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Para marcar atividades, por favor contacte pelo email bioescola@cm-lousada.pt  
ou através do número +351 930 404 387..

Como solicitar atividades?

Clã BioEscola consiste numa oferta educativa destinada aos alunos 
do 2.º ciclo do ensino básico. Esta oferta baseia-se na literacia ambiental e científica e 
promove uma educação ambiental integrada. Aborda temas como a biodiversidade, os 
recursos naturais ou a interpretação da paisagem, visando complementar os planos 
curriculares das mais diversas áreas científicas, desde a matemática às línguas, passando 
pela história e expressão plástica, entre muitas outras. Todas as atividades, e a linguagem, 
são adaptadas à faixa etária dos alunos, podendo variar entre jogos didáticos, saídas de 
campo, experiências ou exposições mais técnico-científicas em regime presencial ou virtual. 

Como funciona?
O docente pode optar por oficinas isoladas ou por formar um Clã BioEscola, em regime 
presencial ou virtual.

Oficinas isoladas  Págs. 5-35
Atividades de curta duração subordinadas a determinado tema, com plano de sessão em formato 
presencial ou online, se aplicável.
        
Clã BioEscola Pág. 36
A constituição de um Clã BioEscola permitirá um aprofundamento mais sólido de um ou mais 
temas, bem como a construção de projetos científicos de maior duração, numa espécie de clube 
de ciência. O Clã Bioescola pode, por exemplo, ser integrado num contexto de Flexibilidade 
Curricular ou de Cidadania e Desenvolvimento. A definição de um Clã BioEscola implica a criação 
de uma equipa voluntária (liderada por um professor) que participe continuadamente nas 
atividades do Clã. Os Clãs têm autonomia para a escolha dos temas a trabalhar e dos formatos 
a adotar, mas contam sempre com apoio técnico e acompanhamento em proximidade por parte 
dos técnicos do programa BioEscola.
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1. Da célula ao Homem

Atividade: Teórico-Prática 

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: A explicação de como evoluímos até sermos a espécie que hoje somos 
leva-nos por caminhos sinuosos ao longo do tempo, tendo sido a seleção natural 
e uma série de outros fenómenos evolutivos a marcar o curso da história natural. 
Todo este conhecimento será ilustrado com exemplos simples e complementares 
à aprendizagem de sala de aula.

Objetivos:
•  Definir e distinguir de diferentes tipos de células;
•  Compreender e analisar preparações celulares animais e vegetais;
•  Compreender os vários princípios evolutivos;
•  Percecionar fatores de variabilidade genética e organização taxonómica.
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Descrição: Com esta atividade pretende-se fomentar o gosto pela matemática, 
aplicando-a em contextos inusitados e divertidos. Simultaneamente, serão abordados 
conceitos práticos relacionados com as matérias lecionadas, a aplicação dos mesmos 
para a proteção da biodiversidade e a sua importância.

Objetivos:
•  Aplicar práticas da geometria em contextos de caracterização do mundo natural;
•  Calcular áreas, perímetros e volumes em contextos alternativos, ligados 
à conservação da natureza;
•  Compreender a amplitude de ângulos e sua aplicação prática;
•  Resolver problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos;
•  Perceber os serviços de ecossistema prestados pela biodiversidade urbana.

Atividade: Teórico-Prática 

Duração: 90 minutos

2. Geometricamente falando 
de Natureza
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Descrição: Um crime foi cometido… Serão apresentadas pistas relativas a uma cena 
de “crime” e, quais investigadores, os alunos terão de identificar os “criminosos naturais”.
Nesta oficina pretende-se fomentar a capacidade de observação e de crítica, enquanto 
se explora os diferentes grupos de fauna que existem em Portugal.

Objetivos:
•  Identificar conceitos base em ecologia; 
•  Conhecer e reconhecer o conceito de biodiversidade;
•  Refletir sobre a atitude e pressão humana face ao ambiente;  
•  Interpretar as características dos organismos em função dos ambientes onde vivem; 
•  Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo em conta 
o respetivo habitat; 
•  Elaborar propostas para a conservação da biodiversidade em casos concretos.

