
+ Sustentável
plano de educação para a sustentabilidade 2021/2022

21 outubro 2021



objetivos
• 30 anos de história

na educação para a sustentabilidade no Porto

(piloto e em evolução)

• alinhamento com

• alinhamento com (Orientações curriculares

para a Educação Pré-Escolar, Aprendizagens Essenciais do Ensino

Básico, Perfil do Aluno no final da Escolaridade Obrigatória…)

• educação para a sustentabilidade

• centros de educação para a sustentabilidade ( ) e restante equipa

de ambiente [4]

algumas notas prévias



• compreender processos ambientais

• conhecer soluções e opções

• adquirir novas competências e saber fazer

• aprender com e na Natureza

• refletir, partilhar, colaborar…

educação para a sustentabilidade para… 



estrutura geral do plano 2021/2022

Agenda 
Virtual

Programa 
Virtual

Programa 
Presencial

biodiversidade em casa
atelier da boa vida

de binóculos no sofá
ambiente descomplicado

histórias com ambiente dentro
natureza a brincar

https://www.youtube.com/watch?v=aDFWKiIiDHM
https://www.youtube.com/watch?v=aDFWKiIiDHM
um amigo imaginário natureza
um amigo imaginário natureza


estrutura geral do plano 2021/2022

Agenda 
Virtual

Programa 
Virtual

Programa 
Presencial



Hortas pedagógicas  [ao longo do ano]

CE.ES Covelo
CE.ES Núcleo Rural do Parque da Cidade

pré-escolar
1º Ciclo EB
pessoas com necessidades especiais

17 Sessões quinzenais | 60 minutos

início 25 de outubro 2021

inscrições fechadas

hortas pedagógicas [ao longo do ano]                




projetos temáticos [ao longo do ano]

- o ensino profissional a fazer 
economia circular [10º ano] 

- mapa colaborativo da 
biodiversidade do Parque da Cidade 
[5º ano] 

- das conceções pessoais à 
ação climática [ensino secundário] 

CE.ES Covelo
4 turmas | 30 alunos
8 sessões | 90’

CE.ES Núcleo Rural 
10 turmas | 30 alunos
4 sessões | 90’

DMGA
4 turmas | 30 alunos
14 sessões | 90’



histórias com ambiente dentro

natureza a brincar

sentir a natureza*

oficinas para escolas [pontuais]

CE.ES Covelo (30 grupos)
CE.ES NR (30 grupos)
CE.ES Pasteleira (30 grupos)
1 grupo/oficina
30 alunos
60’



as 4 estações no parque [adaptado a cada ano]

descomplicar o solo [C]

descomplicar o ar [NR]

descomplicar a água [P]

oficinas para escolas [pontuais]

CE.ES Covelo (10 grupos)
CE.ES NR (10 grupos)
CE.ES Pasteleira (10 grupos)
1 grupo/oficina
30 alunos
60 – 120’



oficinas para escolas [pontuais]

a vida na água [5º]

breve roteiro de biodiversidade [5º]

a vida das plantas [6º]

a vida dos polinizadores [6º]

CE.ES Covelo (20 grupos)
CE.ES NR (20 grupos)
CE.ES Pasteleira (20 grupos)
1 grupo/oficina
30 alunos
90’



descomplicar os 
ecossistemas [8º]

descomplicar as 
cadeias tróficas [8º]

oficinas para escolas [pontuais]

CE.ES Covelo (15 grupos)
CE.ES NR (15 grupos)
CE.ES Pasteleira (15 grupos)
1 grupo/oficina
30 alunos
90’



oficina 13

da terra ao tacho

a matemática na natureza

rio tinto & parque oriental

ribeira da granja

árvores dos parques

oficinas para escolas [pontuais & livres]



pontos-chave

algumas questões práticas

on-line: https://ambiente.cm-porto.pt/educacao-ambiental/programa-de-educacao-ambiental

22 outubro | 9h00 | limitadas | no CE.ES, na escola, online
agendamento feito pelos CE.ES

pedido de para as atividades na ficha de inscrição
disponível para oficinas para escolas e pontualmente para projetos

online: https://ambiente.cm-porto.pt/educacao-ambiental/programa-de-educacao-ambiental

CE.ES Covelo + CE.ES Núcleo Rural
CE.ES Pasteleira: 29 novembro 2021
CE.ES Palácio de Cristal: janeiro de 2022
Dúvidas: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt

https://ambiente.cm-porto.pt/educacao-ambiental/programa-de-educacao-ambiental
https://ambiente.cm-porto.pt/educacao-ambiental/programa-de-educacao-ambiental
mailto:dm.gestaoambiental@cm-porto.pt


oferta complementar para escolas
apoio 30 inscrições [ordem de entrada e prioridade à rede pública]
até 31 de outubro de 2021
dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
identificação de boas práticas

parceria com DM de Promoção da Saúde
até 30 dias antes
dm.gestaoambiental@cm-porto.pt

parceria com agência de energia do porto
2º CEB, 3º CEB, secundário
mais informação em breve

até 30 dias antes
dm.gestaoambiental@cm-porto.pt

urbinat

my building is
green

asprela + 
sustentável

soluções de 
base natural

a natureza é a 
melhor sala 

de aula

mailto:dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
mailto:dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
mailto:dm.gestaoambiental@cm-porto.pt


para crianças & famílias

natal | CE.ES Núcleo Rural | 20 – 22 dezembro 2021
páscoa | CE.ES Covelo | 11 – 14 abril 2022
verão | todos os CE.ES | 11 julho – 9 setembro 2022

oficina 13

da terra ao tacho

sensacionário para bebés

conhecer os parques

árvores dos parques

noites de morcegos



obrigada!


