO A PAVIO”

Promotor: Oil2Wax
Tipo: Ação em recinto escolar.
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: 1h00/1h30

DESCRIÇÃO
Ação de informação e sensibilização para o 
impacto dos óleos alimentares usados nos 
oceanos destinada à comunidade escolar, 
crianças e suas famílias, abordando-se a economia 
circular através da apresentação (de A a Z) e da 
demonstração de uma solução inovadora que 
permite transformar os óleos alimentares usados 
em velas ecológicas e perfumadas descrevendo 
todos os benefícios que esta nova abordagem 
tem para o ambiente e para as pessoas. 
Mais info. defioapavio.pt/

LOCAL
Recinto escolar em ambiente sala de aula

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

O2W - Agendamento mediante disponibilidade
info@oil2wax.com

RECICLAGEM DE OLEOS ALIMENTARES
EM SABÃO LIQUIDO

Promotor: EcoXperience
Tipo: Workshop
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: 0h45/1h30

DESCRIÇÃO
Workshop onde se exploram os temas ecologia, 
reciclagem, ciência e experiência, com
componente prática e teórica, transmitindo-se 
conhecimentos sobre os perigos do
descarte inadequado do óleo alimentar usado 
nos ecossistemas e a sua valorização em sabão 
liquido.
Mais info. www.ecox.pt

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

EcoXperience
Tel. 910.229.679
info@ecox.pt
www.ecox.pt

RESíDUOS
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RESíDUOS

Promotor: Valormed
Tipo: Ação em recinto escolar
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo e Secundário
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Ações de informação e sensibilização sobre o 
sistema integrado de gestão dos resíduos de 
embalagens vazias e medicamentos fora de uso, 
a prestar pelos Farmacêuticos das farmácias 
aderentes da Valormed (mediante disponibilidade 
de horário) que se localizem na área geográfica do 
estabelecimento de ensino.

LOCAL
Recinto escolar 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 
VALORMED
Tel. 214.139.650
valormed@valormed.pt
www.facebook.com/pages/
Valormed/218365331532373

Promotor: DECOJovem
Tipo: Concurso
Destinatários: 1º,2º e 3º Ciclo
Duração: novembro e dezembro

DESCRIÇÃO 
O “Desafio Natal Sem Resíduos”, pretende desafiar 
os jovens a construir árvores de Natal com 
embalagens plásticas de todas as cores e feitios.
Em turma, com o apoio do professor, os jovens 
devem dar uma nova vida às embalagens de 
plástico e construir uma árvore de Natal, com 
os respetivos enfeites natalícios, usando a 
criatividade. Para participar, basta enviar uma 
fotografia da árvore construída, através da 
Plataforma DECOJovem. Os alunos da turma com 
a árvore mais original e com a maior variedade de 
embalagens utilizadas irão receber prémios.
Informações:  www.decojovem.pt 

LOCAL
Recinto escolar 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Realização em recinto escolar
Deco Jovem
www.decojovem.pt 
Tel. 213.710.249 

GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS 
VAZIAS E MEDICAMENTOS FORA DE USO

NATAL SEM RESÍDUOS… DE PLÁSTICO

EMBALAGENS & MEDICAMENTOS
FORA DE USO

NO SÍTIO CERTO,
TRANSFORMAM
O AMBIENTE.

Saiba mais em www.valormed.pt
ou      /valormed
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RESíDUOS

EMBALAGENS E PAPEL
Para a correta separação de resíduos na escola a CMO disponibilizou 
a todos os estabelecimentos de ensino recipientes devidamente 
identificados para colocação nas salas, bar/refeitório, corredores, 

nomeadamente:
- Azuis para papel e cartão;

- Amarelos para embalagens de plástico e metal;
- Cinzentos para resíduos indiferenciados.

A CMO realiza também, no espaço escolar, sessões de 
esclarecimento sobre separação e valorização de resíduos para 
docentes e assistentes operacionais. Caso seja necessário reforço 

destes recipientes contactar Núcleo de Sensibilização Ambiental.
Tel. 210.976.565 / 210.977.459

pea@oeiras.pt

CAMPANHA PAPEL POR ALIMENTOS
Campanha promovida pelos Bancos Alimentares com contornos 
ambientais e de solidariedade no âmbito da qual o papel angariado 
(jornais, revistas, folhetos, etc.) é convertido em produtos 

alimentares. Consultar locais de entrega do papel no site:
www.papelporalimentos.pt

PILHAS
As escolas que pretendem participar na separação pilhas para 
reciclagem podem solicitar recipientes às atuais entidades gestoras:

“Electrão – Associação de Gestão de Resíduos”
Info. www.ondereciclar.pt

Tel. 800.262.333
 recolhas@electrao.pt”

“ERP - Portugal”
 www.erp-recycling.pt

 f.moita@erp-recycling.org
Tel. 219.119.630

ROLHAS DE CORTIÇA 
Programa Green Cork Escolas/IPSS – Projeto promovido pela 
Quercus que visa  a sensibilização e o incentivo à recolha seletiva 
de rolhas de cortiça, como material reutilizável e reciclável e como 
forma de preservar a natureza e contribuir para iniciativas de 

reflorestação de árvores autóctones, entre elas o sobreiro.
Descrição e atividades disponíveis em www.greencork.org/escolas

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS PARA RECICLAGEM NA ESCOLA
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Promotor: CMO/ Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tipo: Unidade Móvel de Sensibilização Ambiental
Destinatários: 1º e 2º ciclo
Duração: 30 a 45 min cada grupo. A viatura recebe vários grupos 
no período que estiver junto à escola.

DESCRIÇÃO
Plástico à Vista é um projeto de sensibilização ambiental que 
aborda a temática dos efeitos do uso excessivo do plástico, visando 
consciencializar para a importância da sua redução e de como 
podemos contribuir para este objetivo na nossa vida diária.
A atividade é realizada com o auxílio de uma viatura itinerante que 
se desloca junto da escola, estando equipada com uma miniestação 
de transformação de resíduos de plástico.

LOCAL
Recinto escolar ou espaço publico próximo à escola

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Por convite a enviar aos agrupamentos.

RESíDUOS

Semana Europeia de 
Prevenção de Resíduos 

3 a 11 novembro
Plástico à Vista

DIAS TEMÁTICOS
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ÁGUA  E  SANEAMENTO

VISITA SIMAS DE OEIRAS E AMADORA

Promotor: SIMAS - Serv. Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Tipo: Visita de estudo
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo, Sec. e Séniores
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Visita à Telegestão e Núcleo Museológico.

LOCAL
Instalações dos SIMAS

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 

Divisão de Comunicação e Informação Organizacional 
simaseduca@simas-oeiras-amadora.pt
Tel. 214.400.703/05

TRANSPORTE
A CMO disponibiliza transporte para escolas da 
rede pública.

ROADSHOW SIMAS

Promotor: SIMAS - Serv. Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Tipo: Ação de Sensibilização
Destinatários: Docentes, JI, 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: setembro a junho 

DESCRIÇÃO
Ação de sensibilização para as boas práticas de 
utilização do recurso Água.
Passatempo “A tua ideia faz a diferença!” que visa 
a elaboração de trabalhos sobre o tema abordado.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Divisão de Comunicação e Informação Organizacional
simaseduca@simas-oeiras-amadora.pt
Tel. 214.400.703/05

CLUBE DA ÁGUA SIMAS DE OEIRAS E AMADORA

Promotor: SIMAS - Serv. Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Tipo: Promoção e distribuição da água da torneira
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo, Sec. e Séniores
Duração: a coordenar com o promotor
DESCRIÇÃO
Apoio a eventos lúdico pedagógicos, promovendo 
o consumo racional da água e preservação deste 
recurso escasso no Planeta.
MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Divisão de Comunicação e Informação Organizacional
clubedaagua@simas-oeiras-amadora.pt
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ÁGUA  E  SANEAMENTO

ATIVIDADES NO MUSEU DA ÁGUA

Promotor: Cerciência
Tipo: Ação/Atelier/Visita de Estudo
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo e Famílias
Duração: 0h45 - 1h00

DESCRIÇÃO
Ateliers para grupos escolares sobre a água, suas 
características, utilizações e curiosidades. Ateliers 
para grupos escolares sobre o papel da água na 
vida das plantas. 
Atividades temáticas de ciência para famílias.

LOCAL
Museu da Água
Estação Elevatória dos Bardadinhos
R. Alviela12. Lisboa

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Cerciência - Ciência em Rede
www.cerciencia.org
Tel. 933.756.154
cerciencia.magua@gmail.com

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537 

ÁGUA E ECONOMIA CIRCULAR

Promotor: Águas do Tejo Atlântico
Tipo: Sessões de Sensibilização
por videoconferência 
Destinatários: Alunos dos ensinos básico e 
secundário, ensinos profissional e superior 
Duração: até 1H ajustado ao publico alvo

DESCRIÇÃO
Numa sessão de sensibilização, que poderá ser em 
formato de webinar, serão exploradas as seguintes 
temáticas: Valorizar a Água/O Uso Eficiente da 
Água; O Ciclo Urbano da Água e a sua gestão; O 
papel da Tejo Atlântico na melhoria dos recursos 
hídricos da região; A Fábrica de Água, uma nova 
geração de recursos, e o seu contributo para a 
Economia Circular.