3. BSI − Biologia sob investigação

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos



9

Descrição: Desde tempos antigos, o homem sonha em conquistar os céus. Os gregos 
com Ícaro, os portugueses com Bartolomeu de Gusmão e os americanos com os irmãos 
Wright e Amelia Earhart, o céu foi sempre o limite. Agora, a matemática vai ajudar-nos a 
perceber como funciona o voo e como podemos divertir-nos ao entender o ar, através da 
construção de um papagaio de papel.

Objetivos:
•  Aplicar conhecimentos da geometria em contextos de aeromodelação;
•  Aplicar o cálculo de áreas, perímetros e volumes na construção de modelos definidos 
e no contexto da sustentação aérea;
•  Comparar modelos anatómicos animais e modelos construídos;
•  Resolver questões do foro ambiental conciliando a teoria e a metodologia prática 
anteriormente apreendidas.

4. Nas asas da matemática

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos 
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Descrição: Quartzo ou não… é sempre uma questão que os jovens aficionados pela 
geologia levantam. A muitos metros de profundidade ou à superfície, temos muitos 
minerais para identificar. Estas e outras questões serão respondidas, pelo que os alunos 
terão a oportunidade de conhecer os minerais que constituem as rochas mais comuns 
e realizar diversas experiências e atividades que lhes permitam compreender as funções 
estruturais em cada tipo de rocha.  

Objetivos:
•  Compreender a importância das rochas e dos minerais; 
•  Conhecer os diferentes tipos de génese de rochas; 
•  Contactar com diferentes rochas; 
•  Compreender as características estruturais, químicas e físicas de cada tipo de rocha; 
•  Observar os minerais presentes em cada tipo de rocha; 
•  Realizar uma atividade prática de campo na região onde a escola se localiza.

5. Quartzo ou não... eis a questão!

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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Descrição: No que respeita à alimentação, no nosso dia-a-dia, o ideal seria 
conhecermos tudo o que estamos a comer, desde a origem até ao produto final. 
Nessa impossibilidade, é fulcral sabermos ler e interpretar os rótulos e entender 
os constituintes alimentares menos naturais. Este hábito também nos mostrará os 
ingredientes mais perecíveis! Este hábito também mostrará os ingredientes mais 
perecíveis e, consequentemente, menos processados! 

Objetivos:
•  Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e saudável;
•  Diferenciar tipos de nutrientes, as suas propriedades e as suas funções;
•  Explicar a informação contida em rótulos alimentares;
•  Reconhecer a importância da ciência e da tecnologia na evolução dos produtos 
alimentares e na sua conservação.

6. Desmascarar os rótulos

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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Descrição: Desde os primórdios da humanidade, gostamos de organizar tudo 
aquilo que aprendemos. Ter a respetiva “gaveta” para cada organismo, ajuda a 
organizarmos a nossa cabeça e sociedade, as diferentes ligações que nos rodeiam. O 
nosso objetivo será conseguirmos perceber essa mesma organização, transversal ao 
mundo inteiro, e compreendermos como funciona.

Objetivos:
•  Compreender a importância da classificação dos seres vivos;
•  Distinguir classificações práticas de classificações racionais dos seres vivos;
•  Indicar as principais categorias taxonómicas.

7. Gavetas da vida

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos
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Descrição: Fonte de toda a vida na Terra, e elemento essencial ao funcionamento 
de todos os organismos, a água está praticamente presente em todo o lado. Nesta 
atividade, serão analisados parâmetros físicos, químicos e biológicos que nos permitam 
conhecer melhor este elemento. Analisaremos também aquilo que poderemos fazer 
para salvaguardar e proteger a água.

Objetivos:
•  Compreender a importância da água para os seres vivos;
•  Identificar propriedades da água, com base em atividades práticas laboratoriais;
•  Apresentar exemplos que evidenciem a existência de água em todos os seres vivos;
•  Descrever duas funções da água nos seres vivos.

