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Jogo Estafeta das Energias Renováveis 
 
 
Pretende-se proporcionar aos participantes um 
conjunto de atividades lúdicas e educativas. Para isso, 
as crianças serão divididas em equipas e através da 
cooperação entre os vários elementos do grupo vão 
realizando provas ao mesmo tempo que adquirem 
novos conhecimentos. 
  
Público-alvo:  5 aos 12 anos 
Duração: 1 hora e 30 minutos  
Número máximo de participantes: 20 
 
 
Nota: Deve ser feita uma requisição prévia em todos 
os jogos . 
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Sentidos da Floresta  
 
Atividade onde as crianças vão aprender e 
conhecer a floresta portuguesa, nomeadamente 
as árvores autóctones e as suas características. Ao 
mesmo tempo, vão ficar a conhecer os animais 
que habitam a nossa floresta. 
Através da experiência de observação e toque vão 
conhecer as suas formas, distinguir os elementos 
de cada árvore e ver alguns produtos que elas 
dão. 
 
Publico- alvo: 6 aos 12 anos 
Duração: 1h 30 minutos 
Número máximo de Participantes: 15 
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 “ Por onde voam as aves” 
 
Sensibilizar as crianças para a vida das aves: a sua 
constituição, como se deslocam e aterram, os ninhos e 
a chocagem, os primeiros passos, a diversidade das 
aves, como se alimentam, as aves em vias de extinção. 
→Dar a conhecer as principais espécies de aves; 
→Estimular a proteção das aves; 
→Sensibilizar para a importância das funções das 
aves. 
Construção de um ninho de aves com material 
reciclado  com a participação ativas dos participantes. 
 
Público-alvo: 5 aos 10 anos 
Duração: 2 hora  
Número máximo de participantes: 20 
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 “Mistérios da Terra” 
 
Nesta oficina pretende-se desvendar os segredos da 
Terra. As crianças vão aprender os mistérios da Terra: 
Como se formou; a sua constituição; a sua 
movimentação; a vida na Terra; os recursos naturais; a 
poluição e energias alternativas. 
Realização de experiências (as cores do arco íris). 
 
 
Público-alvo: 5 aos 12 anos 
Duração:2 horas 
Número máximo de participantes: 15 
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 Aquecedor de Água  

 
 

Aprende de forma divertida , como aquecer a 
água. 
 
 
 
Público-alvo: 5 aos 12 anos 
Duração:2 horas 
Número máximo de participantes: 15 
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“Conhecer as Plantas” 
 
Realização de um herbário para melhor 
conhecimento das plantas que nos rodeiam e 
também um contato mais próximos com os seres 
vegetais. 
 
 
Público-alvo: 6 aos 12 anos 
Duração: 2 horas  
Número máximo de participantes: 10 
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Palestras com o Caráter Educacional   
 
 
Palestras com objetivo de sensibilizar a 
comunidade educativa sobre diversas temáticas. 

 
 
Público-alvo: todas as idades 
Duração: 1hora e 30 minutos 
Número mínimo de participantes: 30 
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Horta Caseira 

 
Cria a tua horta na escola com a 
reutilização de garrafas de plástico (PET). 
 
 
Duração: 1hora e 30 minutos 
Número máximo de participantes: 10 
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‘’Árvore dos Desejos’’ 
  

Desejos para práticas sustentáveis… 
Tens algum desejo para o planeta? 

Para a tua cidade? Juntamente com os 
teus colegas da escola, constrói uma 
árvore que reflicta os teus desejos. 

Quem sabe se não se tornam 
realidade? 


