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PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
2017/2018

INTRODUÇÃO
As atividades de Sensibilização e Educação Ambiental propostas e dinamizadas pelo Gabinete de Ambiente englobam um
programa de iniciativas que visam cativar a população, proporcionando momentos de aprendizagem e reflexão sobre diversos
temas ambientais.
O programa apresenta um conjunto de atividades e projetos dirigidos aos Estabelecimentos de Ensino, Instituições Particulares
de Solidariedade Social e à população em geral, que têm por objetivo, promover o acesso à informação e às boas práticas
ambientais com vista à alteração do paradigma civilizacional e de comportamentos que traduzam uma maior e melhor
consciência ambiental.

OBJECTIVOS
São objetivos deste plano:


Sensibilizar os cidadãos para a necessidade de melhorar a eficiência da utilização de recursos para o
desenvolvimento sustentável dos ecossistemas;



Incutir noções, hábitos e práticas de reciclagem de resíduos orgânicos e valorizáveis;



Divulgar e apoiar projetos que promovam o envolvimento da população nas questões ambientais;



Organizar eventos, palestras e dias comemorativos, sobre variados temas de cariz ambiental;



Promover e acompanhar visitas de estudo a algumas infraestruturas de interesse ambiental, como Aterro
Sanitário e Estações de Tratamento de Água;



Despertar das consciências para o ambiente e as pressões a que este está sujeito;



Adotar comportamentos que visem o desenvolvimento sustentável, definido no Relatório de Brundtland: «Um
desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras darem resposta às suas próprias necessidades».

Notas:


O artigo 66.º da Constituição da República Portuguesa estabelece que «Todos têm direito a um ambiente de vida

humana, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender».



O 7.º Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de Ambiente intitula-se «Viver bem, dentro dos

limites do nosso planeta».
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ATIVIDADES PARA
ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

RESUMO

VISITAS DE
ESTUDO

ACTIVIDADE

JI

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino
Especial

Ensino
Secundário

Aterro Multimunicipal - Resulima
Quinta Pedagógica D’Alvarenga - Didalvi

Sementeira Autóctone
Compostagem Doméstica

WORKSHOPS

Vermicompostagem
Valorização de Resíduos







O que a Floresta nos dá







Ciclo de Vida das Plantas











Jardim de Abelhas e Borboletas









Teatro Ambiental

PROJETOS /
CONCURSOS

Concurso Natal Ecológico
Projeto Compostagem
Concurso Jardim Sensorial
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Ensino
Superior

I.P.S.S.

PASSEIOS
INTERPRETATIVOS

DIAS COMEMORATIVOS

ACTIVIDADE

JI

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino
Especial

Ensino
Secundário

Dia Mundial da Floresta Autóctone
Dia Internacional das Florestas e Dia
Mundial da Água
Dia do Ambiente

Descobrir a Floresta
Descobrir o Rio
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Ensino
Superior

I.P.S.S.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
VISITAS DE ESTUDO
Aterro Sanitário Multimunicipal - “Resulima”
Objetivos:

Sensibilizar a comunidade para a importância da separação dos resíduos.
Dar a conhecer as operações de gestão dos resíduos domésticos, o aterro sanitário, o ecocentro e a
estação de triagem.

Descrição:

Visita ao Aterro Sanitário, ao Ecocentro e à Estação de Triagem da Resulima.

Destinatários:

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Superior, Ensino Especial,
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Local da Visita:

Vila Nova de Anha – Viana do Castelo.

Calendarização:

4 visitas a realizar durante o ano letivo 2017/2018, com especial destaque para os dias entre 22 a 30
novembro de 2017 (Semana Europeia da Prevenção de Resíduos).

Organização :

O Município encaminha a marcação da visita para a e “Resulima”, a qual fará o acompanhamento da
mesma.
O transporte é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória e cada visita deverá ter um número
máximo de 60 participantes.

Quinta Pedagógica D’Alvarenga
Objetivos:

Dar a conhecer um espaço educativo que proporciona o contacto com a natureza, mediante a
participação em várias atividades, desde a realização de experiências em laboratório, observação de
animais, slide, equitação e percursos pedestres.

Descrição:

Proporcionar aos alunos um dia na Quinta Pedagógica com diversas atividades vocacionadas para a
temática do ambiente.