Atividade: Teórico-Prática 

Duração: 50 ou 90 minutos

8. Vida com água, água com vida!
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9. A improbabilidade da reprodução

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos

Descrição: Nos reinos animal e vegetal a vida perdura e evolui há muitos milhões de 
anos, e os processos de reprodução das espécies vêm acontecendo e modificando-se 
continuamente. Muitos desses processos não são visíveis a olho nu. Sendo esse o nosso 
ponto de partida, vamos à descoberta das estruturas microscópicas que garantem a 
continuidade da vida. 
 
Objetivos:
•  Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais;
•  Resumir as etapas do ciclo de vida de um animal e de uma planta;
•  Observar as diferenças entre as estruturas reprodutoras e os gâmetas animais 
e vegetais; 
•  Categorizar os tipos de reprodução existentes nos animais e nas plantas; 
•  Compreender a função de cada estrutura; 
•  Aumentar a experiência no uso do microscópio ótico.
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10. Poluição do ar

Descrição: A atmosfera é um elemento incontornável no funcionamento dos 
ecossistemas e na compreensão dos processos biológicos. Nesta atividade, irão ser 
realizadas experiências em contexto de sala de aula, de forma a demonstrar e explicar 
alguns fenómenos atmosféricos. Será  também dada a conhecer a constituição das 
várias camadas da atmosfera, as suas interações com meteoroides e outros objetos 
extraterrestres e de que forma permite a existência de vida no nosso planeta. 

Objetivos:
•  Compreender as propriedades e importância da atmosfera para os seres vivos;
•  Discutir as ameaças resultantes da poluição atmosférica e outros problemas 
ambientais;
•  Representar fenómenos atmosféricos em contexto de sala de aula;
•  Descrever as características e funções da atmosfera.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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11. Visitas Ambientais

Descrição: Visita personalizada a locais de elevado valor ecológico em Lousada, em que 
serão dados a conhecer os seus cantos e recantos. Os alunos terão a oportunidade de 
experienciar a beleza e conhecer o património natural e edificado, bem como receber 
uma explicação técnica ajustada às suas metas curriculares.

Objetivos:
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre; 
•  Conhecer os espaços com maior importância para a biodiversidade do concelho; 
•  Compreender os princípios fundamentais numa visita ambiental; 
•  Perceber in loco a importância dos lugares visitados para toda a sociedade.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: Manhã ou tarde
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LÍNGUAS 

E ESTUDOS

SOCIAIS



1. Lendas de uma vila

Descrição: Desde tempos imemoriais, o ser humano convive com os mitos e lendas 
associados a uma série de entidades ou seres vivos. Muitos destes mitos são 
infundados, e  frequentemente resultam em práticas negativas ou na perseguição 
das espécies visadas. É nosso dever conhecer para proteger, e é isso que se 
pretende desmistificar muitos desses mitos e histórias junto dos participantes 
desta atividade.

Objetivos: 
•  Compreender conceitos como antropologia e etnografia; 
•  Apresentação de coletâneas de mitos e lendas locais e nacionais;
•  Desconstrução das mesmas através da partilha de conhecimento biológico 
e científico adequado; 
•  Pesquisa e reprodução de mitos e lendas locais recolhidos pelos participantes;
•  Composição de texto por imitação criativa.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos
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2. Biodiversity hunt

Descrição: O desconhecido sempre assustou o ser humano. O conhecimento dá-nos 
uma sensação de segurança e torna-nos mais aptos para aceitar algo que achávamos 
esquisito ou fora do normal. Esse conhecimento adquire-se ao longo da vida e dá-nos 
a oportunidade de explorarmos e descobrirmos novas realidades. Nesta descoberta, 
que iremos fazer pelo recinto escolar, teremos oportunidade de pôr à prova o nosso 
conhecimento teórico e testá-lo na prática em vários desafios. Let the games begin! 