LOCAL
Plataforma zoom, teams, ou outras.

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Através do e-mail:  visitas.adta@adp.pt, ou através 
do site https://www.aguasdotejoatlantico.pt/
content/marcacao-de-visitas, identificando o 
concelho a que pertence, o estabelecimento de 
ensino, o nível de escolaridade, nº de participantes 
e os contactos.

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt
Tel. 214.408.537 
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VISITA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL - ÁGUA A 360°

Promotor: Águas Tejo Atlântico/Águas Portugal
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 4º ano), 
Sec. e Séniores (grupos mínimos de 8 elementos)
Duração: 2h00

OBJETIVO
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.

DESCRIÇÃO
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.

LOCAL
Centro de Ed. Ambiental ÁGUA A 360º - Águas de 
Portugal, R. Visconde Seabra 3, 1700-421. Lisboa

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 
Águas do Tejo Atlântico, S.A. ou Águas de Portugal
agua360@adp.pt 

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537 

ÁGUA  E  SANEAMENTO

VISITA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DA FABRICA DE ÁGUA DE 
BEIROLAS

Promotor: Águas do Tejo Atlântico
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários:1º,2º,3º,ciclo, secundário e seniores
Fábrica da Água: a partir do 4º ano
Duração: 1h00-2h00

DESCRIÇÃO
O Centro de Educação Ambiental (CEA) de 
Beirolas é um espaço interativo onde a inovação 
tecnológica é o veículo principal, para dar a 
conhecer a valorização dos produtos da Fábrica 
de Água e o contributo que têm para a promoção 
da Economia Circular. É objetivo sensibilizar para 
o uso eficiente da água com recurso a técnicas 
de aprendizagem e diversão. Em complemento, 
poderá ser realizada uma visita à Fábrica de Água 
de Beirolas. Mediante marcação prévia.   

LOCAL
Centro de Educação Ambiental - Fábrica de Água 
de Beirolas - Parque das Nações - Lisboa

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Através do site https://www.aguasdotejoatlantico.
pt/content/marcacao-de-visitas
Informações: visitas.adta@adp.pt 
NOTA: as visitas ao CEA ficarão condicionadas à evolução 
da pandemia. Em alternativa à visita presencial podem 
realizar-se sessões sincronas ou via webinar.

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537 
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Dia Mundial da Água
22 março

Atividades a divulgar oportunamente
 

DIAS TEMÁTICOS

ÁGUA  E  SANEAMENTO
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À DESCOBERTA DAS RIBEIRAS

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Visita de estudo
Destinatários: 4º ano , 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: 2h00

DESCRIÇÃO
Atividade de observação do ecossistema 
associado a um troço da ribeira da Lage 
nomeadamente da fauna, flora aquática e 
terrestre e qualidade da água, com auxilio de 
fichas e guias de campo.
Sensibilização para a importância da preservação 
das linhas de água e das consequências da 
poluição nos ecossistemas aquáticos e marinhos.

LOCAL
Ribeira da Lage no Jardim do Palácio do Marquês

MARCAÇÃO/TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades e transporte no Portal Oeiras 
Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565 / 210.977.459 / pea@oeiras.pt

PROJETO PEIXES NATIVOS

Promotor:  ISPA e  Águas do Tejo  Atlântico em 
colaboração com a CMO
Tipo: Ação em Recinto Escolar e Saída de Campo
Destinatários: 4º ano
Duração: Ação em sala: 1h00. Saída de Campo: 
2h30

DESCRIÇÃO
O projeto Peixes Nativos tem como objetivo 
efetuar a monitorização científica em rios do 
litoral oeste de Portugal, que albergam espécies 
ameaçadas de peixes de água doce. Nas ações 
os alunos do 4º ano participam numa aula sobre 
a importância dos ecossistemas ripícolas através 
da realização de jogos pedagógicos e numa 
aula de campo onde serão “Biólogos por um dia” 
observando as espécies de peixes locais. 
No município de Oeiras serão monitorizadas as 
ribeiras da Lage, Barcarena e Jamor e as ações 
são dinamizados por um biólogo especialista em 
peixes de água doce nativos do ISPA.

LOCAL
Ações de sensibilização a realizar em formato 
digital. Saída de Campo: Ribeiras da Lage, Jamor 
e Barcarena 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 

Serão enviados convites às escolas  mais próximas 
aos pontos de amostragem.

TRANSPORTE
A CMO assegura transporte para as saídas de campo.

ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS
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PROJETO RIOS

Promotor: ASPEA - Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental
Tipo: Atividades de campo
Destinatários: Docentes, JI, 1º, 2º, 3º Ciclo, 
Secundário e Séniores
Duração: A planear pelo grupo

DESCRIÇÃO
Através da adoção de um troço de ribeira 
pretende-se promover a curiosidade científica e 
implementar o método científico experimental, 
através da recolha e registo de informações e 
dados geográficos, físico-químicos, biológicos, 
eventos históricos, sociais e etnográficos, 
contribuindo assim para a melhoria do espaço 
estudado e da qualidade fluvial global.

LOCAL
Ribeiras e cursos de água 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 

ASPEA - Associação Port. Educação Ambiental
217.724.827 .  www.projectorios.org
aspea@aspea.org

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt
Tel. 214.408.537

HÁ VIDA NA ORLA COSTEIRA

Promotor:  CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Visita de estudo
Destinatários: 4º ano, 2º e  3º Ciclo e Secundário
Duração: 2h00

DESCRIÇÃO
Atividade de observação dos ecossistemas 
associados à orla costeira, nomeadamente 
biodiversidade das poças de maré e da 
envolvente, com destaque para a observação das 
aves que sobrevoam a zona costeira, com auxílio 
de binóculos e guias de campo.
Sensibilização para a importância da prevenção 
da poluição e preservação dos oceanos.

LOCAL
Orla Costeira, junto à praia de Sto. Amaro de Oeiras

MARCAÇÃO/ TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades e transporte no Portal Oeiras 
Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459
pea@oeiras.pt

 

ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS
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ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS

PROJETO COASTWATCH

Promotor:  GEOTA - Grupo de estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente
Tipo: Monitorização ambiental do litoral 
Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclo, Secundário, 
Profissional, Séniores e famílias 
Duração: 1h30 ajustáveis à disponibilidade do grupo

DESCRIÇÃO
De “Olhos no Litoral” com o Projeto Coastwatch, 
numa caminhada a pé na zona costeira de Oeiras! 
Vamos partir à descoberta e registo dos animais, 
das algas, da poluição (sonora, contaminações, 
lixo), principais riscos, ameaças e sempre que 
possível recolher lixo! O Projeto Coastwatch 
disponibiliza material pedagógico e didático 
(questionários, App, fichas de biodiversidade, fitas 
colorimétricas de nitritos/nitratos) adaptados 
a diferentes níveis etários para uma fantástica 
exploração da zona costeira!

LOCAL
Orla Costeira de Oeiras

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 
GEOTA -Tel. 262.881.790/935.373.571 
coastwatchnacional@gmail.com
coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal 

TRANSPORTE 
As escolas da rede publica poderão solicitar 
transporte através do mail: pea@oeiras.pt 
indicando, data, horário, praia/local da atividade, 
o número alunos e professores participantes.
Informações:  Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

ESCOLA AZUL

Promotor: Ministério do Mar
Tipo: Programa Educativo
Destinatários: Escolas do Pré-Escolar ao Secundário
Duração: Os projetos candidatos a Escola Azul 
devem ter a duração mínima de 2 anos letivos

DESCRIÇÃO
A nossa relação com o mar deve refletir atitudes 
individuais e coletivas que respeitem o papel do 
Oceano para a vida na Terra.
A Escola Azul é um programa educativo de 
Literacia do Oceano que apoia e orienta a sua 
rede de escolas em projetos e desafios ligados ao 
mar. Candidatem-se a Escola Azul e façam parte 
de uma comunidade com 250 escolas e mais de 
100 parceiros com ofertas educativas sobre o mar, 
muitos deles com ação em Oeiras. Todos os anos, a 
Escola Azul lança desafios que estimulam o papel 
ativo de alunos e escolas em questões do Oceano, 
facilitando ainda a ligação com escolas de outros 
países a trabalhar temas ligados ao mar.
Oeiras é um dos nossos Municípios Aderentes 
e apoia a dinamização de projetos educativos 
enquadrados na Escola Azul. À entrada da Década 
do Oceano das Nações Unidas, o programa Escola 
Azul é reconhecido pela UNESCO como uma 
referência em Literacia do Oceano.

