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Ambiente 

PROJETOS/PROGRAMAS 

VVisitas interpretativas às 
Serras de Sta. Justa e 
Pias  

DESCRIÇÃO

Visitas interpretativas às Serras de Sta. Justa e Pias, contemplando uma introdução no Centro de 
Interpretação Ambiental (CIA), seguida de percurso pedestre ou visita à antiga mina romana. Custo 
previsto na Tabela de Taxas do Município. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Divulgar o património das Serras de Sta. Justa e Pias (Parque Paleozoico/ Sítio Rede Natura/ Paisagem 
Protegida) e sensibilizar os/as participantes para a sua preservação. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Do 1.º ciclo ao ensino secundário, incluindo profissional. 

Público em geral 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Durante todo o ano letivo, sob marcação. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/Ambiente 

Tel: 22 242 64 90 /91 104 23 98 (marcações) 

E-mail: turismo@cm-valongo.pt (marcações)

NOTA: Marcação condicionada a disponibilidade de agenda. Transporte a assegurar pelas escolas. 



Ambiente 

PROJETOS/PROGRAMAS 

AAteliês ambientais 

DESCRIÇÃO 

Atividades alusivas a diversas temáticas ambientais, com 
forte componente prática e/ou experimental. Custo 

previsto na Tabela de Taxas do Município. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Sensibilizar os participantes com vista à melhoria da sua literacia ambiental e à promoção de atitudes e 
comportamentos mais sustentáveis. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Educação Pré-escolar e 1.º ciclo. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Durante todo o ano letivo, sob marcação. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/ Ambiente 

Tel: 22 422 79 00 

E-mail: dota@cm-valongo.pt

NOTA: Marcação condicionada a disponibilidade de agenda. Transporte a assegurar pelas escolas. 



Ambiente 

PROJETOS/PROGRAMAS 

PPromoção da Floresta 
Nativa  

DESCRIÇÃO 

Ações de promoção da floresta nativa no Município de 
Valongo, podendo incluir controlo de espécies invasoras, 
plantação de espécies nativas, viveiro e/ou manutenção de áreas reflorestadas. Poderão estar 
integradas na iniciativa “FUTURO – 100.000 árvores na AMP” (inclui Rede de Escolas do FUTURO). 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Divulgar os valores ecológicos das serras e de outros espaços naturais do município, sensibilizar para a 
importância da floresta autóctone e promover a cidadania ativa. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE 

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Do 1.º ciclo ao ensino secundário, incluindo profissional. 

Público em geral. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Em data(s) a definir, entre outubro 2016 e fevereiro 2017, sob marcação. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/ Ambiente 

Tel: 22 422 79 00 

E-mail: dota@cm-valongo.pt

NOTA: Ações pontuais, a promover consoante disponibilidade de recursos. 



Ambiente 

PROJETOS/PROGRAMAS 

EEU Posso Salvar o 
PLANETA 

DESCRIÇÃO 

Montagem de quatro painéis de sensibilização para o 
consumo sustentável e dinamização de sessões que incluem que incluem exploração desses painéis e 
realização de jogo coletivo complementar. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Sensibilizar os/as alunos/as para a importância do consumo consciente e da poupança de recursos. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Do 2.º ciclo ao ensino secundário, incluindo profissional. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Durante todo o ano letivo, sob marcação. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/ Ambiente 

Tel: 22 422 79 00 

E-mail: dota@cm-valongo.pt

NOTA: Marcação condicionada a disponibilidade de agenda. 



Ambiente 

PROJETOS/PROGRAMAS 

LLipor Geração + 

DESCRIÇÃO 

O Projeto Lipor Geração +, surge do trabalho de Educação 
e Sensibilização Ambiental, que a Lipor tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Este projeto teve 
início em 2013, e devido às suas caraterísticas tem o apoio institucional da APA - Agência Portuguesa do 
Ambiente e do Ministério da Educação e Ciência através da DGE - Direção Geral de Educação. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Criar uma oferta educativa que promova o compromisso dos cidadãos com práticas promotoras da 
sustentabilidade. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E1/03 - Reforçar e qualificar os recursos humanos do Município e do Ministério da Educação e Ciência 
afetos à Educação no concelho de Valongo. 

E2/01 - Garantir o desenvolvimento de projetos de educação para a cidadania e para a saúde na 
comunidade educativa, de forma articulada. 

PÚBLICO-ALVO 

Agrupamentos Escolares, Instituições Sociais e Educativas, Instituições de Ensino Superior, Associações. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

De acordo com o plano de ação definido para cada instituição. 