Objetivos:
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre;
•  Conhecer mais sobre a biodiversidade do concelho;
•  Compreender os princípios fundamentais de cooperação e trabalho em equipa;
•  Perceber in loco o que objetivamente se fala nas diferentes pistas dos desafios.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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3. The world around me

Descrição: Muitas vezes olhamos para o que nos rodeia, mas sem realmente ver. 
Estarmos familiarizados com o que temos à nossa volta e usarmos todos os nossos 
sentidos é essencial para obtermos novo conhecimento, principalmente se quisermos 
apreender esse conhecimento do que nos rodeia, numa língua que não é a materna. 
Vamos descobrir o mundo à nossa volta, apertem os cintos! 

Objetivos:
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre;
•  Utilizar os diferentes sentidos corporais para observar, imitar, ouvir, etc;
•  Apreender conceitos de caracterização biológica e aplicá-los para identificar 
determinada espécie ou elemento natural;
•  Perceber in loco a importância de todos os elementos abordados.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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4. Viagem pelos monumentos vivos

Descrição: Sendo o património natural muitas vezes preterido em relação ao edificado, 
é necessário relembrar o público-geral da importância de ambos. Queremos então levar 
os participantes a conhecer muitos “gigantes” do concelho. Além de apresentarem um 
grande valor patrimonial, estes “gigantes” servem também como abrigo para diversas 
espécies de animais e plantas, contribuindo de diversas formas para a qualidade 
ambiental da região e para a qualidade de vida da população.

Objetivos:
•  Visitar árvores com elevado valor ecológico do Município de Lousada;
•  Conhecer o projeto GIGANTES VERDES;
•  Compreender as funções fulcrais para a conservação da natureza como local de abrigo 
e alimentação para muitos animais;
•  Recolher informação sobre a distribuição, características e potencial ecológico de cada 
árvore.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: Manhã ou tarde
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5. Ligações invisíveis

Descrição: Num mundo de mudanças abruptas e em constante mutação, todas as 
ações do Homem têm uma repercussão no meio natural. Para melhor compreendermos 
a ligação das atividades humanas com o meio natural, será construída uma teia de 
ecossistemas na qual será compreensível a interligação entre espécies e habitats.

Objetivos:
•  Compreender conceitos como ecossistemas e atividades humanas; 
•  Fomentar o espírito crítico e a capacidade de perceção de problemas ambientais;
•  Sensibilizar os participantes para possíveis cenários futuros, resultantes das alterações 
climáticas e das atividades humanas.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos



23

6. Rios de conhecimento

Descrição: Conhecer o território onde se vive é uma mais-valia incontornável. 
É necessário conhecer para compreender e melhor viver, ainda para mais quando 
estamos a falar de rios, ribeiras, bacias hidrográficas e outros elementos da 
paisagem. Aprendemos estes conceitos ou ouvimos falar deles, às vezes durante 
a vida toda, sem sabermos exatamente o seu significado ou importância. Iremos, 
então, descobrir e aprender mais sobre como é o nosso território a nível geográfico 
e hidrológico.

Objetivos:
•  Conhecer e compreender os principais rios de Lousada;
•  Distinguir rede hidrográfica de bacia hidrográfica;
•  Definir conceitos como caudal, leito, bacia hidrográfica;
•  Caracterizar, de forma breve, a rede hidrográfica da região.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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7. Visitas Ambientais

Descrição: Visita personalizada a locais de elevado valor ecológico em Lousada, 
em que serão dados a conhecer os seus cantos e recantos. Os alunos terão a 
oportunidade de experienciar a beleza e conhecer o património natural e edificado, 
bem como receber uma explicação técnica ajustada às suas metas curriculares.

Objetivos:
•  Conhecer os espaços com maior biodiversidade do concelho;
•  Perceber in loco a importância dos lugares visitados para os vários setores da 
sociedade;
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre;
•  Compreender os princípios fundamentais numa visita ambiental.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: Manhã ou tarde



EDUCAÇÃO

ARTÍSTICA

TECNOLÓGICA
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1. Jardins Históricos

Descrição: As histórias que os edifícios contam são quase tão diversas e 
entusiasmantes como aquelas que são contadas pelas suas alamedas de árvores 
centenárias. Sendo Lousada uma vila rica em património senhorial e natural histórico, 
vamos mergulhar nesse conhecimento e relembrar a sua importância. Esta atividade 
incluirá uma visita personalizada a locais de elevado valor histórico e natural de 
Lousada.