CANDIDATURAS
www.escolaazul.pt
Tel. 218.290.995 / 218 291 01
escolas@escolaazul.pt
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PLASTICO MARINHO

Promotor: CMO/ Núcleo Sensib. Ambiental
Tipo: Ação de sensibilização
Destinatários: Pré-Escolar (4/5 anos) e 1º Ciclo
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Atividade pedagógica que pretende sensibilizar 
os alunos para o problema do plástico no mar, 
dando a conhecer os efeitos negativos da sua 
presença nos ecossistemas marinhos e como 
podemos agir para prevenir e combater o 
problema.
Serão utilizados diversos materiais e dinâmicas 
que ajudam à compreensão e exploração da 
temática adaptada aos diferentes níveis de 
ensino.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS

O MARE VAI À ESCOLA

Promotor: MARE - Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente
Tipo: : Visitas guiadas  e ações em recinto escolar
Destinatários: JI, 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Atividades educativas, apresentações, jogos, 
sessões de laboratório e visitas de campo 
realizadas por investigadores ligadas à temática 
dos ecossistemas marinhos.
Programação: 
http://mare-escolas.wixsite.com/omarevaiaescola

LOCAL
Dependente da tipologia das atividades

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Mare. Equipa Mare vai à Escola
Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa
Tel. 217.500.000 ext. 22576. 
omarevaiaescola@gmail.com

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt
Tel. 214.408.537
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ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS

APEIXONADOS

Promotor: José Pinheiro e Madalena Mendes em 
colaboração com a CMO
Tipo: Contos encenados
Destinatários: JI e 1º Ciclo
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Histórias animadas com fantoches da autoria de 
José Pinheiro, em que os alunos são convidados 
a descobrir e a identificar, em espaços de diálogo 
e de ternura partilhada, os seres viventes nos rios, 
nos mares e nos oceanos. 
A atividade é complementada com a oferta do 
livro “Apeixonados”, que resulta do entrelaço 
entre os jogos de palavras do pai e dos desenhos 
da filha Catarina Pinheiro.
livroapeixonados.blogs.pt

LOCAL
Recinto escolar   

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA EM 

NÚMERO LIMITADO

José Pinheiro e Madalena Mendes
Tel.918.971.045/968.378.559
pinheirotennis@gmail.com

MAR DOS PEQUENINOS

 

Promotor: IPMA - Insti. Port.  Mar e da Atmosfera
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: Crianças dos 6 aos 10 anos
Duração: Consultar promotor

DESCRIÇÃO
Projeto de divulgação de ciência para alunos no 
qual investigadores de 7 laboratórios do IPMA-
Algés desafiam crianças a realizar experiências 
relacionadas com o seu trabalho.  Pretende-se 
fomentar o espírito científico nas crianças e alertar 
para a problemática da sustentabilidade dos 
recursos marinhos e da conservação dos oceanos.

LOCAL
Laboratórios IPMA - Inst. Português do Mar e da 
Atmosfera. R. Alfredo Magalhães Ramalho 6. Algés

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

IPMA - Inst. Português do Mar e da Atmosfera
R. Alfredo Magalhães Ramalho 6. Algés
213.027.000  
ipmaescolas.wordpress.com/atividades
ipma.escolas@ipma.pt

TRANSPORTE
As escolas da rede pública poderão solicitar 
transporte através do mail:  pea@oeiras.pt 
indicando, data, horário, número alunos e 
professores participantes.
Informações:  Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565 / 210.977.459 / pea@oeiras.pt
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ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS

MARES CIRCULARES

Promotor: Liga para a Proteção da Natureza
Tipo: Projeto com ação de sensibilização (online/
presencial) na escola e ação de voluntariado com 
limpeza de praia
Destinatários: 3º ciclo e Secundário
Duração: ações de sensibilização (45 a 60 min); 
limpeza de praia (a definir)

DESCRIÇÃO
“Mares Circulares” é uma iniciativa ibérica, 
coordenado em Portugal pela LPN, que incentiva 
a economia circular, a sensibilização e formação 
ambiental para a gestão de resíduos e a promoção 
da cidadania ativa ao nível do voluntariado. 
Ao nível das escolas são promovidas ações de 
sensibilização (online ou presenciais) sobre a 
preservação dos oceanos, focando a questão 
do lixo marinho, convidando todas as turmas 
participantes a juntarem-se a uma ação de 
limpeza de praia (2º/3º período escolar).

LOCAL
Online/recinto escolar e praia do município 
(a definir)

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA
Liga para a Proteção da Natureza
www.lpn.pt/pt/cidadania-ambiental/projetos
Informações: 217.780.097

TRANSPORTE
As escolas da rede pública poderão solicitar 
transporte através do mail:  pea@oeiras.pt 
indicando, data, horário, número alunos e 
professores participantes.
Info:  Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt 
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ECOSSISTEMAS  AQUÁTICOS  E  MARINHOS

Dia Mundial dos Oceanos
8 junho

Atividades a divulgar oportunamente
 

Dia Nacional do Mar
16 novembro

Atividades a divulgar oportunamente

DIAS TEMÁTICOS



26

NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

À DESCOBRERTA DA BIODIVERSIDADE
DO JARDIM

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: 3º e 4º anos, 2º Ciclo, 7º e 8º anos 
Duração: 2h00

DESCRIÇÃO
Atividade de descoberta de algumas das espécies 
de fauna e flora que habitam os jardins da Fábrica 
da Pólvora de Barcarena com recurso a vários 
materiais didáticos, nomeadamente a realização 
de um peddy paper, observação de aves através 
de binóculos e guias de campo.

LOCAL
Parque Urbano da Fábrica da Pólvora de Barcarena

MARCAÇÃO/ TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades e transporte no Portal Oeiras 
Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

VIVEIROS MUNICIPAIS DE BARCARENA

 

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI (4/5 anos), 1º, 2º, 3º Ciclo e 
Secundário
Duração: 2h00
Horário das instalações:  9h00 - 12h30

DESCRIÇÃO
Percurso interpretativo e observação das 
atividades dos viveiros municipais, onde se 
propagam diversos  tipos de plantas  ornamentais  
até à altura de serem transplantadas para diversos 
espaços verdes do município.  Os alunos terão 
oportunidade de participar em atividades de 
estacaria ou sementeira. 

LOCAL 
Viveiros Municipais da Fábrica da Pólvora de 
Barcarena. Acesso pela R. Fábrica da Pólvora de 
Barcarena

MARCAÇÃO/ TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades e transporte no Portal Oeiras 
Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt 



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2021/2022   .   27

A LAGARTA DO PINHEIRO

 

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Ação de Sensibilização
Destinatários: JI ( 4/5 anos), 1º e 2º Ciclo
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Leitura da história “Não lhe toques” com a 
exploração das mensagens  que permitem dar a 
conhecer o ciclo biológico da lagarta do pinheiro 
e os riscos associados à interação com os seres 
humanos. Apresentação dos meios de controlo 
da praga. Conhecimento do Chapim como uma 
das aves predadoras da lagarta e colocação de um 
ninho para chapins numa árvore da escola.

LOCAL
Sala de aula e recinto escolar com árvores para 
montagem de ninho

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA

Promotor: Jardim Botânico da Ajuda
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI, 1º, 2º, 3º Ciclo, Secundário, 
Séniores e Familias
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Primeiro Jardim Botânico Português, com mais 
de 250 anos, criado ao estilo barroco italiano 
pelo naturalista Domingos Vandelli. Apresenta 
um património arbóreo diversificado, onde se 
destaca um dragoeiro com cerca de 400 anos e 
outros exemplares centenários. Com cerca de 
1640 espécies, este jardim possui ótimos recursos 
de aprendizagem, para um melhor conhecimento 
do mundo das plantas, da sua conservação e 
biodiversidade. Propõe visitas guiadas e oficinas 
de artes aos vários níveis de ensino escolar, como 
“Os mais notáveis do jardim”, “Viagem das plantas”, 
“Da alga à laranjeira”, “Oficina de pigmentos 
naturais”, entre outras 24 temáticas.

LOCAL 
Jardim Botânico da Ajuda
Calçada da Ajuda. 1300-011 Lisboa

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

www.isa.ulisboa.pt/jba/apresentacao
botanicoajuda@isa.ulisboa.pt
Tel. 213.653.157 ou 924.101.712

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras. pt
Tel. 214.408.537
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UMA FLORESTA A DESCOBRIR

Promotor: Centro de Ecologia Aplicada
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: Consultar promotor

DESCRIÇÃO
Visitas lúdico-pedagógicas com experiências 
e explorações sensoriais e integrais que 
estabelecem a ligação íntima e dependente que 
o ser humano tem com a floresta.

