
Informações sobre as Oficinas e Visitas das XXVI Jornadas 

Pedagógicas de Educação Ambiental 

 

Oficina 1 – Rio de Vida 

Resumo: A oficina “Rio de Vida” pretende apresentar uma visão abrangente dos rios, 

focando não só as componentes biológica e ecológica mas também social e cultural, 

demonstrando de que forma os rios são o centro de uma vida imensa. Nesta oficina os 

participantes terão a oportunidade de realizar diversas dinâmicas relacionadas com os 

rios, mostrando a importância de olhar para estes ecossistemas de uma maneira 

integrada. De uma forma lúdica pretende-se estabelecer colaborativamente uma visão 

holística dos rios e ribeiras e dos territórios e comunidades onde estes se inserem. 

Dinamizadora: Íris Silva 

Entidade: ASPEA 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: Até 25 pessoas 

 

Oficina 2 – Energia Sustentável 

Resumo: Pretende-se nesta oficina capacitar professores e agentes educativos para a 

sensibilização sobre o uso eficiente dos recursos energéticos, através da 

demonstração e partilha de informação, conteúdos, boas práticas e ações 

consideradas relevantes para a interiorização de atitudes e comportamentos que 

contribuirão para uma gestão mais eficiente destes recursos, quer de forma individual 

e de forma coletiva. Será abordada a Energia Sustentável desde uma perspetiva que 

abranja diversas vertentes deste tema, como a sua relação com as alterações 

climáticas, o seu uso de forma racional e formas de produção de energia renováveis. 

Dinamizadora: Diana Henriques 

Entidade: Lisboa E-Nova, Agência de Energia e Ambiente de Lisboa 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: Até 15 pessoas 

 

Oficina 3 – Plasticologia Marinha 

Resumo: Apesar de o plástico ter uma grande variedade de utilizações, é importante 

alertar para o seu uso descontrolado e para o impacto no planeta e no Homem. Mais 

do que tudo, é urgente mudar a nossa relação com este material. Além de sensibilizar, 

nesta oficina são partilhadas atividades hands-on, ferramentas criativas e conselhos 



práticos e sustentáveis, que promovem a alteração de comportamentos e pretendem 

ajudar a minimizar e a mudar o rumo deste flagelo de plástico. 

Dinamizador: Tomás Santos 

Entidade: Oceanário de Lisboa 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: 25 a 30 pessoas 

 

Oficina 4 – Oficina errante – Tejo 2020 

Resumo: Esta oficina aborda a filosofia da vida errante como proposta para estar 

atento ao que nos rodeia e a entender o tempo como elemento fundamental da 

procura, da descoberta e do encontro com o meio ambiente. Nesta oficina, será trazido 

o conceito da Deriva como exploração de um percurso através da observação e 

reflexão sobre a natureza com métodos artísticos. Propõe-se uma caminhada 

deambulante sem planificação nem objetivo, com abertura total para o desconhecido. 

Os participantes individualmente ou em grupo são convidados a olhar; ouvir; sentir; 

evocar, associar; registar e recolher estímulos e materiais de um modo sistemático e 

em processos dialógicos. Pede-se aos participantes para trazerem telemóvel. 

Dinamizadora: Teresa Eça 

Entidade: Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV) 

Duração: 2 horas e meia 

Número de participantes: Até 15 pessoas 

 

Oficina 5 – Cartografia social (como contributo para a Ecocidadania 

territorial) 

Resumo: Nesta oficina pretende-se apresentar a Cartografia social enquanto 

metodologia e linguagem como contributo para o ecocidadania na participação e 

gestão do território a partir do método PAP - Pessoas que aprendem Participando. A 

oficina terá vários momentos, como sensibilização, mapa mental, autocartografia, 

construção de um mapa, entre outras dinâmicas. 

