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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 3.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. 4-29
Atividades de curta duração subordinadas a determinado tema, com plano de sessão em formato 
presencial ou online, se aplicável.
        
Clã BioEscola Págs. 30-32
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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Descrição: Presente em praticamente todo o lado, e em diversos estados, a água será alvo 
de estudo nesta atividade. Serão analisados parâmetros físicos, químicos e biológicos que 
nos permitam conhecer melhor este elemento natural. Analisaremos também aquilo que 
poderemos fazer para salvaguardar e proteger esta substância fundamental à vida.

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 pelo menos duas funções da água nos seres vivos;
•  Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas;
•  Preparar laboratorialmente uma solução aquosa com uma determinada concentração, 
a partir de um soluto sólido;
•  Identificar, no laboratório ou no dia a dia, transformações químicas;
•  Determinar o caráter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas com indicadores 
colorimétricos, e medir o respetivo pH;
•  Refletir que a água é um recurso essencial à vida que é necessário preservar, o que 
implica o tratamento físico-químico de águas de abastecimento e residuais.

Atividade: Teórico-Prática 

Duração: 50 ou 90 minutos

1. Fórmulas de uma vida
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Descrição: “ Cof, cof… é melhor pôr a máscara!” Esta poderia ser a frase proferida por 
um qualquer transeunte de uma grande cidade. O tecido industrial, a mobilidade e a 
elevada densidade populacional deterioram muito rapidamente a qualidade do ar e 
aumentam a poluição sonora nesses sítios. Para compreendermos melhor esta questão, 
iremos abordar nesta oficina os diversos tipos de poluição que existem e estudar a 
melhor forma de os combater.

Objetivos:
•  Conhecer e compreender a produção e a propagação do som;
•  Definir a acústica como o estudo do som;
•  Conhecer os vários tipo de som e frequências (sons audíveis, infrarassons e 
ultrassons), localizando-os no espetro sonoro;
•  Interpretar a ecolocalização nos animais, o funcionamento do sonar e as ecografias 
como aplicações da reflexão do som;
•  Medir níveis de intensidade sonora com um sonómetro/decibelímetro e identificar 
fontes de poluição sonora;
•  Explicar medidas de prevenção da poluição sonora, designadamente o isolamento 
acústico.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos

2. Silêncio… demasiada poluição no ar
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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 
sustentabilidade.

Objetivos:
•  Reconhecer fenómenos de transferência de energia;
•  Compreender os mecanismos de transformação de energia; 
•  Identificar fontes de energia renováveis e não renováveis, avaliar vantagens e 
desvantagens da sua utilização e as respetivas consequências na sustentabilidade da 
Terra;
•  Incrementar a destreza e a capacidade de resolução de problemas no processo de 
desenho da obra (maquete).

Atividade: Prática 

Duração: 90 ou 120 minutos

3. A energia que nos liga
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Descrição: Um grande cargueiro petrolífero embate num icebergue, milhões de litros de 
crude são despejados na água, mas…. não se misturam. Agarra-se às penas das aves… 
impossível de tirar. Para compreender o que aconteceu nesta e noutras situações da 
química, iremos desenvolver uma análise das diferentes características e densidades das 
substâncias, como forma de procurar soluções para problemáticas diversas.

Objetivos:
•  Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas;
•  Distinguir líquidos miscíveis de imiscíveis; 
•  Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos em fluidos.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos

4. Denso demais para mim
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Descrição: Ao longo de milhões de anos, o nosso planeta já sofreu inúmeras alterações, 
quer em termos de condições físicas e químicas, quer no que respeita à vida que nele foi 
habitando. Desde as pequenas trilobites aos grandes dinossauros e mamíferos,  
incluindo o Homem. Quem é que está evolutivamente mais perto do Tyrannosaurus rex?  
Um dragão-de-komodo ou uma galinha? Estas e muitas outras curiosidades serão 
exploradas nesta viagem pelo tempo geológico.

Objetivos:
•  Compreender a diversidade das paisagens geológicas;
•  Compreender os minerais como unidades básicas das rochas;
•  Conhecer o ciclo das rochas;
•  Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra;
•  Compreender as grandes etapas da história da Terra;
•  Compreender o contributo do conhecimento geológico para o conhecimento da Vida 
e para a sustentabilidade ecológica e ambiental.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

5. Descobrir o passado
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Descrição: A explicação de como evoluímos até sermos a espécie que hoje somos 
leva-nos por caminhos sinuosos ao longo do tempo, marcados pela seleção natural 
e uma série de outros fenómenos evolutivos que ditaram o curso da história natural. 
A evolução e o funcionamento dos organismos vivos (incluindo o corpo humano) 
será ilustrado com exemplos simples e complementares à aprendizagem de sala 
de aula.