LOCAL 
Centro de Ecologia Aplicada. Prof. Baeta Neves
Instituto Superior de Agronomia. Tapada da Ajuda                                                          

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

www.isa.utl.pt/ceabn                                                                        
ceabn@isa.ulisboa.pt
Tel. 213.653.333

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537

NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

JARDINS BOTÂNICOS NA ESCOLA

Promotor: Jardins Botânicos da Univ. de Lisboa
Tipo: Visita de Estudo nas Escolas
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Os Jardins Botânicos da Universidade de Lisboa 
trabalham em parceria para levar às escolas 
questões importantes sobre as plantas: são 
exploradas maletas com estruturas recolhidas no 
Jardim Botânico de Lisboa, no Botânico tropical 
e no Jardim Botânico da Ajuda para auxiliar uma 
procura ativa de respostas. Sempre que existir 
um jardim no Páteo da escola será incluído um 
percurso que aplique os conhecimentos. Projeto 
piloto!
As visitas podem ter as temáticas: “Crescer da raiz 
á semente”, “Mil e uma maneiras de sobreviver”, 
Dentro das folhas” e “Nós entre plantas”.

LOCAL 
Recinto Escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

www.isa.ulisboa.pt/jba/apresentacao    
botanicoajuda@isa.ulisboa.pt
Telefones: 213.653.157 ou 924.101.712
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

ÁRVORES EM CAIXAS, CAIXAS EM ÁRVORES

Promotor: Seda Ibérica - Embalagens, em 
articulação com Pro Carton - Associação Europeia 
de Fabricantes de Caixas e Cartão
Tipo: Ação em escola
Destinatários: 1ºCiclo do Ensino Básico
Duração: 1h00 a 1h30

DESCRIÇÃO
A atividade “ Trees in to Cartons, Cartons in to 
Trees” pretende sensibilizar para a importância 
das árvores, dos benefícios da reciclagem do 
papel e das embalagens de cartão como sendo 
um material biodegradável. 

A ação inicia-se com uma breve apresentação 
onde são abordados dos seguintes temas : 
- Benefícios das árvores para o ciclo de vida 
da Terra; Benefícios das embalagens de papel 
sobre as de plástico e outras embalagens menos 
sustentáveis; Como é que se faz o papel;
Como é que se faz uma caixa a partir do papel; A 
biodegradação do cartão no tempo.

A segunda parte da atividade consiste na 
plantação de mudas de árvores em caixas de 
cartão, com o objetivo de serem posteriormente 
plantadas no solo, dentro da caixa, uma vez que o 
cartão é biodegradável.

LOCAL 
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 
daniela_fernandes@sedagroup.org
Tel :  214.401.471 |  Tlm :  917.515.154

ESPAÇO FLORESTAL DE MONSANTO

 

Promotor: Câmara Municipal de Lisboa - Divisão 
de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de 
Sensibilização Ambiental
Tipo: Atividades pedagógicas, percursos 
interpretativos, contos e oficinas criativas
Destinatários: Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo e 
Secundário
Duração: Consultar programação da oferta 
educativa

DESCRIÇÃO
Atividades pedagógicas diversas sobre o tema da 
Floresta e Biodiversidade em Monsanto.
Descrição detalhada e Programação:
cidadania.lisboa.pt/programas-e-acoes/
educacao-ambiental 

LOCAL
Parque Florestal de Monsanto - Centro de 
Interpretação de Monsanto

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Tel. 218.170.200/225  .  monsanto@cm-lisboa.pt 

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

O JARDIM MÁGICO

Promotor: CMO/ Nucleo de Sensibilização 
Ambiental e Hearts into Nature 
Tipo: Atividades de campo
Destinatários: Pré-Escolar
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
As Fadas Flora e Daisy do Parque dos Poetas, 
andam muito atarefadas a preparar uma poção 
mágica para ajudar as plantas a crescerem melhor, 
bonitas e saudáveis. 
Seguindo pistas e enigmas, as crianças irão 
explorar o jardim com as Fadas, procurando 
folhas, flores e sementes e ajudando-as a 
encontrar as plantas para a sua poção mágica!

LOCAL 
Parque dos Poetas, na zona envolvente ao riacho 
e ao lago da Ilha dos Amores (Fase II)

MARCAÇÃO/TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA  A UM NÚMERO LIMITADO DE 
SESSÕES PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA. NAS RESTANTES 
SITUAÇÕES A ATIVIDADE ESTÁ SUJEITA A PAGAMENTO À 
ENTIDADE PROMOTORA

Escolas da Rede Publica e IPSS: 
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada:
Hearts into Nature
Tel: 919.129.548
www.facebook.com/heartsintonature
www.instagram.com/heartsintonature
Tel. 214.408.537

VAMOS EXPLORAR A NATUREZA!

Promotor: CMO/ Nucleo de Sensibilização 
Ambiental e Hearts into Nature  
Tipo: Atividades de campo
Destinatários: 1º e 2º Ciclo
Duração: 2h00

DESCRIÇÃO
No Parque dos Poetas existem muitas plantas e 
animais para descobrir!  Com os cinco sentidos 
bem despertos, mapas do jardim, cadernos de 
campo e material de observação, têm tudo o que 
precisam para serem verdadeiros exploradores da 
natureza!
Vamos conhecer as aves e insetos, como 
comunicam entre si e com as plantas, assim como 
a identificar as árvores e outras plantas através das 
folhas, casca, flores ou frutos e conhecer as suas 
adaptações ao habitat em que vivem e utilizações.

LOCAL
Parque dos Poetas, na zona envolvente ao riacho e 
ao lago da Ilha dos Amores (Fase II)

MARCAÇÃO/TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA  A UM NÚMERO LIMITADO DE SESSÕES 
PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA. NAS RESTANTES SITUAÇÕES 
A ATIVIDADE ESTÁ SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE 
PROMOTORA

Escolas da Rede Publica e IPSS: 
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada:
Hearts into Nature
Tel: 919129548
www.facebook.com/heartsintonature
www.instagram.com/heartsintonature
Tel. 214.408.537
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

VAMOS EXPLORAR A NATUREZA
DA NOSSA ESCOLA!

Promotor: CMO/ Nucleo de Sensibilização 
Ambiental e Hearts into Nature  
Tipo: Açaõ em escola
Destinatários: Pré-escolar, 1º e 2º Ciclo
Duração:  1h30 - Pré-Escolar | 2h00 – 1º e 2ºCiclo

DESCRIÇÃO
Com os cinco sentidos bem despertos, cadernos 
de campo e material de observação, têm 
tudo o que precisam para serem verdadeiros 
exploradores da natureza, sem sair da escola!
Vamos conhecer as plantas do nosso espaço de 
recreio e aprender a identificar algumas delas 
através da casca, folhas, flores ou frutos. Vamos 
também observar as aves, insetos e outros animais 
que poderão aqui encontrar abrigo ou alimento, 
e aprender mais sobre as suas características e 
comportamentos. De que formas podemos ajudar 
a cuidar e preservar as diversas espécies de plantas 
e animais que descobrimos na nossa escola?

LOCAL
Esta atividade decorre ao ar livre, no espaço 
de recreio, pelo que é necessário que a escola 
disponha de um jardim, horta ou zona ajardinada.

MARCAÇÃO/TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA  A UM NÚMERO LIMITADO DE SESSÕES 
PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA. NAS RESTANTES SITUAÇÕES 
A ATIVIDADE ESTÁ SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE 
PROMOTORA

Escolas da Rede Publica e IPSS: 
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada:
Hearts into Nature
Tel: 919129548 | Tel. 214.408.537 
www.facebook.com/heartsintonature
www.instagram.com/heartsintonature

UM JARDIM FEITO POR CORRESPONDÊNCIA

Promotor: A Porta Amarela 
Tipo: Oficina em torno de uma dinâmica surpresa 
entre a Escola e a Porta Amarela (com envio de 
material pedagógico digital e um kit surpresa 
com materiais)    
Destinatários: professores, educadores, pré-
escolar e 1ºciclo
Duração: 0h45

DESCRIÇÃO
Nesta atividade são construídos jardins feitos de 
tudo e sobretudo… de nada, que  irão despertar 
um olhar mais ecológico sobre o nosso planeta, 
num crescente respeito pela natureza, pela sua 
singela beleza e pela máxima de que, menos é 
mais.
Serão disponibilizados recursos para se realizarem 
atividades que deixam entrar a natureza pela 
sala adentro, de forma criativa e em segurança.   
A atividade contempla envio de material em 
formato digital, vídeo sensorial para projetar 
na sala e entrega de materiais para exercícios 
criativos.
Informações: www.aportamarela.com

LOCAL 
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Tel: 960.085.035 ou 938.746.050
aportamarela@gmail.com
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

BIODIVERSITY4ALL

Promotor: Biodiversity4all 
Tipo: Ações em recinto escolar
Destinatários: JI (4/5anos),1º, 2º, 3º Ciclo e Sec.
Duração: 0h45

DESCRIÇÃO
O Projeto Biodiversity4all convida os alunos a 
serem “Naturalistas” sem saírem da escola. Através 
de  uma história ou um Quizz vão descobrir como 
conhecer a nossa biodiversidade.
Ativ.1 - Pré Escolar: “ Um dia com um Naturalista”
Ativ. 2 - 1º Ciclo a Sec. : “Quizz – Quem quer ser um 
Naturalista Amador?”
Ativ-3 - A Biodiversity4all disponibiliza também 
uma plataforma on-line onde poderão ser 
registadas as observações de espécies de flora 
e fauna locais, por alunos e cidadãos no geral, 
disponível em: www.biodiversity4all.org/