Destinatários:

Alunos do 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Local da Visita:

Quinta Pedagógica D'Alvarenga (Didalvi) - Alvito S. Pedro

Calendarização:

4 visitas: durante o ano letivo 2017/2018 (datas a designar).

Organização :

O Município encaminha a marcação da visita para a equipa da Quinta Pedagógica d'Alvarenga.
O transporte é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória e cada visita deverá ter um número
máximo de 60 participantes.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

WORKSHOPS
Sementeira Autóctone – “Bolas de Sementes”
Objetivos:

O workshop ”Sementeira Autóctone”, pretende dar a conhecer aos alunos as árvores que fazem
parte da nossa Floresta Autóctone, bem como o processo de germinação.

Descrição:

O workshop consiste em encapsular sementes em argila, que protegerá e proporcionará um
ambiente adequado para a germinação.
Posteriormente serão lançadas pelos alunos em áreas a reflorestar.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Ensino do 1º ciclo, Ensino Especial e Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS).

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino ou instituição.

Calendarização:

Durante os meses de outubro e novembro de 2017.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop.

Compostagem Doméstica
Objetivos:

Demonstrar o processo de valorização da matéria orgânica.

Descrição:

Os técnicos do município promovem uma apresentação do processo de compostagem no local.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º e 3º ciclo, Ensino Secundário, Especial e
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino ou instituição.

Calendarização:

Durante o ano letivo 2017/1018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Vermicompostagem
Objetivos:

Demonstrar o processo de valorização da matéria orgânica, utilizando minhocas.

Descrição:

Os técnicos do município promovem uma apresentação do processo de vermicompostagem no local.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º e 3º ciclo, Ensino Secundário e Especial e
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino ou instituição.

Calendarização:

Durante o ano letivo 2017/2018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop.

Valorização de Resíduos
Objetivos:

Dar a conhecer como a gestão dos resíduos tem um papel de relevo na gestão dos recursos
naturais. Sensibilizar para a eliminação progressiva da deposição em aterros, de resíduos recicláveis
ou valorizáveis.

Descrição:

Os técnicos da Resulima promovem as acções de sensibilização nas escolas.

Destinatários:

Estabelecimentos de ensino do 2º ciclo.

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino.

Calendarização:

Durante o ano letivo 2017/2018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop.

O que a Floresta nos Dá
Objetivos:

Sensibilizar as crianças para a defesa e conservação da Floresta, dando a conhecer o valor
ambiental e social dos espaços florestais.

Descrição:

Divulgar as espécies autóctones das nossas florestas, a fauna e flora que nelas habitam e divulgar
as várias funções e serviços que a floresta proporciona.
Alertar para uma gestão florestal sustentável e para o impacto dos incêndios e das espécies
invasoras nos sistemas florestais.

Destinatários:

Estabelecimentos de Ensino do 1º e 2º ciclo.

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino.

Calendarização:

Entre os meses de outubro de 2017 a março de 2018 (previsão de um workshop por mês).

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Ciclo de Vida das Plantas
Objetivos:

Despertar o interesse para o ciclo de vida das plantas e os seus principais constituintes. Dar a
conhecer várias espécies de plantas, desde as suas texturas, cores, cheiros, épocas de floração e
benefícios para o planeta. Incutir curiosidade e respeito para com as plantas. Classificação de
plantas através de chaves dicotómicas e fichas de taxonomia. Incentivar à criação dos próprios
herbários.

Descrição:

Criação de herbários individuais e preenchimento de fichas taxonómicas .
Aprendizagem dos nomes comuns e científicos das plantas e graus de parentesco entre espécies.
Divulgar os benefícios que as plantas trazem ao ambiente.

Destinatários:

Estabelecimentos de Ensino do 1º ciclo (3º e 4º ano), 2º e 3º ciclo.

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino.

Calendarização:

Entre outubro de 2017 e maio de 2018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop. Participações limitadas a 10 estabelecimentos.

Jardim de Abelhas e Borboletas
Objetivos:

Dar a conhecer espécies de borboletas e abelhas existentes em Portugal.
Dar a conhecer a importância de insetos polinizadores no crescimento de frutas e legumes.
Dar a conhecer várias espécies de plantas melíferas.
Incutir curiosidade sobre a construção de jardins para abelhas e borboletas

Descrição:

Sem jardins, sem flores, sem árvores, não existem borboletas nem abelhas. Nos dias que correm a
preocupação com a extinção de insetos polinizadores é cada vez maior devido aos problemas que
podem surgir caso estes desapareçam. A escassez de frutas e legumes é uma possível realidade
que poderá levar a humanidade a ter uma dieta pobre, menos diversificada.