Dinamizadora: Ana Cristina Ferreira Neta 

Entidade: ASPEA 

Duração: 2 horas e meia 

Número de participantes: Até 20 pessoas 

 



Oficina 6 – Podas de árvores em meio urbano 

Resumo: A poda não é por si só uma necessidade. Consiste numa aplicação de 

princípios desenvolvidos pelo Homem para afirmar o seu domínio sobre o vegetal ou 

para responder a objetivos que ele próprio fixou, como por exemplo corresponder aos 

seus critérios (subjetivos) de estética. Nesta oficina pretende-se dar a conhecer a 

importância da poda de árvores nas cidades, conhecer os principais objetivos da poda, 

compreender as épocas de poda conforme a espécie, conhecer os tipos de poda e 

instrumentos a utilizar. A oficina terá uma componente teórica em espaço de sala de 

aula e uma componente prática, no exterior. 

Dinamizador: Gabriel Silva 

Entidade: ASPEA 

Duração: 2 horas 

Número de participantes: Até 15 pessoas 

 

Visita 1 – Espaço Biodiversidade do Parque Florestal de Monsanto 

Resumo: Esta visita guiada tem como objetivos dar a conhecer a importância do 

Parque Florestal de Monsanto, a sua fauna e flora e transmitir uma maior 

consciencialização ambiental. Através de um percurso pedestre, serão percorridos 

vários trilhos de uma área restrita de Monsanto e abordadas várias temáticas 

ambientais, tais como como a biodiversidade, água ou alterações climáticas. Será 

fornecido transporte de autocarro aos participantes desde a Escola Secundária Eça de 

Queirós (local das Jornadas) até ao espaço da visita e posteriormente de volta à 

escola. 

Dinamizadoras: Sandra Silva e Helena Ramos 

Entidade: Câmara Municipal de Lisboa 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: 15-20 pessoas 

 

Visita 2 – Quinta Pedagógica de Olivais 

Resumo: Tratar-se-á de uma visita guiada dividida em dois momentos distintos: uma 

primeira parte, curta, de apresentação, em que serão descritos diversos aspetos da 

organização e funcionamento da Quinta Pedagógica dos Olivais, nomeadamente na 

relação com a comunidade. Uma segunda parte, mais extensa, de visita aos 

equipamentos e espaços da Quinta durante a qual se discutirão os aspetos práticos de 

dinamização pedagógica do espaço.  

Dinamizador: Paulo Lopes 



Entidade: Câmara Municipal de Lisboa 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: Até 25 pessoas 

 

Visita 3 – Rota das Hortas Urbanas nos Olivais 

Resumo: Esta visita pretende dar a conhecer aos participantes as diferentes hortas 

urbanas dos Olivais, sensibilizar para a agricultura sustentável e promover a prática de 

exercício físico. O grupo de participantes irá caminhar desde a Escola Secundária Eça 

de Queirós até uma horta escolar, seguida das hortas do Parque urbano da Avenida 

de Berlim, terminando na Horta D’Oliva, na Quinta Conde dos Arcos. Neste local, 

participantes são divididos por grupos e cada um terá uma tarefa específica de 

manutenção da Horta. No final da atividade, o grupo regressa junto para a Escola, a 

caminhar. Pede-se aos participantes que tragam calçado e roupa confortável. 

Dinamizador: Inês Pascoal 

Entidade: Junta de Freguesia de Olivais 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: Até 30 pessoas 

 

Visita 4 – Germinar um banco de sementes 

Resumo: Esta visita pretende apresentar o projeto “Germinar um banco de sementes” 

(projeto Bip-Zip), na Escola Josefa de Óbidos. Haverá um momento de apresentação, 

depois uma visita à horta com exercício de plantação e sementeira e no final uma 

mesa redonda. O transporte será fornecido aos participantes através de um autocarro, 

desde o local das Jornadas até à escola Josefa de Óbidos. 

Dinamizador: Maria João Fonseca 

Entidade: Câmara Municipal de Lisboa 

Duração: 3 horas 

Número de participantes: Até 20 pessoas 

 

 