LOCAL 
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADES 1 E 2 ESTÃO SUJEITAS A PAGAMENTO À ENTIDADE 

PROMOTORA 

BIODIVERSITY4ALL – Programa Educativo
eduambiental.biodiversity4all@gmail.com
www.biodiversity4all.org

AS COLMEIAS DA JOANA                

Promotor: As Colmeias da Joana
Tipo: Ação em recinto escolar, visita presencial 
ou virtual
Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclo, sec. e famílias
Duração: Ação na Escola: 0h45  | Visita: 4h00           

DESCRIÇÃO
1. Ação na escola: Sessão interativa sobre as 
abelhas, a sua importância para a polinização 
e o seu impacto na nossa vida. São realizados 
desafios em forma de jogos, surpresas e uma 
degustação de pólen e de mel.
2. Visita de estudo: Visita às colmeias da Quinta 
do Fetalinho em Lousa -Loures, onde se realizam 
visitas ao apiário, pintura de colmeias, gincanas 
na natureza, visita aos animais da quinta, jogos de 
tabuleiro, degustação de mel e pólen.
3. Visita virtual: Visita ao apiário a partir da sala 
de aula. Conhecer as abelhas de perto ao mesmo 
tempo que são realizados desafios em forma de 
jogos ao mesmo tempo que se aprende sobre 
a polinização e a importância das abelhas. Com 
degustação de mel opcional (enviado para a escola).

LOCAL
Ação na Escola e Visita Virtual: Sala de aula
Visita de Estudo: Quinta do Fetalinho em Lousa-Loures

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA
Joana Botto | Tel: 919.788.097
info@ascolmeiasdajoana.com

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser
solicitado para o Departamento de Educação,
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt
Tel. 214.408.537
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MUITO MAIS DO QUE MEL       
“O Apicultor e as abelhas vão à escola”

Promotor: Apistrela, Sociedade Apícola Lda.
Tipo: Atelier
Destinatários: Pré,1º Ciclo e Familias
Duração: 1 a 2h00

DESCRIÇÃO 
Atelier sobre a abelha enquanto espécie, o 
impacto desta na biodiversidade do nosso 
planeta, a sua organização, a apicultura, o maneio 
e os produtos da colmeia.
Programação detalhada em www.apistrela.pt/
para-as-escolas

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA A UM NÚMERO LIMITADO DE SESSÕES 
PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. NAS RESTANTES 
SITUAÇÕES A ATIVIDADE ESTÁ SUJEITA A PAGAMENTO À 

ENTIDADE PROMOTORA

Apistrela
Tlm. 919.440.329
apistrela@gmail.com
www.apistrela.pt
www.facebook.com | APISTRELA

NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

INSETOS EM ORDEM

Promotor:  CMO/ Nucleo de Sensibilização 
Ambiental e TAGIS
Tipo: Atividades de campo
Destinatários: 2º ciclo (5º ano), 3º ciclo 
(preferencialmente 8º ano) e ensino
secundário na área das ciências naturais
Duração: Das 9h00 às 16h30

DESCRIÇÃO
Pretende-se organizar um dia completo 
dedicado à identificação da diversidade de 
insetos até ao nível da categoria taxonómica da 
ordem. É uma atividade teórico-prática, com a 
aplicação da metodologia base para habilitar os 
alunos e professores a realizar a inventariação e 
monitorização da diversidade das populações de 
insetos no concelho. 
As observações são registadas na plataforma 
www.biodiversity4all.org

LOCAL
Espaços verdes do município a selecionar 
consoante a localização da escola 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel: 210.976.565/210.977.459
pea@oeiras.pt

TRANSPORTE
A CMO disponibiliza transporte para escolas da
rede pública, mediante disponibilidade.
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

VISITA GUIADA AO BORBOLETÁRIO 

Promotor:  Cascais Ambiente
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: 1º e 2º Ciclo
Duração: Visitas Guiadas: 1h00

DESCRIÇÃO
O Borboletário da Quinta de Rana é um espaço 
dedicado à criação de borboletas, onde é possível 
observa-las a voar livremente e as diferentes 
fases do seu ciclo de vida. Tem disponível visitas 
guiadas a um laboratório de criação dos ovos, das 
lagartas e das crisálidas, sendo um espaço onde 
se ensina a biologia deste grupo de insetos e a 
sua ligação com as plantas. Descrição detalhada 
e Programação: ambiente.cascais.pt/pt/espacos/
outros-espacos/borboletario.

LOCAL
Parque Urbano Quinta de Rana. R. Feliciano 
Moreira. Quinta de Rana. S. Domingos de Rana 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Tel. 215.811.750
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt
ambiente.cascais.pt/pt/espacos/outros-espacos/
borboletario

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537

CENTRO PEDAGÓGICO - JARDIM ZOOLÓGICO

Promotor: Jardim Zoológico 
Tipo: Visitas de Estudo e Ações na Escola
Destinatários: JI, 1º, 2º  e 3º Ciclo e Secundário
Duração: Consultar promotor

DESCRIÇÃO
“Educar para Conservar” é o lema do Centro 
Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa 
que promove diversos programas adaptados 
aos currículos oficiais dos diferentes níveis de 
ensino, abordando os temas da conservação da 
biodiversidade. 
As atividades incluem visitas ao centro 
pedagógico, deslocação dos técnicos do Jardim 
Zoológico à escola ou aula virtual através do 
programa educativo: Skype-in-the Classroom.
Informações: 
www.zoo.pt/pt/educar/escola/o-zoo-vai-a-escola

LOCAL
Visitas de estudo realizadas no Centro Pedagógico  
do Jardim Zoológico de Lisboa. Est. de Benfica, 
158/160, Lisboa ou Ações nas escolas

MARCAÇÃO
217.232.960 | pedagogico@zoo.pt
www.zoo.pt/site/educacao.php?contentid=21

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

OFICINAS DE COMEDOUROS E ABRIGOS 
PARA FAUNA
           

Promotor: CMO/Núcleo de Sensibilização 
Ambiental com a participação do biólogo Diogo 
Oliveira
Tipo: Ação em escola
Destinatários: 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: 2h00

DESCRIÇÃO
Nesta oficina os participantes terão oportunidade 
de conhecer algumas das espécies de fauna que 
surgem com maior frequência em meio urbano, 
a importância de algumas espécies para a 
biodiversidade e formas de as proteger. 
Serão construídos comedouros para pássaros 
com recurso a pacotes de bebidas e fios.
Casa participante deverá trazer um pacote de 
bebida de 1L, lavado e uma tesoura.
O fio será fornecido pelo monitor. 

LOCAL
Sessão teórica: sala com possibilidade de projeção
Sessão prática: poderá ser realizada no exterior, 
sendo necessário mesas e sombra

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA
Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada:
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459
pea@oeiras.pt

QUINTA PEDAGÓGICA DOS OLIVAIS                                                        

Promotor: CM. Lisboa / DMAEVCE / Qt. 
Pedagógica dos Olivais 
Tipo: Atividades Lúdico-pedagógicas 
Destinatários: Pré-Escolar, 1º, 2ª e 3ª Ciclo e 
Educação Especial 
Duração: Variável com o tipo de atividade

DESCRIÇÃO
“Atividades lúdico-pedagógicas diversas, na área 
das cozinhas tradicionais, da lavoura e pecuária. 
Programação em: 
https://quintapedagogica.lisboa.pt

LOCAL
Quinta Pedagógica dos Olivais. R. Cidade do 
Lobito.  Olivais Sul. 1880-088 Lisboa

MARCAÇÃO 
ATIVIDADE GRATUITA 

Tel. 218.550.930  
Inscrições: 1º período letivo – a partir de 14 set.
2021; 2º período letivo – a partir de 7 dez. 2021;
3º período letivo - a partir de 8 março 2022; 
Mês julho - a partir de 3 maio 2022

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt 
Tel. 214.408.537
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NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE

À DESCOBERTA DAS AVES                

Promotor: CMO/Núcleo de Sensibilização 
Ambiental e Vanellus
Tipo: Percurso de Observação da Natureza
Destinatários: 3º, 4º, 5º e 6º ano 
Duração: 2h30

DESCRIÇÃO
Atividade de iniciação à observação de aves a 
realizar no Parque Desportivo do Jamor com 
recurso a binóculos, telescópio e guias de campo, 
onde as crianças aprendem as regras básicas de 
observação de aves, as características distintivas 
das principais espécies observáveis no local, 
sendo ainda incentivada a exploração da natureza 
através de jogos.