Objetivos:
•  Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra;
•  Definir e distinguir 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.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

6. Da célula ao Homem
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Descrição: “Agir localmente, mudar globalmente” é o mote da estratégia municipal 
para a sustentabilidade. O Município de Lousada, ao iniciar o processo de criação 
de uma área protegida local - a Paisagem Protegida do Sousa Superior - quis deixar 
a sua contribuição para a proteção e conservação do património e do ambiente a 
nível local. Vamos conhecer um pouco mais deste património e da importância de o 
proteger. Serão dinamizadas visitas por diferentes pontos de interesse desta área 
protegida

Objetivos:
•  Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas;
•  Conhecer as normas de conduta em atividades ao ar livre;
•  Conhecer espaços com importância para a biodiversidade do concelho;
•  Compreender os princípios fundamentais numa visita ambiental;
•  Identificar impactos da ação humana que contribuam para a alteração da dinâmica 
dos ecossistemas;
•  Discutir medidas de minimização desses impactos;
•  Perceber in loco a importância dos lugares visitados para toda a sociedade.

Atividade: Teórico-Prática

Duração: Período da manhã/tarde

7. Rota pela Paisagem Protegida 
Local do Sousa Superior
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8. Roleta genética

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: Cromossoma, gene, mutação, ADN… Tudo isto são termos que 
provavelmente já ouvimos, mas cujo significado não entendemos ou não conseguimos 
relacionar com conceitos reais. A aplicação destes conceitos (e de outros relacionados) 
será feita em ambiente controlado, em que tentaremos simular muitos estímulos que 
provocam mudanças no nosso património genético. Veremos decifrar este “código da 
vida” e perceber como nos fomos adaptando, enquanto espécie humana.
 
Objetivos:
•  Compreender a importância do conhecimento genético;
•  Descrever as principais etapas da evolução da genética, com referência aos 
contributos de Gregor Mendel e de Thomas Morgan;
•  Identificar as estruturas celulares onde se localiza o material genético;
•  Calcular a probabilidade de algumas características hereditárias;
•  Indicar problemas bioéticos relacionados com as novas aplicações da genética  
na sociedade.
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9. Nas asas da matemática

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos

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, 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 aparelho voador.

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.
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10. Geometricamente falando 
de Natureza

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: O ensino da matemática pode ser desmotivador para o aluno e, por isso, 
causar muitas dores de cabeça aos professores. 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 e a sua aplicação 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 conceitos alternativas 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.

14



15



CIÊNCIAS

HUMANAS

E SOCIAIS



17

1. Os heróis do Clã

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: Os jovens serão os futuros colaboradores ou mesmo CEOs de empresas, 
autarcas ou governantes! Ou seja, os nossos futuros heróis ou vilões. Precisamos que 
as futuras decisões que venham a tomar, referentes às mais diversas áreas, sejam 
ponderadas e tenham o ambiente em consideração. Com este projeto pretende-se criar 
um grupo de reflexão, debate e posterior ação ambiental, fomentando-se o espírito 
crítico, as noções de cidadania e democracia, e a liderança. As temáticas focar-se-ão 
sobre questões ambientais do município de Lousada que careçam de intervenção, 
identificadas pelos próprios jovens.

Objetivos:
•  Fomentar a discussão entre grupos e a construção de argumentos;
•  Desenvolver uma história relacionada com o problema em questão ;
•  Conhecer o conceito de sustentabilidade;
•  Refletir sobre a atitude humana face ao ambiente; 
•  Incorporar práticas de consumo responsável; 
•  Praticar técnicas de criação e montagem artística para montagem em B.D.;
•  Propostas para a conservação da biodiversidade e melhoramentos ambientais.

17
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2. The climate change is coming...

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

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 e fora do normal. O conhecimento vai-se adquirindo 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;
•  Applied learning with gamification.
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3. Luzes, câmara... Furacão!

