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Saneamento

AdCL

Abastecimento

Captação,Tratamento, Adução e Armazenamento

Municípios abrangidos

Ansião, Arganil, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Góis, Leiria, Lousã,

Mealhada, Miranda do Corvo, Penacova,Vila Nova de Poiares.
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Municípios abrangidos

Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Cantanhede,

Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã,

Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira

do Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da

Feira, Soure,Vagos eVila Nova de Poiares.
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Apresentação do 
Plano de Educação Ambiental 
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Enquadramento

Considerando que a atual Lei de Bases da Política de Ambiente (2014) reforça a Educação Ambiental como um dos

objetivos da política do Ambiente, apostando na educação para o desenvolvimento sustentável e dotando os cidadãos de

competências ambientais num processo contínuo que promove a cidadania participativa e apela à responsabilização,

também através do voluntariado e do mecenato ambiental, tendo em vista a proteção e a melhoria do Ambiente em toda

a sua dimensão humana.

Os Ministérios da Educação e do Ambiente têm convergido os seus esforços para o apoio ao desenvolvimento de projetos

de Educação Ambiental; testemunho deste compromisso são os protocolos de cooperação assinados: o primeiro,

celebrado em 1996 e, o segundo, em 2005, num reforço de sinergias de trabalho interministerial.

Neste enquadramento a promoção da Educação Ambiental tem-se desenvolvido no quadro das linhas orientadoras da

declaração da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014 (2002) e da

Estratégia para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável da CEE/ONU (2005). Não obstante toda a evolução

ocorrida, o desafio ainda permanece em todos os aspetos e níveis de aprendizagem formal, não formal e informal. No

contexto global, permanece referenciada nos principais acordos internacionais mais recentemente firmados: foram

definidas metas educacionais vitais dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados ao nível mundial em

setembro de 2015, tendo em vista integrar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) nos sistemas

educativos.
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Enquadramento

Considerando, ainda, que a educação e sensibilização em matéria de ambiente, na sua transversalidade, mantem-se fulcral para que

os cidadãos tenham um entendimento comum sobre o papel imperativo na sua contribuição para melhorar o Ambiente, e que A

promoção da educação ambiental para a sustentabilidade nos sistemas da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário vai

ao encontro das linhas orientadoras da declaração da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável

(2005-2014) e da adoção da Estratégia da CEE/ONU para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EEDS).

Considerando, por fim, que a aposta numa Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA) é a garantia para projetar uma

sociedade mais inovadora, inclusiva e empreendedora, estimulando o debate público sobre os valores associados ao

Desenvolvimento Sustentável. O XXI Governo Constitucional deu início a um processo participativo para a construção de um

verdadeiro compromisso nacional. Este é um processo ímpar de participação que pretende facilitar uma efetiva apropriação e

responsabilização da sociedade civil nas ações que vão concretizar a ENEA 2020.

A AdCL entende fundamental desenvolver ações de educação e sensibilização ambiental com a finalidade de esclarecer e educar a

população sobre o tema do ciclo urbano da água, com um objetivo: Comunicar para compreender.Agir para mudar!

Assim, AdCL vai promover a implementação de um Plano Estratégico de Educação Ambiental, na sua área de intervenção. Este

Plano de Educação Ambiental prevê o desenvolvimento de ações em contexto formal e não formal, garantindo a

articulação entre os currículos do ensino básico e secundário e a sensibilização e educação ambiental sobre o

tema do ciclo urbano da água e natureza e biodiversidade, nomeadamente, no que diz respeito aos ecossistemas

ribeirinhos.
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Objetivos

 Promover o conhecimento sobre o Ciclo Urbano da água e a sua correta integração no Ciclo

Natural da Água

 Sensibilizar para a proteção dos Recursos Hídricos

 Fomentar o ensino experimental das ciências nas escolas

 Promover o conhecimento da fauna e flora do Ecossistema Ribeirinho

 Demonstrar a importância da participação pública na melhoria da qualidade ambiental, através da

adoção de atitudes ambientalmente corretas
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Ações de Educação Ambiental

• Dias e Horários preferenciais:

Terças, Quartas e Quintas feiras, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30

• Duração média: 30/45 minutos

• Limite máximo de participantes por ação: 30

• Máximo de atividades experimentais por ação: 2

• Participação gratuita (carece apenas de marcação prévia, mínimo de 1 mês)



11

Pedido - Ações de Educação Ambiental

Formulário Online “Pedido de Ações” Impresso de “Pedido de Ações”

Disponível na página Internet da AdCL
Anexado ao PEA enviado aos clientes

Disponível para download na página de Internet da AdCL



Destinatários

 Alunos:

 Jardim de Infância;

 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico;

 Ensino secundário.

 Ensino universitário

 Professores

 Comunidade em geral

 IPSS
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Ações previstas
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Road-Show da Água (ações de sensibilização nas escolas):

• Viagem sensorial ao mundo da Água;

• Histórias:“Ciclo Natural da Água” e/ou “O Segredo entre o Miguel e o Rio”;

• O Cano vai à escola (identificação resíduos que não devem ir para o esgoto);

• Do cano ao mar, da água vamos cuidar (a problemática dos plásticos);

• Aprender a usar corretamente a Água (Jogo “Certo/Errado”);

• Maquete interativa do ciclo urbano da água

• Visita virtual à ETA e ETAR (animada e/ou 2D/ 3D).

Atividades experimentais:

• “Construção de uma mini-ETAR”;

• “O gelo também se pesca”;

• “Reconhecimento da fauna e da flora da região”;

• “A que sabe a Água?”;

• “Flutuação dos líquidos”;

• “A água também se afunda!”;

• “O Ciclo da Água na Natureza”

• “Do cano ao mar”.



Ações previstas
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Comemoração de dias temáticos:

1. Puzzle Ciclo Urbano da Água (Ciclo da Água, ETA e ETAR);

2. Jogo da memória (uso racional da água);

3. Roda do conhecimento (Ciclo da Água, ETA e ETAR); 

4. Visita virtual à ETA e ETAR (em 3D)

5. Painel Sensorial – “Reconhecimento da Fauna e Flora Ribeirinha”.

Férias escolares e eventos sazonais

• Lisa vai à praia (mascote da AdCL ensina jovens a cuidar dos meios hídricos)

Visitas de Estudo às instalações da empresa (a partir do 2.º ciclo)

Outros projetos (parceria):

• Projeto Rios

• Parceria ABAE – “Os sujeitos do costume”

• Projeto Escola da Água

• Espetáculo itinerante da Oficina de Segurança

• Colaboração noutros projetos (ex.: Eco Escolas)

• Formação de professores, monitores e técnicos de ambiente



Ilustração das ações
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Road-Show da Água

Visita virtual à ETA e ETARHistórias: “Ciclo Natural da Água” e

“O Segredo entre o Miguel e o Rio”

Viagem sensorial ao mundo da água Sabes usar a água corretamente? O cano vai à escola

Do cano ao mar, da água vamos cuidar
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Atividades experimentais:

Ilustração das ações

Construção de uma mini-ETAR

O gelo também se pescaReconhecimento da fauna e da flora da região
Flutuação dos líquidos

A água também se afunda!A que sabe a Água?



Ações previstas
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Painel Sensorial

Puzzle Ciclo Urbano da Água 

Roda do conhecimento 

Jogo da memória
Comemoração de dias temáticos
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Ações de Educação Ambiental
Destinatários

Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.ºciclo Secundário Público em Geral

História sobre o Ciclo da Água

História “O Segredo entre o Miguel e o Rio”

Viagem sensorial ao mundo da água

Sabes usar a água corretamente? 

O cano vai à escola

Reconhecimento da fauna e da flora da região

Do cano ao mar, da água vamos cuidar

Atividade experimental: Construção de uma mini-ETAR

Atividade experimental: O Ciclo da Água na Natureza

Atividade experimental: Flutuação dos líquidos

Atividade experimental: O gelo também se pesca

Atividade experimental: A que sabe a água?

Atividade experimental: A água também se afunda!