Destinatários:

Jardins de Infância e estabelecimentos de ensino do 1º e 2.º ciclo.

Local da Visita:

No estabelecimento de ensino.

Calendarização:

Entre outubro de 2017 e maio de 2018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop. Participações limitadas a 10 estabelecimentos.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Teatro Ambiental - «A Borboleta e o Colecionador»
Objetivos:

Despertar o interesse para os ecossistemas existentes na natureza.
Incutir curiosidade e respeito para com os insetos e plantas.
Incutir a filosofia «se cuidar de algo, serei retribuído», perceber que a vida é um ciclo e que a
natureza faz parte de nós e nós dependemos dela para viver.

Descrição:

Pretende-se interagir com o público mais novo, de forma divertida, simples e imaginativa sobre temas
do ambiente. Teatro apresentado num cenário e marionetas.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Estabelecimentos de Ensino do 1º ciclo (1º e 2º ano).

Local da Visita:

No estabelecimentos de ensino.

Calendarização:

Entre outubro de 2017 e maio de 2018.

Organização :

É necessário agendar a participação no workshop. Participações limitadas a 10 estabelecimentos.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PROJETOS / CONCURSOS
Concurso Natal Ecológico – Tema livre
CONCURSO
Objetivos:

Alertar para a excessiva produção de resíduos e incentivar a criatividade, através da
reutilização de materiais.

Descrição:

Os candidatos devem desenvolver um tema à sua escolha, utilizando material reutilizado e/ou
reciclado, sob o princípio de Natal Ecológico.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Escolas do 1º, 2º, 3º Ciclo, IPSS’s e Ensino Especial.
Só serão admitidos até ao máximo de 20 estabelecimentos.

Calendarização:

A formalização da candidatura deverá realizar-se até 30 de novembro de 2017.
Entrega dos trabalhos no dia 7 de dezembro de 2017, em local de exposição a designar.

Calendarização:

Estará patente ao público a exposição dos trabalhos entre 11 de dezembro de 2017 a 8 de
janeiro de 2018.

EXPOSIÇÃO

Projeto Compostagem
Objetivos:

Incentivar à separação de resíduos e aproveitamento da matéria orgânica (compostagem).

Descrição:

O Município disponibiliza um compostor e apoio técnico. Fornece ainda um manual de utilização da
compostagem.
Só serão admitidos até ao máximo de 10 estabelecimentos

Destinatários:

Jardins de Infância, Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º e 3º ciclo, Ensino Secundário, Especial e
IPSS’s.

Calendarização:

Durante o ano letivo de 2017/2018. A formalização da candidatura deverá realizar-se até 30 de
novembro de 2017.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Concurso Jardim Sensorial
Objetivos:

Dar a conhecer a importância das Plantas Aromáticas e Medicinais, através da construção de um
Jardim Sensorial, que será elaborado pelo próprio estabelecimento de ensino, revitalizando deste
modo as áreas do espaço escolar.
Pretende-se estimular os sentidos dos alunos e reconhecer a Natureza por meio da textura, do som,
do cheiro e do sabor.

Descrição:

Este projeto consiste na realização de um Jardim Sensorial em forma de espiral, labirinto, ou outra
forma apelativa definida pelos alunos e professores das instituições. No final do ano letivo, serão
atribuídos prémios aos três primeiros classificados.
O Município fornecerá ferramentas, plantas aromáticas e medicinais, bem como um guia de campo
às 10 novas inscrições no projeto, bem como será prestado esclarecimento técnico aos alunos sobre
a execução de Jardins Sensoriais.

Destinatários:

Jardins-de-infância, Escolas do 1º, 2º, 3º Ciclo, Ensino Secundário, IPSS’s e Ensino Especial.
Só serão admitidos até ao máximo de 10 novos estabelecimentos, com um limite máximo de 30
estabelecimentos.