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: Alguns dos espetáculos mais incríveis da natureza acontecem nos fenómenos 
climáticos mais extremos. Como se formam? Quais as suas consequências e qual a 
periodicidade desses fenómenos? Tudo pode ser explicado cientificamente e até podemos 
prever se estes eventos extremos se tornarão mais intensos e frequentes no futuro. 

Objetivos:
•  Compreender o clima como o resultado da influência dos diferentes elementos 
atmosféricos;
•  Compreender a ação de fatores regionais na ocorrência de precipitação;
•  Compreender as relações entre os tipos de clima e as diferentes formações vegetais 
nas regiões quentes, temperadas e frias;
•  Compreender o clima de Portugal e as principais formações vegetais;
•  Distinguir suscetibilidade e vulnerabilidade de risco.
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4. Biogeografia – onde os 
extremos se encontram

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: Geografia, Biologia... áreas que parecem tão distantes, mas se olharmos 
com atenção, veremos que não são assim tão distintas. Todas as mudanças que 
ocorrem na paisagem alteram profundamente tanto uma área como a outra, 
e podemos também palmilhar todos os séculos de história e ver como uma influencia 
a outra. A visitação e análise de vários pontos geográficos de Lousada vão-nos 
permitir aferir isso mesmo.

Objetivos:
•  Compreender os agentes externos responsáveis pela formação das diferentes 
formas de relevo;
•  Conhecer e compreender as principais formas de relevo em Lousada;
•  Compreender as relações entre a distribuição e o consumo dos diferentes tipos 
de recursos;
•  Compreender a necessidade de preservar o património natural e promover 
o desenvolvimento sustentável;
•  Compreender o papel da cooperação internacional na preservação do património 
natural e na promoção do desenvolvimento sustentável. 
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5. Economia dos recursos naturais

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: Muitas vezes de costas voltadas, o ambiente e a economia deveriam 
ser áreas complementares e não opostas. Nesta atividade pretende-se fomentar 
o espírito crítico e a cidadania ativa e consciente. Será abordado o tema da economia 
verde, no contexto da identificação e discussão de estratégias sustentáveis do ponto 
de vista ambiental e económico.

Objetivos:
•  Identificar conceitos base em economia circular; 
•  Conhecer o conceito de sustentabilidade;
•  Refletir sobre a atitude humana face ao ambiente; 
•  Incentivar a responsabilidade intergeracional;
•  Incorporar práticas de consumo responsável; 
•  Propostas para a conservação da biodiversidade em casos concretos, 
através da promoção da eficiência no uso de recursos;
•  Compreender a necessidade de preservar o património natural e promover 
o desenvolvimento sustentável;
•  Justificar a necessidade de equilíbrio entre ambiente, sociedade e economia. 
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6. Portugal − história ambiental 
de um país

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 90 minutos

Descrição: Portugal tem atravessado diversos períodos mais ou menos conturbados no 
que respeita ao ambiente. Para agir corretamente no futuro, é necessário compreender 
tudo aquilo porque passámos enquanto país, relativamente às políticas ambientais: 
saber como começámos, o que estamos a fazer e perceber o que ainda pode ser feito. 
Esta reflexão será feita através de exercícios práticos desenvolvidos com os alunos.

Objetivos:
•  Compreender como se deu a evolução da população portuguesa;
•  Conhecer e compreender diferentes indicadores políticos e ambientais em Portugal;
•  Representar a estrutura etária da população e compreender a adoção de diferentes 
políticas ambientais;
•  Compreender a implementação de políticas ambientais tendo em consideração a 
realidade demográfica de um país. 
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1. Canal BioEscola

Atividade: Prática

Duração:  90 minutos     

Descrição: Passar a nossa mensagem ao público, seja ela de que cariz for, nem sempre 
é fácil. Precisamos de estudar e perceber o que motiva o nosso público e como podemos 
ser mais claros na nossa comunicação. Uma das ferramentas de comunicação de 
largo espetro mais utilizadas hoje em dia é a plataforma YouTube. Nesta atividade, os 
alunos vão entrar em contacto com os bastidores da Canal BioEscola e perceber todo o 
processo criativo que o mesmo implica. Uma experiência inesquecível!

Objetivos:
•  Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação do mundo real;
•  Explorar princípios básicos do design e da sua metodologia;
•  Conhecer processos de construção da imagem.
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2. É preciso ter lata!

