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Visitas ao Centro Ambiental para os alunos do 1.º CEB 

 

* Manhã: (10h00 às 12h30) 

• Apresentação do CEAA 

• Dinamização de jogo Descobrir o Concelho de Azambuja (jogo com pistas que 

aborda a fauna e flora do Concelho) 

• Recolha e observação de espécies ao microscópio, com posterior discussão do 

que foi observado, através do jogo Freguesias verdes 

• Jogo dos Aromas da Terra, que consiste na identificação de aromas e cheiros 

(aromáticas, ervas de chá, …) 

 

* Tarde: (13h30 às 15h00) 

Realização de um dos seguintes ateliers: 

1. Os ninhos... e os comedores de pássaros (construção de ninhos de pássaros) 

2. Reutilizarte…. (Criar objectos de arte e decoração a partir de materiais e 

desperdícios) 

3. Postais Ambientais (Com a imaginação no auge, cada um faz e decora o seu 

postal… adequados ao momento/quadra em que se realizarem) 

4. Máscaras (construção de máscaras a partir de materiais recicláveis) 

5. Arte Natural (a partir de materiais naturais recolhidos no recinto exterior 

construção de esculturas e objectos de decoração) 

6. Flores de mil cores... (construção de flores a partir de objectos de plástico e 

desperdícios) 

7. Bijuarte (execução de colares de várias voltas, conjuntos de colares e pulseiras, 

diversos adornos) 

8. O Sobreiro e a Cortiça (Mostrar a importância do sobreiro e da cortiça a nível 

nacional. Dar algumas ideias de reutilização de resíduos neste caso das rolhas 

cortiça) 

9. Construção de Eco-pontos (Introdução sobre a reutilização dos lixos e a 

separação dos mesmos. Explicação das cores dos ecopontos e que tipo de lixo se 

coloca em cada um. Os alunos pintam cada caixote com a cor respectiva, sendo 

um deles o do lixo orgânico, que terá de ficar numa cor diferente) 

10. Instrumentos Musicais  (construção de diversos instrumentos musicais com 

desperdícios) 



11. Reciclar é poupar e poupar é reciclar… (confecção de porta-moedas e carteiras 

com desperdícios) 

12. Para gastar tens de reutilizar… (construção de mealheiros com materiais 

recicláveis e desperdícios) 

13. Jardim no Centro Ambiental (construção de vasos e floreiras para o CEAA, com 

garrafas de plástico) 

14. Descobrindo o Centro Ambiental (realização de peddy papper no CEAA) 

15. Energias renováveis (Explicação das várias energias renováveis, dar a conhecer 

algumas nas actividades, explicar as vantagens e desvantagens das mesmas) 

 

(Nota: A turma que realiza a visita ao Centro indica o atelier que pretende dinamizar, 

mediante uma inscrição prévia.) 
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Visita ao Centro Ambiental para os alunos de 2.º/3.º CEB 

 

* Manhã: (10h.00m às 12h.30m): 

• Apresentação do CEAA 

• Dinamização de jogo Descobrir o concelho de Azambuja (jogo com pistas que 

aborda a fauna e flora do Concelho). 

• Recolha e observação de espécies ao microscópio, com posterior discussão do 

que foi observado, através do jogo Freguesias verdes 

• Jogo dos Aromas da Terra, que consiste na identificação de aromas e cheiros 

(aromáticas, ervas de chá) 

 

* Tarde: (13h.30 às 15h.00m) 

Realização de um dos seguintes ateliers (mediante inscrição prévia da turma): 

• Os solos no Concelho de Azambuja… Explicação e observação de propriedades 

físicas (cor, brilho, dureza (Escala de Mohs), magnetismo, propriedades químicas, 

teste de efervescência (sumo de limão). 

 

• A água no Concelho de Azambuja …. Explicação de como são feitos os 

tratamentos da água; teste-medição de pH, nitritos e nitratos. Observação de 

propriedades físicas (odor, cor, temperatura, turbidez e nível de transparência 

(Disco de Secchi), propriedades químicas. 