Calendarização:

A desenvolver durante o ano letivo 2017/2018. A formalização da candidatura deverá realizar-se até
30 de novembro de 2017.
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

DIAS COMEMORATIVOS
Dia Mundial da Floresta Autóctone
Objetivos:

LANÇAMENTO DE BOLAS DE SEMENTES

Lançamento de bolas de sementes, sensibilizando assim as crianças para os valores da floresta. O
Município convida escolas e associações a lançar as sementes de vários exemplares de espécies
autóctones (pinheiro manso; carvalho; castanheiro; nogueira). Esta acção terá o acompanhamento
dos Sapadores Florestais.
Destinatários:
Calendarização:
Organização :

Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º ciclo, Ensino Especial e IPSS’s.
23 de novembro de 2017, em local a designar.
O transporte até ao local a reflorestar é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória

Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Água
Objetivos:

Peddy Paper -«À descoberta da flora ribeirinha»

Prevê-se a atividade Peddy Paper relacionada com a vegetação existente na zona ribeirinha
nascente de forma a sensibilizar as crianças para a preservação das árvores, respeitando o espaço
em que elas habitam; conhecer características de espécies autóctones e exóticas invasoras;
aprender a diferenciar espécies de árvores através das suas folhas, entre outros.
Plantação árvores e passeio de barco

Será proporcionado aos alunos a plantação de alguns exemplares de árvores, nas margens do rio
Cávado bem como um passeio de barco.
Destinatários:
Calendarização:
Organização :

Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º ciclo, Ensino Especial e IPSS’s.
21 de março de 2018, na frente fluvial nascente.
O transporte é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória.

Dia do Ambiente
Descrição:

Destinatários:
Calendarização:
Organização :

Barcelos Cuida do Rio
A atividade tem como objetivo aproximar diferentes gerações à ação de limpeza do Rio
Cávado; alertar para a proteção do rio; dar a conhecer algumas espécies invasoras e as suas
consequências nocivas; demonstrar o papel ativo do município na limpeza do Rio Cávado.
Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º ciclo, Especial e IPSS’s.
5 de junho de 2018.
O transporte é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PASSEIOS INTERPRETATIVOS
Descobrir a Floresta
Objetivos:

Sensibilizar os alunos para a proteção e conservação da natureza e promover a conservação de
diferentes habitats.

Descrição:

Com a acompanhamento de um especialista, os alunos e os professores irão realizar um passeio
interpretativo; proporcionando a identificação de algumas espécies de fauna e flora.

Destinatários:

Estabelecimentos de Ensino do 1º ciclo (3º e 4 ano).

Local da Visita:

Monte da Franqueira, Barcelos

Calendarização:

Entre outubro de 2017 e junho de 2018.

Organização :

É necessário agendar a participação na atividade. Participações limitadas a 5 turmas.

Descobrir o Rio
Objetivos:

Sensibilizar os alunos para a proteção e conservação da natureza e promover a conservação de
diferentes habitats.

Descrição:

Com o acompanhamento de um especialista, os alunos e os professores irão realizar um passeio
interpretativo pela zona ribeirinha do rio Cávado, por forma a identicar espécies de fauna e flora
características deste ecossistema.

Destinatários:

Estabelecimentos de Ensino do 1º ciclo (3º e 4 ano).

Local da Visita:

Zona ribeirinha do rio Cávado – Barcelinhos.

Calendarização:

Entre outubro de 2017 e junho de 2018.

Organização :

É necessário agendar a participação na atividade. Participações limitadas a 5 turmas.
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ATIVIDADES PARA
A COMUNIDADE
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COMUNIDADE

RESUMO

CONCURSOS

Formações

DIAS
COMEMORATIVOS

Concurso de Fotografia

FORMAÇÕES

Actividades

Dia Internacional da Biodiversidade

SEMANA DO AMBIENTE

Dia do Ambiente
Exposição do Concurso de Fotografia
Cinema Ambiental
Visita à Resulima e Águas do Norte
Descida do rio Cávado em canoa
Caminhada Ambiental
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COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
CONCURSOS
Concurso de Fotografia – “Património Ambiental de Barcelos”
CONCURSO
Objetivos:

Esta iniciativa pretende aliar o gosto pela imagem à questão da promoção e valorização do
património natural do concelho, por forma a difundir e promover a defesa do ambiente através da
arte e beleza de imagens captadas pelos munícipes.