LOCAL
Parque do Jamor

MARCAÇÃO/ TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA A UM NÚMERO LIMITADO DE SESSÕES 
PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. NAS RESTANTES 
SITUAÇÕES A ATIVIDADE ESTÁ SUJEITA A PAGAMENTO À 
ENTIDADE PROMOTORA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt
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Dia da Biodiversidade
22 maio

Atividades a divulgar oportunamente
 

Dia da Terra
22 abril

Atividades a divulgar oportunamente

Dia Mundial da Floresta
21 março

Atividades de plantação de árvores e arbustos a 
promover durante a Primavera (Dia Internacional 

das Florestas) a divulgar oportunamente

DIAS TEMÁTICOS

NATUREZA  E  BIODIVERSIDADE
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AGRICULTURA URBANA

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

Promotor: CMO/Núcleo Sensib.  Ambiental
Tipo: Ação em recinto escolar
Destinatários: JI (4/5 anos), 1º, 2º e 3º Ciclo, 
Secundário, Docentes e Séniores
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Atividades de sensibilização sobre o processo 
da compostagem doméstica, para escolas que 
promovem atividades de jardinagem ou hortas 
pedagógicas.

LOCAL
Horta ou espaço ajardinado da escola

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA
Escolas da Rede Pública e IPSS: 
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa.
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565 / 210.977.459

HORTA PEDAGÓGICA DE CAXIAS

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI (4/5 anos) e 1º Ciclo
Duração: 1h30
Horário das instalações:  9h00 - 12h30

DESCRIÇÃO
Atividades pedagógicas sobre as várias 
tarefas associadas a uma horta biológica, com 
observação das espécies vegetais nela existentes 
e a sua relação com a alimentação saudável. 
Obervação das várias partes das plantas, do seu 
ciclo de crescimento e da importância dos insetos. 
Participação em atividades da horta: sementeira 
ou plantação e rega.

LOCAL 
Horta Pedagógica da Quinta Real de Caxias.

MARCAÇÃO/ TRANSPORTE
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades e transporte no Portal Oeiras 
Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565 / 210.977.459
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AGRICULTURA URBANA

PROJETO AQUI HÁ HORTA

Promotor: CMO/Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tipo: Financiamento de projeto de construção ou 
requalificação de hortas escolares    
Destinatários: Estabelecimentos de ensino da rede 
pública e IPSS

DESCRIÇÃO
O município de Oeiras pretende incentivar e facilitar a 
promoção de projetos de hortas escolares, através da 
atribuição de subsídios, viabilizados pela apresentação 
de candidaturas.
Todos os estabelecimentos de ensino público e IPSS, 
sediados no município de Oeiras, interessados em 
implementar uma Horta Pedagógica, em espaço 
térreo, recreio escolar ou da instituição, ou que já  têm 
uma horta e precisam de apoio para a manutenção da 
mesma, deverão apresentar a sua candidatura até 15 
de outubro, enviando a documentação associada  para 
a Divisão de Gestão Ambiental, no seguinte endereço 
de e-mail: dga@oeiras.pt

LOCAL
Recinto escolar ou IPSS

INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
aquihahorta-2020.2021/Paginas/candidaturas.aspx
Tel. 800.201.205 / 210.977.459
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ALIMENTAÇÃO

GREEN CHEF

 

Promotor: DECOJovem
Tipo: Desafio
Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
O desperdício alimentar é um problema que nos 
afeta a todos e os jovens podem fazer a diferença 
no combate a este problema. Assim, o Green 
Chef incentiva os jovens a ter um papel ativo no 
combate ao desperdício alimentar, ao fazerem 
receitas culinárias confecionadas a partir de 
sobras alimentares de refeições e/ou com melhor 
aproveitamento dos alimentos, produzindo 
vídeos criativos.
Aos vídeos que sejam avaliados por um júri como 
sendo os melhores serão atribuídos prémios.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

https://decojovem.pt/pt/recursos/atividade/
green-chef
Tel: 213.710.249

POMAR DA QUINTA PEDAGÓGICA
DOS OLIVAIS

 

Promotor: CM. Lisboa / DMAEVCE / Quinta 
Pedagógica dos Olivais
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: 1º e 2º Ciclo
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
Atividade pedagógica sobre o tema Produção 
e Consumo Sustentável. Conhecer os ciclos de 
vida (sazonalidade) dos frutos e legumes, saber a 
sua origem, promover o consumo dos produtos 
da época e sensibilizar para a adoção de boas 
praticas e para a importância destes alimentos 
na alimentação são os objetivos desta ação, 
que é desenvolvida com o apoio do Centro de 
Frutologia Compal.
Descrição Detalhada e Programação:
https://quintapedagogica.lisboa.pt

LOCAL
Quinta Pedagógica dos Olivais 
R. Cidade do Lobito.  Olivais Sul. 1800-088 Lisboa 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Tel. 218.550.930 | quinta.pedagogica@cm-lisboa.pt 

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt. 
Tel. 214.408.537
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ENERGIA

VISITA GUIADA À CENTRAL ELÉTRICA

Promotor: MAAT | Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo, Secundário e 
Séniores
Duração: 1h00 a 1h30

DESCRIÇÃO
Circuito central elétrica
Como se faz eletricidade? Nesta visita interativa, 
exploramos este conceito desde o funcionamento 
de uma central térmica às energias renováveis.
Programação: www.maat.pt

LOCAL
MAAT | Museu de Arte. Arq. e Tecnologia, Fundação 
EDP. (Antigo Museu da Elécticidade) 
Av. Brasília. Central Tejo. 1300-598 Lisboa 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Tel. 210.028.130
visitar.maat@edp.pt

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt. 
Tel. 214.408.537

OFICINA DE CARROS SOLARES

Promotor: MAAT | Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia
Tipo: Oficina
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo, Secundário e 
Séniores
Duração: 1h00 a 1h30

DESCRIÇÃO
Oficinas de Carrinhos solares
Será que a luz do sol pode ser transformada em 
movimento? Nesta oficina, vamos construir um 
carro movido a energia solar e conduzi-lo numa 
corrida emocionante. Quem irá montar o carro 
que sairá vencedor deste desafio? 
Programação: www.maat.pt

LOCAL
MAAT | Museu de Arte. Arq. e Tecnologia, Fundação 
EDP. (Antigo Museu da Elécticidade) 
Av. Brasília. Central Tejo. 1300-598 Lisboa 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Tel. 210.028.130
visitar.maat@edp.pt

TRANSPORTE
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt. 
Tel. 214.408.537
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ENERGIA

ENERGY GAME                                                     

Promotor: CMO/Núcleo Sensibilização Ambiental
Tipo: Jogo interativo 
Destinatários: 4º ano 
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
O Energy Game é uma atividade lúdica e didática 
que visa transmitir conhecimentos de uma 
forma dinâmica e apelativa através de um jogo 
interativo no equipamento Wii, com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade escolar e induzir boas 
práticas na área da sustentabilidade energética.

LOCAL
Recinto escolar
  
MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

FUTURE UP - MOVIMENTO EDUCATIVO GALP

Promotor: Galp & Fundação Galp
Tipo: Conteúdos digitais - aula com Energia, 
fichas de atividades e Eco-Games; desafios a 
consultar no site da Fundação Galp
Destinatários: 1º,2º,3º ciclo e secundário
Duração: Consultar site da Fundação Galp

DESCRIÇÃO
Da comunidade para a comunidade, o Future Up 
é um Movimento Social Educativo Galp que conta 
com a ação de crianças e jovens, professores, 
voluntários e parceiros, para trazerem impacto 
real positivo à sociedade. Desafiamos a aprender, a 
agir, a ensinar e a participar ativamente nos temas 
da sustentabilidade, da energia e do planeta.
O Challenge Future Up é  o desafio lançado a 
todas as escolas que participarem no Future Up, 
quer através das aulas com energia, quer através 
da Apps For Good ou da Junior Achievement 
Portugal (mais informações no site da Fundação 
Galp).

INFORMAÇÕES
www.fundacaogalp.com
movimentoeducativo@galp.com
Tel. 213.153.066  
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DIAS TEMÁTICOS

Dia da Energia
29 maio

Atividades a divulgar oportunamente

 

ENERGIA
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JOGO DO CONHECIMENTO CP                                                     

Promotor: CP - Comboios de Portugal
Tipo: Jogo lúdico - pedagógico 
Destinatários:  1º, 2º e 3º Ciclo
Duração: consultar o promotor

DESCRIÇÃO
Jogo lúdico-pedagógico de sensibilização para a 
utilização do comboio como meio de transporte 
sustentável e amigo do ambiente.