Atividade: Prática 

Duração: Período da manhã/tarde

Descrição: Passamos muito tempo da nossa formação académica a esquematizar, 
prever e imaginar, sendo que poucas vezes saímos do papel. Iremos passar pelo 
processo de construção de uma obra artística e todo o processo que a envolve, moroso 
muita das vezes, mas que ajudará os alunos a passar da teoria à prática. O intuito desta 
atividade será o de utilizar materiais reutilizáveis, muitas vezes considerados resíduos 
inúteis, para a construção de uma instalação artística.

Objetivos:
•  Desenvolver conhecimentos sobre geometria;
•  Explorar princípios básicos do design e da sua metodologia;
•  Aplicar princípios básicos do design na resolução de problemas;
•  Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento do projeto.
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3. De volta às raízes

Atividade: Teórico-Prática

Duração: 120 minutos

Descrição: Desde os primórdios da espécie humana, enquanto habitante deste planeta, 
a mesma tinha hábitos nómadas que ainda se retêm em algumas populações e regiões 
do globo hoje em dia. Muitas dessas habitações eram ambientalmente sustentáveis,  
e contavam com a utilização de muitos materiais fornecidos pela Natureza. Essa 
reprodução será feita in loco, demonstrando que está impresso nos nossos genes  
essa capacidade de adaptação e utilização daquilo que o meio natural nos dá.
 
Objetivos:
•  Explorar princípios básicos da engenharia e da sua metodologia;
•  Aplicar princípios básicos da engenharia na resolução de problemas;
•  Desenvolver soluções criativas no âmbito da engenharia.
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4. YouNature

Atividade: Prática

Duração: 2 sessões de 90 minutos

Descrição: Aproveitando o momento de ascensão dos novos métodos de promoção 
das qualidades individuais e coletivas da era digital, convidamos os alunos a serem 
os “novos youtubers ambientalistas”. Através da investigação local, e com base nas 
publicações já existentes sobre o património natural, desafiamos os alunos a promover 
os valores naturais do concelho. Os resultados finais passarão pela apresentação à 
turma de uma exposição nos canais sociais, ou mesmo por um documentário mais 
científico sobre o património natural de Lousada.
 
Objetivos:
•  Criar um vídeo original de promoção do património natural local, utilizando as 
funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e de produção de vídeos;
•  Desenvolver ou conceber um projeto com perspetivas interdisciplinares e contribuindo 
para a aplicação do conhecimento e pensamento computacional em várias áreas 
disciplinares (línguas, ciências, história, matemática, etc.);
•  Realizar operações elementares de edição de texto, imagem, som e vídeo;
•  Apresentar o resultado do trabalho à turma (ou noutro contexto público semelhante e 
adequado ao fim proposto).
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5. Cirandar

Atividade: Prática 

Duração: Período da manhã/tarde

Descrição: A mobilidade suave inclui os meios de deslocação ambientalmente mais 
sustentáveis, mas ainda muito preteridos face ao transporte pessoal motorizado. 
Ao fornecer a oportunidade de visitar locais de elevado valor ecológico em Lousada, 
pretendemos dar a conhecer os vários meios de deslocação suave. Nesta oficina 
pretendemos capacitar e incutir novos conhecimentos e ferramentas pedagógicas sobre 
mobilidade. É objetivo também 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.
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6. Natureza na desportiva

Atividade: Prática 

Duração: 50 ou 90 minutos

Descrição: A associação entre o desporto e a responsabilidade ambiental nem sempre 
é clara e óbvia para todos, porém, 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.
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CLÃ  BIOESCOLA

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.
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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 interdisciplinaridade e do ensino não formal, 
incentivando o entusiasmo pela ciência;

• 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.
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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 programa 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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CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS

Fórmulas de uma vida

Silêncio! Poluição no ar!

A energia que nos liga

Denso demais para mim

Descobrir o passado

Da célula ao Homem

Rota pela Paisagem Protegida Local do Sousa Superior

Roleta genética

Nas asas da Matemática

Geometricamente falando de Natureza
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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Os heróis do Clã

The climate change is coming...

Luzes, câmara...Furacão! 

Biogeografia – onde os extremos se encontram

Economia dos recursos naturais

Portugal – história ambiental de um país

EXPRESSÕES E TECNOLOGIA

Canal BioEscola

É preciso ter lata!

De volta às raízes

YouNature

Cirandar

Natureza na desportiva
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