Descrição:

Elaboração de imagens, usando a fotografia como veículo para a perceção da fragilidade do
ambiente, desenvolvendo a consciência sobre o desenvolvimento sustentável.

Destinatários:

Calendarização:

Este concurso destina-se a todos os Munícipes de Barcelos, com exceção de profissionais de
fotografia, profissionais de design e de funcionários do Município de Barcelos.
Entrega dos trabalhos até 28 de abril de 2018.

EXPOSIÇÃO
Objetivos:
Calendarização:

Realização de uma exposição com os trabalhos do concurso de fotografia.
De 6 a 30 de junho, em local a designar.
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COMUNIDADE

FORMAÇÕES
Formações
Objetivos:

Promover formações sobre variados temas dentro da temática ambiental.

Descrição:

 Fruticultura e Podas;
 Multiplicação de Plantas - Enxertia;
 Planear a Horta;
 Germinados, Micro-Verdes e Mini-legumes;
 Biopesticidas;
 Flores Comestíveis;
 Plantas Aromáticas e Medicinais;
 Compostagem;
 Fotografia da Natureza;
 Coberturas Ajardinadas;
 Observação de Aves.

Destinatários:
Calendarização:

População em geral.
As formações serão realizadas no Estádio Cidade de Barcelos (excepto a formação “Observação de
Aves), em local a designar.
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COMUNIDADE

DIAS COMEMORATIVOS

Dia Internacional da Biodiversidade
Objetivos:

«A biodiversidade — a extraordinária variedade de ecossistemas, espécies e genes que nos rodeia — é o nosso seguro de
vida, providenciando-nos alimentos, água potável e ar limpo, abrigo e medicamentos, atenuando as catástrofes naturais, as
pragas e doenças e contribuindo para a regulação do clima. A biodiversidade é também o nosso capital natural, prestando
serviços ecossistémicos que estão subjacentes à nossa economia. Por essa razão, a perda de biodiversidade é a ameaça
ambiental global mais crítica paralelamente às alterações climáticas» in Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020

Sensibilizar a população para a importância da biodiversidade através da realização de um wokshop
sobre construção de abrigos para animais.
Calendarização:

22 de maio de 2018, em local a designar.
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COMUNIDADE

SEMANA DO AMBIENTE
Dia do Ambiente
Descrição:
Calendarização:

Descrição no item “Dias Comemorativos”, na página 14.

5 de junho de 2018.

Exposição de Fotografia “Concurso Património Ambiental”
Descrição:
Calendarização:

Realização de uma exposição com os trabalhos do concurso de fotografia.
De 4 de junho a 30 de junho de 2018, em local a designar.

Cinema Ambiental
Descrição:
Calendarização:

Projeção de filmes e/ou documentários sobre questões ambientais.
7 de junho de 2018, em local a designar.

Visita à Resulima e Águas do Norte
Descrição:

Sensibilizar municípes (maiores de 18 anos) para as questões ambientais e a eficiência da
utilização de recursos.
Visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Areias de Vilar, dando a conhecer as várias
fases de tratamento da água, desde a sua captação até ao abastecimento em alta.
Visita ao Aterro Sanitário, ao Ecocentro e à Estação de Triagem da Resulima.

Calendarização:

8 de junho de 2018 (10h00 - 17h00)
O Município disponibiliza o transporte. A inscrição é obrigatória e limitada a 50 participantes.
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Descida do rio Cávado em canoa
Descrição:

Calendarização:

Descida do rio Cávado em canoa dando a conhecer as potencialidades do património
ambiental através de uma vertente lúdica.
2 junho de 2018.

Caminhada Ambiental
Descrição:

Calendarização:

Promover a ligação dos munícipes ao espaço ribeirinho de modo a sensibilizando para a
importância dos recursos hídricos e sua preservação. Realçar o grande valor das zonas
ribeirinhas para a conservação da natureza e da biodiversidade.
3 junho de 2018.

O Planeta Limpo de Fipile Pinto
Descrição:

Destinatários:
Calendarização:
Organização :

Participação do cantor Filipe Pinto com um espetáculo infantil “O Planeta Limpo do Filipe Pinto”
sobre a temática de educação ambiental.
Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º ciclo, Especial e IPSS’s.
6 de junho de 2018, no Teatro Gil Vicente.
O transporte é garantido pelo Município. A inscrição é obrigatória
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