LOCAL
Recinto escolar ou num Jardim Municipal 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

CP - Comboios de Portugal, E.P.E. 
gruposlisboa@cp.pt

JOGO A SERPENTE PAPA LEGUAS 

 

Promotor: ACA-M
Tipo: Jogo pedagógico
Destinatários: 1º Ciclo
Duração: consultar o promotor

DESCRIÇÃO
Jogo que pretende motivar as crianças, pais 
e professores a andar a pé, de bicicleta, de 
transportes públicos ou a partilhar o carro 
nas viagens casa-escola sensibilizando para a 
utilização de modos de transporte sustentáveis e 
incentivando cada escola aderente a proporcionar 
ações educativas sobre segurança rodoviária e 
mobilidade, questões ambientais e de saúde.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA 

www.trafficsnakegame.eu/portugal/
aca-m@aca-m.org

MOBILIDADE  SUSTENTÁVEL
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ANIMAIS

VISITA AO CROAMO - CENTRO DE RECOLHA 
OFICIAL DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE 
OEIRAS

Promotor: CMO/Núcleo de Sensibilização 
Ambiental
Tipo: Visita de Estudo
Destinatários: JI (4/5 anos) ,1º,2º,3º Ciclo, Sec. e 
Seniores
Duração: 1h15

DESCRIÇÃO
Visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais do 
Município de Oeiras (CROAMO) onde os alunos 
participam numa ação de sensibilização sobre 
boas práticas com os animais de companhia em 
meio urbano e adoção responsável. Observação 
dos animais disponíveis para adoção.

LOCAL
Centro de Recolha Oficial de Animais do Município 
de Oeiras
Av. Diogo Lopes Sequeira 21. Talaíde. Porto Salvo

MARCAÇÃO/TRANSPORTE 
ATIVIDADE GRATUITA 
Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividades no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para: pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
 Info. Nucleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt

ASSOCIAÇÃO PET B HAVIOR – VISITAS E 
WORKSHOPS

Promotor: Pet B Havior em colaboração CMO
Tipo: Ativ. 1 - Visita de Estudo 
            Ativ. 2 - Workshops de interação com cães
Destinatários: Ativ. 1 - JI (a partir 4 anos),1º, 2º e  
3º Ciclo, Sec. e Séniores. Ativ. 2 - Escolas e Famílias
Duração: 1h30

DESCRIÇÃO
1. Aprendizagem sobre o comportamento e 
as regras de convivência entre cães e crianças/
famílias e atividades lúdico-pedagógicas sobre 
boas práticas com os animais de companhia. 
2. Atividades pedagógicas complementadas com 
a apresentação do livro “ Eu e o Meu Cão – Amar 
e Educar”.

LOCAL 
1. Instalações da Pet B Havior no Jardim Municipal 
de Oeiras
2. Escolas, instalações da Pet B Havior ou nas 
residências das famílias donas de cães

MARCAÇÃO
Os workshops para famílias estão sujeitos a 
pagamento à entidade promotora através da 
aquisição do livro “Eu e o Meu Cão – Amar e 
Educar”
Associação Pet B Havior. Pedro Paiva
Tel. 924.014.705. info@petbhavior.org
 https://pt-pt.facebook.com/petbhavior/

TRANSPORTE
A CMO disponibiliza transporte para escolas da 
rede pública, mediante disponibilidade.



BEM-ESTAR CANINO E 
BOAS PRATICAS EM SOCIEDADE 

Promotor: Clube Português de Canicultura em 
articulação com  CPCJovem
Tipo: Ação em recinto escolar    
Destinatários: 2º Ciclo
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Esta atividade tem por objetivo educar sobre o 
comportamento dos cães e sensibilizar para as 
suas ligações com a nossa sociedade, alertando 
para a importância de desenvolver atitudes de 
respeito e responsabilidade, dando a conhecer as 
necessidades físicas e mentais dos cães, para que 
sejam valorizadas e correspondidas.
Sempre que possível, as atividades são realizadas 
na presença de cães, resultando numa maior 
dinâmica e interação entre os jovens e os cães, 
sendo abordados os seguintes temas: Cuidados 
básicos , a importância dos cães em sociedade, 
comportamento, segurança, higiene e civismo. 

LOCAL
Recinto escolar, auditório ou sala com 
possibilidade de projeção e mesa de apoio

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Clube Português de Canicultura - Jovem
Tel:  917.478.316
cpcjovem@cpc.pt 

ANIMAIS

POMBOS EM MEIO URBANO

Promotor: CMO / Núcleo de Sensibilização 
Ambiental
Tipo: Ação em recinto escolar    
Destinatários:  JI (4/5 anos), 1º Ciclo
Duração: 45 a 60 minutos

DESCRIÇÃO
Ação de sensibilização lúdico-pedagógica sobre 
a problemática dos Pombos em meio Urbano, 
nomeadamente: Características dos Pombos; 
Biologia; Hábitos; Predadores; Dieta Alimentar 
Natural; Dieta Alimentar com intervenção 
Humana; Problemáticas provocadas pelo excesso 
de pombos; Cuidados gerais e Métodos de 
controlo.

LOCAL
Recinto escolar / Sala de aula

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Escolas da Rede Pública e IPSS:
Agendar atividade no Portal Oeiras Educa
Escolas da Rede Privada: 
Enviar mail para:  pea@oeiras.pt com ficha de 
inscrição disponível no portal da Educação:  
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/
peambiental/Paginas/documentos.aspx
Info. Núcleo de Sensibilização Ambiental
Tel. 210.976.565/210.977.459 | pea@oeiras.pt
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Dia do Animal
4 outubro

Atividades a divulgar oportunamente

 

DIAS TEMÁTICOS

ANIMAIS
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RUÍDO, MAS QUE RUÍDO?!

 

Promotor: CMO/Serviço de Policia Municipal
Tipo: Ação de sensibilização
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclo, Sec.  e Séniores
Duração: 1h00

DESCRIÇÃO
Atividade pedagógica sobre ruído, incomodidade 
e comportamentos cívicos associados.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

Serviço de Policia Municipal                                                                                                  
Tel. 214.228.900 | spm@oeiras.pt                                                                                                                              

 

RUÍDO
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AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE

ECO-ESCOLAS                                                     

Promotor: ABAE - Associação Bandeira Azul da 
Europa
Tipo: Programa
Destinatários: JI, 1º, 2º e 3º Ciclo, Secundário e 
Seniores
Duração: Ano letivo

DESCRIÇÃO
Programa Internacional que pretende encorajar 
ações e reconhecer o trabalho de qualidade 
desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável. Fornece 
fundamentalmente metodologia, formação, 
materiais pedagógicos, apoio e enquadramento 
ao trabalho desenvolvido pela escola. 
Anualmente é promovido o Dia das Bandeiras 
Verdes, destinado à entrega do Galardão Eco-
Escolas aos estabelecimentos premiados. O 
Municio apoia no pagamento da inscrição e 
galardão, aconselhamento técnico e transporte 
para eventos e atividades.

TRANSPORTE
O Município de Oeiras apoia o transporte ao Dia 
das Bandeiras Verdes, de grupos de professores, 
auxiliares e alunos de escolas galardoadas da rede 
pública mediante disponibilidade.

MARCAÇÃO
ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa
http://ecoescolas.abae.pt/
ecoescolas@abae.pt. Tel.213.942.740

ESCOLAS DE OEIRAS PARTICIPANTES NO 
PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2020/2021

Colégio Monte Flor

Colégio RIK&ROK Carnaxide

Colégio Santiago

Escola Básica Conde de Oeiras

Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço

Escola do Arco

Escola EB 2,3 Professor Noronha Feio

Escola EB 2,3/S Aquilino Ribeiro

Escola EBI/JI Sophia de Mello Breyner

Escola Secundária Quinta do Marquês

Externato Padre António Vieira

Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas 

Irlandesas – Centro Sagrada Família

Instituto Español “Giner de los Rios”
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MUNDON – LIGA-TE AO MUNDO!

Promotor: DECOJovem
Tipo: Formação e Recursos pedagógicos para 
professores 
Destinatários: Professores do 2º e 3º Ciclo
Duração: a definir pelo professor

DESCRIÇÃO
Todos querem viver num mundo melhor, mais 
sustentável e para isso as crianças e jovens 
necessitam de compreender, que enquanto 
consumidores, devem efetuar escolhas de 
consumo mais conscientes e acertadas, reduzir e 
usar os recursos de forma eficiente, o que começa 
nos gestos diários e desde as mais tenras idades.
Para isso, a DECOJovem dinamiza ações de 
formação para professores e disponibiliza no 
seu site um conjunto de fichas didáticas sobre 
consumo sustentável, nos temas: energia, água, 
mobilidade e transportes, compras e resíduos.

LOCAL
Lisboa 

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

decojovem.pt/iniciativa/mundon
Tel.213.710.249 

CONSUMER.TALKS

 

Promotor: DECOJovem
Tipo: Sessões informativas
Destinatários: Todos os níveis de ensino
Duração: 0h45 a 1h00 

DESCRIÇÃO
O mundo está em mudança. O digital veio 
acelerar... A sustentabilidade é uma urgência... E 
os jovens consumidores devem estar preparados 
acompanhar esta mudança, de forma crítica 
e ativa, sendo eles agentes participativos 
nesta mudança para um futuro melhor e mais 
sustentável.
Assim, a DECOJovem desloca-se às escolas 
para falar com os jovens consumidores sobre 
várias temáticas seu interesse: alimentação, 
literacia financeira, plásticos, segurança na 
internet, direitos do consumidor, ambiente e 
sustentabilidade, e energia.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
www.escolas.decojovem.pt . Tel. 213.710.249 
Esta atividade pode exigir a comparticipação da 
escola na deslocação do técnico da DECO.

AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE
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SITESTAR.PT                                                        

Promotor: DECOJovem
Tipo: Concurso
Destinatários: 3º Ciclo e Secundário
Duração: Consultar site decojovem.pt

DESCRIÇÃO 
O Sitestar.pt, é uma iniciativa DECOJovem com a 
parceria da associação .pt, que tem como objetivo 
promover o desenvolvimento de competências 
digitais, incentivando os jovens a criar sites com 
conteúdos digitais nas suas áreas de interesse, 
para uma cidadania mais ativa e mais inclusiva.
Os jovens podem construir sites em vários 
temas ou categorias, entre as quais o consumo 
sustentável ou projetos que façam a diferença na 
área do ambiente. Serão atribuídos prémios aos 
melhores trabalhos.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

www.decojovem.pt
Tel.213.710.249
  

CONSUMERS GO GREEN

Promotor: DECOJovem
Tipo: Ciclo de Conferências
Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

DESCRIÇÃO
A DECOJovem está a realizar um ciclo de oito 
conferências digitais em contexto escolar sobre o 
tema da sustentabilidade e consumo sustentável. 
As conferências CONSUMERS GO GREEN têm 
como objetivo informar e promover a reflexão dos 
alunos relativamente aos impactes e benefícios 
das suas escolhas, enquanto consumidores, para 
o planeta.

As escolas poderão assistir a um ciclo de 
conferências digitais e ainda receber uma 
exposição itinerante sobre sustentabilidade.

LOCAL
Recinto escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE GRATUITA

https://decojovem.pt/pt/recursos/projeto/
consumers-go-green
Tel: 213.710.249



52

AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE

PROJETO POUPAR É GANHAR

Promotor:  Betweien  com o apoio da ABAE – 
Projeto Eco-escolas
Tipo: Histórias, Musicas e Atividades  pedagógicas
Destinatários: :  JI e 1ºciclo 
Duração: 0h55

DESCRIÇÃO
Atividades de educação ambiental com 
especificidade na temática da reciclagem, água 
e energia, que inclui a leitura de uma história 
assim como a performance ao vivo das músicas 
do projeto e uma atividade de verificação de 
conhecimentos.
Site: https://www.poupareganhar.com/
Yo u t u b e : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZjDFVpIdAJg
Acesso ao Livro: https://issuu.com/betweien/
docs/poupar___ganhar_issuu

LOCAL
Recinto Escolar

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Andreia Pereira
andreia.pereia@btw.com.pt
Tel: 910.498.243

ATIVIDADES ASPEA  

Promotor: Associação Portuguesa
de Educação Ambiental
Tipo: Oficinas e Aulas de Campo
Destinatários: Consultar Programação
Duração: Consultar Programação

DESCRIÇÃO
A ASPEA promove um conjunto diversificado 
de atividades de educação ambiental sobre 
as seguintes temáticas: Oceano, Floresta, 
Ecossistemas Ribeirinhos, Economia Circular e 
Eco’Arte. 

Programação disponível em www.aspea.org

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

ASPEA | Tel. 217.724.827 
aspea@aspea.org | www.aspea.org 

TRANSPORTE 
O transporte das escolas da rede pública para  
visitas de estudo fora do Concelho deverá ser 
solicitado para o Departamento de Educação, 
para análise de viabilidade: daega@oeiras.pt
Tel. 214.408.537 
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O PLANETA LIMPO DO FILIPE PINTO

Promotor: Betweien  com o apoio da ABAE – 
Projeto Eco-escolas
Tipo: História, musica ao vivo, atividades de 
verificação de conhecimentos e jogo digital  
Destinatários: JI , 1º e 2º ciclo
Duração: 55 min

DESCRIÇÃO
O “Planeta Limpo do Filipe Pinto” é uma 
viagem repleta de aventuras, onde teremos a 
oportunidade de conhecer os recantos e encantos 
da floresta, cruzando com os seus simpáticos 
habitantes, as mais diversas criaturas da natureza 
e percebendo, na primeira voz, o impacto 
negativo das más ações humanas na existência e 
na sobrevivência de todos os seres vivos
Inclui leitura da história com a presença do 
músico Filipe Pinto, musica ao vivo e atividade de 
verificação de conhecimentos. O projeto engloba 
também um Jogo Digital. 
www.oplanetalimpodofilipepinto.com/
www.facebook.com/oplanetalimpodofilipepinto
Acesso ao Livro: 
https://issuu.com/betweien/docs/o_planeta_
limpo_do_filipe_pinto

LOCAL
Recinto Escolar. Apresentação presencial ou 
online em direto, através da plataforma Zoom.

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA
Andreia Pereira
andreia.pereia@btw.com.pt
Tel: 910.498.243

AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE

PROJETO PAI NATAL VERDE

Promotor: Betweien  com o apoio da ABAE – 
Projeto Eco-escolas
Tipo: Apresentação de livro e/ou exibição de teatro
Destinatários: JI e 1ºciclo
Duração: 0h55

DESCRIÇÃO
O Natal é, por norma, uma época de consumo. 
Os presentes, o papel de embrulho, as luzinhas, 
a corrida para os centros comerciais, entre 
outros aspetos característicos desta festividade, 
aumentam, substancialmente, a pegada 
ecológica de cada um de nós. O projeto educativo 
“O Pai Natal Verde“, visa a sensibilização dos mais 
novos para comportamentos ambientalmente 
responsáveis, alertando-os para boas práticas na 
época natalícia, sem nunca perder o encanto e a 
magia que a mesma proporciona. 
As atividades incluem leitura da história, assim 
como música ao vivo e uma atividade de 
verificação de conhecimentos.
Acesso ao Livro: 
https://issuu.com/betweien/docs/issuu_o_pai_natal_verde

LOCAL
O projeto poderá ser dinamizado de forma 
presencial na escola, ou online em direto, através 
da plataforma Zoom.

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA
Catarina Constantino
catarina.constantino@btw.com.pt 
 Tel: 910964826
Inscrição:docs.google.com/forms/d/1GxOa3-
uRusuXDUq_S76F5yeFnfPBxG23K676gf3tOiE/
viewform?edit_requested=true
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TEATRO INFANTIL AMBIENTAL

Promotor:  Muzumbos Associação Cultural
Tipo: Teatro Ambiental
Destinatários: Pré-escolar e  1º Ciclo 
Duração: Dependente do tipo de atividade 
Consultar promotor

DESCRIÇÃO
Dinamização de peças de teatro ambiental  
lúdico pedagógicas sobre diversos temas, 
nomeadamente, Ecologia, Natureza, 
Biodiversidade, Oceanos, Água, Alimentação 
saudável e Agricultura Biológica, Planetas entre 
outros
Descrição detalhada: muzumbos.blogspot.pt

LOCAL
Espaço polivalente da escola ou em auditórios

MARCAÇÃO
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO À ENTIDADE PROMOTORA

Muzumbos, Associação Cultural
Tel. 926.891.190 |  916.802.632
muzumbos@gmail.com
www.muzumbos.blogspot.pt



AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE

DIAS TEMÁTICOS

Dia Mundial do Ambiente
5 junho

Atividades a divulgar oportunamente
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NOTAS FINAIS

1. Esta programação encontra-se disponível no site municipal através 
do endereço: 
https://educacao.oeiras.pt/atividades_projetos/peambiental/
Paginas/documentos.aspx 
Algumas atividades encontram-se divulgadas no portal Oeiras Educa, 
para agendamento por escolas da rede pública e IPSS;

2.  As inscrições deverão ser sempre efetuadas para o contacto das 
respetivas entidades promotoras. Não deverão utilizar a ficha de 
inscrição do Núcleo de Sensibilização Ambiental, para atividades 
promovidas por outras entidades;

3. As atividades só poderão ser realizadas na presença dos professores 
responsáveis pela turma participante;

4. Relativamente às atividades promovidas pelo Núcleo de 
Sensibilização Ambiental da CMO informa-se o seguinte: 

- As confirmações das atividades agendadas serão efetuadas, para o 
e-mail que consta na ficha de inscrição;

- Caso haja impedimento na realização das atividades marcadas, o 
mesmo deverá ser comunicado com a maior antecedência possível 
(5 dias de antecedência). A desistência das ações no próprio dia 
implica a impossibilidade de marcação de novas atividades;

- As inscrições nas visitas de estudo que necessitam de transporte 
serão limitadas pela disponibilidade do mesmo;

- As atividades e transporte agendados pelo portal Oeiras Educa são 
confirmados pelos contactos desta plataforma.

5. As atividades serão, sempre que possível, adaptadas às restrições 
em vigor relacionadas com a pandemia COVID 19
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