PESA 2019-2020
CASA DO AMBIENTE

Introdução
A Casa do Ambiente para o presente ano letivo 2019-2020 preparou um conjunto de atividades
que visam apoiar os conteúdos educacionais na área das ciências ambientais, conscientes da
necessidade cada vez maior de motivação dos jovens, a uma educação útil para um mundo
visivelmente diferente do atual.
Estão agendadas atividades teóricas e práticas de sensibilização, dinâmicas, ativas e próativas, flexíveis às necessidades que identificamos e às exigências que nos apresentem.
Conta com a parceria de algumas instituições e entidades, como é o caso, a título de exemplo,
a AMARSUL, e a S.Energia.
A Casa do Ambiente deve ser encarada como um recurso extra a sustentação dos conteúdos
educacionais direcionados às crianças, jovens e adultos. Procura sensibilizar a questões
importantes, realçar aspetos objetivos e informar, explicar e unir sinergias com a comunidade
educativa no âmbito das questões de sustentabilidade ambiental.

Objetivos
Reconhecer atitudes sustentáveis, preocupações com as repercussões no futuro dos impactos
sobre o meio ambiente, a intervenção do homem como dinamizadora de uma salvaguarda do
equilíbrio e da qualidade de vida.
Bases de orientação humana, social e ambiental. A cidadania como um todo perante o planeta,
os seus recursos e a própria qualidade de vida do homem.

TEMAS 2019-2020
I.
II.
III.

MOBILIDADE
Ciclovias, Transportes Públicos, Mobilidade sustentável
RESÍDUOS
Separação de Resíduos, Reciclagem, Monos, Beatas, Compostagem
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Lanches saudáveis, Hortas Caseiras

A assembleia geral da ONU proclama o ano 2020 como o Ano Internacional da Fitossanidade.
“Espera-se assim aumentar o reconhecimento geral sobre a importância da sanidade vegetal
para a concretização do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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Atualmente cerca de 40% da produção global de alimentos perde-se devido a pragas e doenças
das plantas.
“O Ano Internacional da Fitossanidade é uma iniciativa chave para destacar a importância da
saúde vegetal para melhorar a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e a
biodiversidade, e impulsionar o desenvolvimento económico”, disse o secretário do IPPC —
International Plant Protection Convention, Jingyuan Xia.

SUGESTÕES

A.

PROJETO ECO ESCOLAS

Inscrição em outubro;
Realização de algumas atividades educativas de âmbito ambiental
ao longo do ano;
Elaboração de relatório no final do ano com indicação do que foi
feito;
As crianças e jovens envolvidos no Eco-Escolas aprendem a
participar debater e concretizar projetos, orgulhando-se de zelar
pelo ambiente na sua escola, família e comunidade.
O Programa Eco-Escolas | ABAE trabalha com as escolas e os
municípios estratégias que visam tornar o dia-a-dia mais
sustentável, fornecendo apoio (formação e materiais),
acompanhando, monitorizando e reconhecendo o trabalho
desenvolvido pela escola no âmbito da educação ambiental para
a sustentabilidade.

Para inscrever a sua escola no Programa Eco-Escolas deverá registar-se online aqui.
Vai necessitar de uma Declaração de Apoio do Município, que deverá entregar até ao dia
30 de outubro.
A inscrição/registo na plataforma é feita pelo(a) coordenador(a) de cada escola com o suporte
da Direção. O município deverá também ser contactado dado ser um parceiro fundamental.
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B. COAST WATCH
O Coastwatch é um projeto de âmbito europeu, coordenado pelo GEOTA (Grupo de Estudos e
Ordenamento do Território e Ambiente), que tem como principais objetivos sensibilizar a
população em geral, instituições e escolas para a problemática da degradação da faixa litoral
e dos oceanos, e melhorar o conhecimento da situação ambiental das zonas costeiras. A Casa
do Ambiente coordena os trabalhos de campo locais, e conta com a participação de todos os
interessados.
Para participar deverá contactar a Casa do Ambiente (via email ou por telefone) e indicar a
sua disponibilidade, de acordo com a calendarização de saídas (janeiro a março de 2020). A
nossa área ribeirinha é dividida por grupos, e é efetuado um levantamento da situação real,
através do preenchimento de um questionário em cada zona, onde se caracteriza a flora e
fauna visível. É uma atividade que promove o contacto com a nossa natureza, dando-nos a
conhecer um pouco mais do nosso concelho, e das suas características.
São aceites inscrições individuais, de grupo, por turmas e é aberto a qualquer faixa etária.

C. SESSÕES DE ENERGIA

A Casa do Ambiente conta com a parceria da agência S.Energia na dinamização de atividades
e sessões de sensibilização na área da Eficiência Energética.
Poderá solicitar uma sessão sobre eficiência energética em Escola.
(Para mais informações contactar a Casa do Ambiente)

D. SEMANA VERDE DO MONTIJO

Este ano de 16 a 21 de Março de 2020 (datas ainda a confirmar), sendo que as
comemorações à semelhança de anos anteriores contam com a plantação em comunidade
de uma árvore num dos espaços verdes da cidade, e realização de iniciativas direcionadas
aos alunos, no exterior.
(Nota: Posteriormente será encaminhado Programa descritivo de atividades)
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A. CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
A Casa do Ambiente este ano inclui nas Campanhas de Sensibilização Ambiental lançadas à
população, a promoção do desenvolvimento de atitudes sustentáveis perante o lançamento
de resíduos no espaço publico, nomeadamente na DEPOSIÇÂO DE MONOS e no LANÇAMENTO
DE BEATAS PARA O CHÂO.
A Comunidade Escolar é assim convidada a participar nestas campanhas, a desenvolver os seus
próprios projetos, os quais estamos disponíveis para apoiar o seu desenvolvimento e
implementação.
(Mais informações, contactar a Casa do Ambiente).