Visitas Virtuais à ETA e à ETAR, animada ou 2D

Lisa vai à Praia
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1.º e 2.º ano 

Tema Conteúdo Programático Atividades Propostas

Os seres vivos do seu ambiente

• Observar e identificar plantas e animais 

mais comuns existentes no ambiente 

próximo

o Reconhecimento da fauna e da flora da

região

Os aspetos físicos do meio local

• O tempo que faz

• Reconhecer alguns estados do tempo 

(chuvoso, quente, frio, ventoso..)

• Reconhecer diferentes formas sob as 

quais a água se encontra na natureza 

(rios, ribeiros, poços…)

o Sabes usar a água corretamente?

o Atividade experimental: A que sabe a

água?

o Do cano ao mar, da água vamos cuidar

Identificar cores, sons e cheiros da natureza
• Das plantas, do solo, do mar, dos cursos 

de água

o Atividade experimental: O Ciclo da

Água na Natureza
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3.º ano

Tema Conteúdo Programático Atividades Propostas

Os aspetos físicos do meio local

• Distinguir os meios aquáticos 

existentes na região 

• Reconhecer  o percurso do rio: 

nascente, foz, margem direita e 

esquerda

o Sabes usar a água corretamente?

o Do cano ao mar, da água vamos cuidar

o Atividade experimental: Flutuação dos

líquidos

o Atividade experimental: A que sabe a

água?

o Atividade experimental: O gelo também

se pesca

o Atividade experimental: A água também

se afunda!
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4.º ano

Tema Conteúdo Programático Atividades Propostas

Aspetos físicos do meio

• Reconhecer e observar fenómenos:
- de condensação (nuvens, nevoeiro, orvalho)

- de solidificação (neve, granizo, geada)

- de precipitação (chuva, neve, granizo)

• Realizar experiencias que representem os 

fenómenos de evaporação, condensação, 

solidificação e precipitação

• Compreender que a agua das chuvas se 

infiltra no solo dando  origem a lençóis 

de agua

o Sabes usar a água corretamente?

o O cano vai à escola!

o Do cano ao mar, da água vamos cuidar

o Atividade experimentar: Construção de

uma mini-ETAR

o Atividade experimental: Flutuação dos

líquidos

o Atividade experimental: A água também

se afunda!
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5.º ano

Tema Conteúdo Programático Atividades Propostas

A importância da água para os seres

vivos

• Representar a distribuição da água no planeta

(reservatórios e fluxos), com recurso ao ciclo

hidrológico

• Identificar propriedades da água, com base em

atividades práticas laborais

• Explicar a importância da composição da água para a

saúde do ser humano, a partir da leitura de

rotulagem

o Atividade experimental: Construção de

uma mini-ETAR

o Atividade experimental: O Ciclo da

Água na Natureza

o Atividade experimental: A água também

se afunda!

Compreender a importância da

qualidade da água para a atividade

humana

• Classificar os tipos de água própria para consumo

(água potável e água mineral) e água imprópria para

consumo (água salobra e água inquinada)

• Propor medidas que visem garantir a sustentabilidade

da água própria para consumo

• Indicar três fontes de poluição e contaminação da

água

• Distinguir uma ETA de ETAR

o Sabes usar a água corretamente

o Atividade experimental: A que sabe a

água?

o Atividade experimental: Flutuação de

líquidos

o VisitasVirtuais à ETA e ETAR
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6.º ano

Tema Conteúdo Programático Atividades Propostas

Higiene e problemas sociais

Compreender a influência da higiene e da poluição na 

saúde humana:

• Indicar alguns exemplos de diferentes tipos de 

poluição do ar exterior, da água e do solo.

• Descrever as consequências da exposição a 

poluentes do ar interior e exterior, da água e do solo 

na saúde individual, nos seres vivos e no ambiente.

• Enumerar medidas de controlo da poluição e de 

promoção de ambientes saudáveis. 

o Atividade experimental: Construção de

uma mini-ETAR

o Atividade experimental: Flutuação dos

líquidos

o Atividade experimental: O Ciclo da

Água na Natureza

o VisitasVirtuais à ETA e à ETAR
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Dias comemorativos
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Dias comemorativos
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