ENTIDADE PROMOTORA 

LIPOR - Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais 

Telefone: 22 977 01 00 

e-mail: educa@lipor.pt

Mais informações disponíveis em: http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/programa-educacao-e-
intervencao-ambiental/lipor-educa/apresentacao-projeto/ 
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PROJETOS/PROGRAMAS 

ÀÀ Descoberta das 
Plantas 

DESCRIÇÃO 

Visita e atividades guiadas ao Horto Municipal da 
Palmilheira – Ermesinde. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Divulgar o serviço do Horto Municipal da Palmilheira; 

Conciliar o conhecimento teórico/científico com a prática; 

Apoiar as aulas de Estudo do Meio/Biologia/Botânica. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Outono e Primavera. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/ DMOT 

Tel: 91 105 14 29 

E-mail dmot@cm-valongo.pt

NOTA: Por ordem de marcação e condicionada à disponibilidade de agenda. Apenas períodos da manhã. 
Dentro da disponibilidade o município tentará garantir o transporte dos/as alunos/as interessados em 
participar 
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PROJETOS/PROGRAMAS 

VVou Pintar o meu 
Planeta 
DESCRIÇÃO 

Uma história inspirada no livro “O dia em que o mar 
desapareceu”, de José Fanha, sobe ao placo sob a forma 
de Teatro Musical concebido para crianças dos 3 aos 12 
anos. Um musical, que irá encantar com as personagens 
inesquecíveis que estão envolvidas apresentado por um elenco de 22 elementos profissionais entre os 
quais bailarinos, cantores e atores. Conta ainda com a participação de todos os espectadores que irão 
ser previamente ensaiados, nas escolas pelos docentes. Os diferentes momentos da história vão oscilar 
entre o público e o palco e toda esta aventura será vivida e construída por todos/as. A vivência deste 
momento de espetáculo irá permitir aos/as alunos/as aprendizagens diversificadas aos níveis da 
formação cívica, artística e cultural, promotoras de boas práticas, numa lógica de igualdade de 
oportunidades. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Promover o trabalho de equipa entre as escolas e as entidades externas com igual responsabilidade 
educativa; 

Mobilizar as entidades privadas e públicas no cumprimento da sua responsabilidade social; 

Promover a leitura e motivação pela mesma, através da dinamização artística de obras trabalhadas na 
escola e/ou biblioteca escolar; 

Sensibilizar para a necessidade das mudanças comportamentais a implementar ao nível ambiental, 
numa lógica de maior sustentabilidade. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E1/01 – Garantir o desenvolvimento de projetos de educação para a cidadania e para a saúde na 
comunidade educativa, de forma articulada. 

PÚBLICO-ALVO 

Crianças e alunos/as dos 3 aos 6 anos. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Março de 2017. 

ENTIDADE PROMOTORA 
EducaSom – Associação de Artes e Cultura 
Tel: 91 830 93 39 / 93 610 44 71 
E-mail geral@educasom.pt
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ATIVIDADES/EVENTOS 

CComemoração de 
dias temáticos - 
Ambiente 

DESCRIÇÃO 

Eventos pontuais de sensibilização sobre uma temática específica (ex. floresta, recursos hídricos, ruído, 
qualidade do ar, hortas). Pode englobar diferentes tipos de atividade, a definir.  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

Sensibilizar para a temática alvo de comemoração. 

OBJETIVO PEM EM QUE A ATIVIDADE SE INSERE  

E2/02 – Promover o conhecimento do concelho de Valongo e do seu património histórico, cultural e 
ambiental. 

PÚBLICO-ALVO 

Variável. 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Ao longo do ano letivo, nas datas específicas, sob marcação. 

ENTIDADE PROMOTORA 

Município de Valongo/ Ambiente 

Tel: 22 422 79 00 

E-mail: dota@cm-valongo.pt

NOTA: Ações pontuais, a promover consoante disponibilidade de recursos. 



ANEXO 
Indicadores de Avaliação 



No presente anexo encontram-se os indicadores de realização dos diferentes projetos e 
programas, bem como das atividades ou eventos que cada instituição promove, no sentido de 
permitir a avaliação da execução do Plano de Ação 2016/2017, no fim da sua vigência. 

A recolha da informação relativa a cada indicador compete às entidades promotoras, que 
deverão enviar a informação, no final do ano letivo, ao Município de Valongo/Educação, que 
compilará toda a informação e a disponibilizará às entidades parceiras. 



Indicadores de Avaliação dos Projetos/ Programas 

PROJETOS/ATIVIDADES/EVENTOS RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Visitas interpretativas às Serras de 
Sta. Justa e Pias Município de Valongo – Turismo  

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de participantes abrangidos/as

Ateliês ambientais Município de Valongo – 
Ambiente  

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de  participantes abrangidos/as

Promoção da Floresta Nativa Município de Valongo – 
Ambiente  

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de participantes abrangidos/as

EU Posso Salvar o PLANETA Município de Valongo – 
Ambiente  

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de participantes abrangidos/as

LIPOR Geração + Lipor 
- Agrupamentos de escolas envolvidos

- Instituições/associações envolvidas

À Descoberta das Plantas Município de Valongo – DMOT/ 
Parques e Jardins 

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de participantes abrangidos/as

Vou Pintar o meu Planeta EducaSom – Associação de Artes 
e Cultura 

- Agrupamentos de escolas envolvidos

- N.º de participantes abrangidos/as

PROJETOS/ATIVIDADES/EVENTOS RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Comemoração de dias temáticos - 
Ambiente Município de Valongo - Ambiente 

- Agrupamentos de escolas envolvidos 

- Instituições abrangidas

- N.º de alunos/as abrangidos/as

- N.º de utentes das instituições
abrangidos/as