B. WORKSHOPS
Este ano (2019-2020) serão oportunamente abertas sessões dinamizadas por entidades
externas (convidados), com disponibilização de sessões à população no auditório da Casa do
Ambiente, aos temas:
- HORTAS EM CASA
- COMPOSTAGEM DOMÉSTICA
- RESÍDUOS DOMÉSTICOS (Separação de resíduos, recolha de monos, reciclar e porquê?)
- ANIMAIS DE COMPANHIA (Deveres e Direitos)
- FURÕES EM CASA
- SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Estes encontros serão atempadamente divulgados.
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C. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA CASA DO AMBIENTE

1.1. Ação: “METROMINUTO”
Tipo de Atividade: Apresentação em powerpoint, realizada por parceiros da S.Energia
e elemento da CMM.
Objetivo: Promoção da mobilidade sustentável, das caminhadas e das ciclovias da
cidade
Destinatários: alunos de 2º Ciclo ao Secundário
Duração: 30 minutos
Local: Casa do Ambiente (ou escola)
Calendarização: durante todo o ano letivo.
Inscrição: necessária
1.2. Ação : “PEDIBUS”
Tipo de Atividade: pratica
Descrição: Através de uma caminhada agendada, acompanhamos os meninos no
percurso “CASA_ESCOLA”, com paragens virtuais e utilizamos o passeio para a
sensibilização dos alunos para a importância do caminhar, e para o conceito de
mobilidade sustentável (o que são ciclovias, o mal da utilização dos veículos
automóveis e o uso de transportes públicos).
Destinatários: alunos 1º e 2º ciclos
Duração: 45 minutos
Local: ponto de partida a agendar – destino Escola.
Calendarização: durante todo o ano letivo
Inscrição: necessária

1.3. Ação .: “BRIGADA RUAS LIMPAS”
Tipo de Atividade: prática
Objetivo: saídas de campo em grupos (máximo 28 elementos- 1 turma), com
reconhecimento dos principais espaços verdes da cidade, e com a função de
sensibilizar o transeunte sobre as demais questões da limpeza dos espaços públicos
(recolha de dejetos, de papeis, separação adequada dos lixos nos ecopontos, etc…)
Os próprios alunos assumem assim o papel de informador ao mesmo tempo que são
sensibilizados para a temática.
Destinatários: alunos de 2º ciclo, 3º ciclo e secundário
Duração: 1 hora e 20 min
Local: Escola
Calendarização: durante todo o ano letivo.
Inscrição: necessária
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1.4. Ação : Reciclar -AMARSUL
Tipo de Atividade: teórica e prática
Objetivo: apresentação em PowerPoint, sobre a reciclagem e a teoria dos 3 R’s (
materiais disponibilizados pela sociedade ponto verde). Pequeno jogo sobre
reciclagem de materiais.
Destinatários: alunos do 1º e 2º e ciclos
Duração: 35 minutos
Local: Casa do Ambiente
Calendarização: durante todo o ano letivo
Inscrição: necessária
Nota: Entrega de Kit-Reciclagem para Escola participante, cedido pela AMARSUL.
(limitado as primeiras 10 escolas inscritas)

1.5. Ação.: “Zona Ribeirinha”
Tipo de Atividade: prática de exterior
Objetivo: Visita á nossa zona ribeirinha para conhecimento da nossa zona, espécies
visíveis. Vamos falar de praias fluviais, biodiversidade, conservação e a sua
importância.
Destinatários: alunos do 1º ciclo
Duração: 1 hora
Local: Zona Ribeirinha
Calendarização: de abril a julho de 2020 (depende das marés baixas e das condições
climáticas favoráveis)
Inscrição: necessária

1.6. Ação : “Pirâmide Alimentar”
Tipo de Atividade: pratica
Descrição: Através da criação da pirâmide alimentar, sensibilizam-se os alunos para a
alimentação saudável.
Destinatários: alunos do pré- escolar, 1º e 2º ciclos
Duração: 45 minutos
Local: Casa do Ambiente
Calendarização: durante todo o ano letivo
Inscrição: necessária
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1.7. Ação: “Natal ecológico”
Tipo de Atividade: pratica
Descrição: sensibilizam-se os alunos para práticas amigas do ambiente. Reutilizar,
poupar, hábitos e consequências.
Destinatários: alunos do 1º ciclos
Duração: 35 minutos
Local: Casa do Ambiente
Calendarização: Mês de Dezembro
Inscrição: necessária

O Plano de Educação e Sensibilização Ambiental apresentado à comunidade escolar, será
disponibilizado para consulta nos locais habituais, salientando-se o facto de ações pontuais
não incluídas neste plano poderem ser consultadas na página da Casa do Ambiente no site
oficial da Câmara Municipal do Montijo ou solicitadas por email à Casa do Ambiente.

Podem ainda ser solicitadas atividades extras, dentro dos temas apresentados ou outros,
mediante o contacto com a Casa do Ambiente.

A realização das atividades dependerá da reunião de condições físicas e humanas plausíveis à
sua concretização.

contactos: 21 231 47 76 | email: cambiente@mun-montijo.pt|agingeira@mun-montijo.pt
site: www.mun-montijo.pt (ambiente/casa do ambiente).
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