Objetivos:
•  Compreender o conceito de património;
•  Identificar tipos de património cultural (natural, material e imaterial);
•  Distinguir a importância do património artístico, cultural e natural de cada região, 
para a afirmação da sua identidade.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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2. Cor, o mundo em reflexo

Descrição: Quando começamos a ver todas as cores que abrilhantam o nosso planeta, 
somos levados a querer descrevê-las, a conhecê-las. Mas nem todos os seres vivos 
vêem o mundo como nós, na realidade muito poucos o fazem. Vamos perceber que há 
cores que apenas são percebidas por nós e de que forma são percecionadas por outros 
seres vivos. As cores serão descobertas e as suas funções discutidas.

Objetivos:
•  Compreender características da cor;
•  Identificar a influência da textura ou da dimensão na perceção da cor;
•  Reconhecer a simbologia e o significado da cor;
•  Distinguir diferenças entre cor e pigmento; 
•  Conhecer diferentes pigmentos vegetais;
•  Compreender o porquê de as plantas apresentarem diferentes pigmentos; 
•  Incrementar a destreza e as capacidades de manuseamento de material 
de laboratório, bem como o pensamento crítico no seu uso.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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3. Construindo o Futuro

Descrição: A energia é algo de que dependemos a todo o instante, mas cujo 
funcionamento e transformação é por vezes difícil de compreender. De forma prática, 
iremos compreender o conceito de energia e como funciona a captação e transformação 
dos diferentes tipos de energia. Desde a energia eólica à hídrica, através da construção, 
à escala, de modelos de geração de energia. Deste modo serão discutidos os materiais 
utilizados e todas as problemáticas e oportunidades associadas às energias renováveis 
e respetiva sustentabilidade.

Objetivos:
•  Analisar e classificar diversos processos de transformação de energia;
•  Distinguir as principais fontes de energia;
•  Reconhecer diversos processos de produção de energia;
•  Compreender os mecanismos de transformação de energia; 
•  Identificar recursos naturais; 
•  Enumerar e examinar diferentes fontes de energia; 
•  Reconhecer o impacto social e ambiental da exaustão das fontes energéticas naturais; 
•  Incrementar a destreza e a capacidade de resolução de problemas no processo de 
desenho da obra (maquete).

Atividade: Prática

Duração: 120 minutos     
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4. Um ciclo sem fim

Descrição: Desde o momento em que são extraídos os recursos naturais até ao final 
de vida de um determinado produto, estes podem viajar dezenas, centenas ou mesmo 
milhares de quilómetros. Será que valorizamos o suficiente a sua vida útil? Vamos 
conhecer uma diversidade de conceitos ligados a este tema, as origens dos materiais, e 
saber qual o destino apropriado a dar-lhes, consoante a tipologia de material. 

Objetivos:
•  Conhecer a origem e propriedades dos materiais;
•  Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas;
•  Relacionar processos de transformação de matérias-primas com os materiais; 
•  Distinguir alterações no ambiente determinadas pela ação humana;
•  Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de extração das matérias-
primas; 
•  Reciclar e reutilizar materiais, de forma a reduzir o seu impacto ambiental.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos
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5. Música… Mãe Natureza!

Descrição: Sons, timbres, trinados e chilreios, tantos ritmos e sons que nos rodeiam… 
a quem pertencerão? Conseguiremos reproduzi-los? Este será o desafio: organizar uma 
verdadeira orquestra natural! Os alunos terão a oportunidade de experienciar a beleza 
e a calma da floresta, numa atividade que associará uma explicação técnica de cada 
som e ritmo que for escutado. 
 
Objetivos:
•  Desenvolver a capacidade de observação e descoberta; 
•  Trabalhar a  motricidade fina;
•  Utilizar elementos da natureza  para obtenção de novos timbres sonoros;
•  Estabelecer pontes entre o ser humano e a natureza;
•  Promover o desenvolvimento sensorial (audição).

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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6. É preciso ter lata!

Descrição: A temática dos resíduos é amplamente conhecida, não querendo isso dizer 
que esteja compreendida. Para tentarmos desconstruir todo este problema iremos rever 
todo o processo de degradação ou transformação dos resíduos, sendo certo que os 
resíduos que produzimos no nosso quotidiano podem muitas vezes afetar o ambiente 
durante longas décadas, séculos e até milénios! 
 
Objetivos:
•  Conhecer a origem e propriedades dos materiais; 
•  Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas; 
•  Relacionar processos de transformação de matérias-primas com os materiais 
resultantes; 
•  Distinguir alterações no ambiente determinadas pela ação humana;
•  Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de extração das matérias-prima;
•  Reciclar e reutilizar materiais, de forma a reduzir o seu impacto ambiental;
•  Transformar resíduos velhos em instrumentos musicais.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos
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7. Avós da experiência

Descrição: A biodiversidade, seja em meios citadinos ou rurais, é fundamental para o 
equilíbrio da natureza e da qualidade de vida das populações humanas. Existem mil e 
uma formas de conhecer a fauna e a flora, e a arte tem-se constituído uma abordagem 
educativa com resultados impressionantes na criação de relações significativas entre as 
crianças e a biodiversidade que as rodeia. Se forem acrescentados os fatores ‘tradição’ e 
‘experiência’, através do contacto com avós talentosos, as aprendizagens são ainda mais 
enriquecedoras. 

Objetivos:
•  Fomentar aprendizagens significativas ao nível científico e sócio-emocional sobre a 
biodiversidade local; 
•  Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da biodiversidade para a 
qualidade de vida do ser humano; 
•  Dar a conhecer a forma como a biodiversidade pode e deve integrar diferentes zonas 
do território, nomeadamente áreas urbanas e rurais; 
•  Estabelecer novas ligações entre a conservação da natureza e a arte; 
•  Incentivar a transferência intergeracional de artes tradicionais, como os bordados; 
•  Fortalecer laços intergeracionais.

Atividade: Prática

Duração: 120 minutos ou turno de manhã ou de tarde
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8. Cirandar

Descrição: A mobilidade suave inclui os meios de deslocação mais ambientalmente 
sustentáveis, mas ainda muito preteridos face ao transporte pessoal motorizado. 
Ao fornecer a oportunidade de visitar locais de elevado valor ecológico em Lousada, 
pretende-se dar a conhecer os vários meios de deslocação suave. Nesta oficina os 
alunos serão capacitados para o uso da bicicleta como forma de deslocação, e incutir 
novos conhecimentos e ferramentas pedagógicas sobre mobilidade. É também objetivo 
fomentar transgeracionalmente e transversalmente, para a mobilidade ciclável, 
capacitando a comunidade escolar com conteúdos fundamentais para a prática 
consciente da mobilidade suave. 

Objetivos:
•  Consciencialização e capacitação para a utilização segura e responsável da bicicleta;
•  Conhecer os espaços com maior importância para a biodiversidade do concelho;
•  Compreender os princípios fundamentais numa visita ambiental;
•  Sensibilizar, educar e envolver os cidadãos para os modos ativos e hábitos 
sustentáveis.

Atividade: Prática

Duração: 90 ou 120 minutos
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9. Natureza na desportiva

Descrição: A associação entre o desporto e a responsabilidade ambiental nem sempre é 
clara para todos, porém, ela existe e é uma realidade! Nesta atividade serão concebidos 
eventos que relacionam a prática desportiva, com as boas práticas ambientais, 
dinamizando e promovendo um estilo de vida saudável em comunhão com o ambiente. 
 
Objetivos:
•  Demonstrar a interligação entre as práticas desportivas e o respeito ambiental;
•  Conceber eventos que relacionam a área do desporto com as boas práticas ambientais;
•  Dinamizar e promover um estilo de vida saudável.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos
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10. Visitas Ambientais

Descrição: Visita personalizada a locais de elevado valor ecológico em Lousada, 
em que serão dados a conhecer os seus cantos e recantos. Os alunos terão a 
oportunidade de experienciar a beleza e conhecer o património natural e edificado, 
bem como receber uma explicação técnica ajustada às suas metas curriculares.

Objetivos: 
•  Conhecer os espaços com maior biodiversidade do concelho;
•  Perceber in loco a importância dos lugares visitados para os vários setores da 
sociedade;
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre;
•  Compreender os princípios fundamentais numa visita ambiental.

Atividade: Prática

Duração: Manhã ou tarde
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O projeto Clã BioEscola pretende trabalhar diferentes 
áreas, de forma pluridisciplinar, dentro das Ciências 
Sociais e Humanas, Ciências Naturais e Tecnologias, 
Línguas e Expressões. 

Este subprograma insere-se no âmbito da 
Flexibilidade Curricular, em que o trabalho prático, 
experimental e colaborativo são incentivados e 
contextualizados para valorizar o conhecimento e 
a rápida resposta dos alunos para a resolução de 
problemas científicos ou ambientais.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
O Clã BioEscola é definido numa estrutura dinâmica, 
coletiva e colaborativa, que assume os princípios da 
preservação e sustentabilidade ambientais como 
centrais. Estes princípios traduzem-se nas atividades 
de educação ambiental presentes neste catálogo. Os 
Clãs são abertos, inclusivos e dirigem-se a todos os 
elementos da escola, fomentando assim a consciência 
ambiental de toda a comunidade escolar.

OBJETIVOS
O Clã BioEscola rege-se pelos seguintes objetivos:
• Dar a conhecer os problemas ambientais de origem 
antropogénica, gerando grupos de discussão em 
ambiente informal, estimulando a consciência 
ambiental;
• Dotar os alunos de conhecimento científico prático, 
promovendo a capacidade de reflexão e de resolução 
de problemas;
• Estimular a partilha de conhecimentos, experiências e 
boas práticas entre os Clãs de escolas diferentes;
• Fomentar o pensamento crítico em relação a temas 
basilares na sociedade, promovendo uma cidadania 
mais ativa e participativa;
• Estimular a aprendizagem através da interdisci-
plinaridade e do ensino não formal, incentivando o 
entusiasmo pela ciência;

CLÃ  BIOESCOLA

• Aproximar a comunidade escolar à natureza e ao 
ambiente natural onde está inserida, contribuindo 
para uma maior atenção e cuidado em relação às 
más práticas que sejam detetadas e para uma maior 
ligação entre o cidadão e o local onde vive.

REQUISITOS
Os Clãs BioEscola regem-se por linhas orientadoras 
que passam pelo rigor, qualidade e pelo entusiasmo 
pelas ciências, tecnologias, humanidades e 
expressões. Assim, para a sua formação, os Clãs 
BioEscola devem:
• Efetuar um acordo de parceria tripartida com a 
escola sede e o Município de Lousada, devendo o 
acordo ser aprovado por ambas as entidades;
• Ter a coordenação de um professor que motive 
os elementos do Clã de acordo com os princípios 
da sustentabilidade e preservação ambientais, e 
que os oriente para as boas práticas ambientais, 
fomentando o espírito crítico, colaborativo e 
interventivo;
• Alocar um mínimo de 3 horas semanais de 
acompanhamento, que podem ser distribuídas por 
um ou mais professores;
• Funcionar num espaço adequado às suas funções, 
devidamente identificado.

PARCEIROS
Os Clãs BioEscola terão implicitamente uma parceria 
com o projeto BioEscola, do Setor da Conservação 
da Natureza e Educação Ambiental do Município 
de Lousada, tendo acesso privilegiado a locais 
e experiências pontuais únicas, bem como ao 
acompanhamento por técnicos especializados 
em diferentes áreas científicas e pedagógicas. 
A possibilidade de trabalhar de perto com estes 
especialistas é também uma das bandeiras deste 
projeto, pois permite que os participantes usufruam 
de uma base científica atualizada e com qualidade.
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