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PEGADAS
Programa Ecológico de Guimarães para Aprendizagem

do Desenvolvimento Ambiental Sustentável

O Programa Pegadas é promovido pelo Laboratório da Paisagem e pela Câmara Municipal de 
Guimarães em colaboração com um conjunto de parceiros locais,  nacionais e europeus, que 

assenta na estratégia para o concelho ao nível do desenvolvimento sustentável e promoção das 
políticas para o ambiente, ecológicas e inclusivas.

Este é um programa transversal, dedicado à educação ambiental, constituindo fator basilar para 
o incremento de práticas comunitárias assentes em princípios ecologicamente sustentáveis, pre-
tendendo iniciar uma mudança de paradigma no comportamento e no modo de estar das pessoas. 
É objetivo em cada ano, promover novas parcerias e temáticas por forma a motivar e envolver de 
forma ativa e dinâmica, todos os participantes.

Nesta 3ª Edição são propostas atividades, no âmbito das temáticas: Resíduos, Energia, Água, Ar, 
Ruído, Mobilidade, Natureza e Biodiversidade, Floresta, Agricultura, Ambiente e Sustentabilidade, 
Alterações Climáticas, Segurança Rodoviária, Alimentação Saudável e Proteção Animal.

As atividades destinam-se à participação de todas as escolas públicas e privadas do Concelho de 
Guimarães, tendo como público-alvo toda a comunidade educativa.

O Programa Pegadas conta com a participação ativa de todos, com ideias, opiniões, sugestões e 
criatividade, para a melhoria continua deste programa ecológico de Guimarães para aprendizagem 
do desenvolvimento ambiental sustentável.
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ATIVIDADES ÂNCORA

ECO-ESCOLAS
GUIMARÃES MAIS FLORESTA

PROJETO RIOS
ECOPARLAMENTO

BRIGADAS DO AMBIENTE
BIODIVERSITY GO!

ECO-ESCOLAS GUIMARÃES MAIS FLORESTA

PROJETO RIOSECO PARLAMENTO

BRIGADAS DO AMBIENTE BIODIVERSITY GO!
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Reciclagem
& Ambiente: vamos
construir um feijoeiro

Atividade pedagógica sobre o ci-
clo dos vários tipos de resíduos e 

formas de valorização. Realização de 
um vaso reutilizável de plástico que 
servirá para construir o feijoeiro.
Máximo de 25 alunos.
 
Promotor: Laboratório da Paisagem

RESÍDUOS

Tipo: Ação
Local: Laboratório da Paisagem
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: JI / EB1

Resinorte Portas 
Abertas

Promover visitas a todas as in-
fraestruturas da Resinorte, assim 

como realizar ações de sensibiliza-
ção  de rua, para esclarecer o público 
em geral no que diz respeito à ativi-
dade desenvolvida pela Resinorte, 
bem como a promoção da separação 
multimaterial dos resíduos.

Promotor: Resinorte

Tipo: Visita
Local: Quinta do Mato - Riba 
D’Ave
Data: Setembro 2016 a julho 2017 
Duração: 02h00
Público alvo: EB2 / EB3 / ES

Valorizar os resíduos
é fixe!

Visita ao Centro para a Valorização 
de Resíduos. O CVR é uma insti-

tuição privada constituída em 2002, 
que presta serviços de investigação, 
análise científica e aplicação de solu-
ções reais na área da valorização de 
resíduos.
Máximo de 25 alunos.

Promotor: CVR

Tipo: Visita
Local: CVR
Data: Decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h00
Público alvo: EB2 / S 

Galardão Escola Verde 
Resinorte

Implementação e monitorização do 
processo de separação e valoriza-

ção de resíduos na escola. Neste pro-
jeto a escola compromete-se com a 
Resinorte a aceitar os desafios pro-
postas e a ser auditada durante e no 
final do projeto para apurar os efeitos 
da campanha. Ações: Brigada Verde, 
100% reciclagem na escola; Desper-
dício Zero e Compostagem caseira.

Promotor: Resinorte

Tipo: Iniciativa
Local: Escolas
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: JI / EB1 / EB2 / 
EB3 / ES

Eco-aulas

Alertar os mais jovens para a pro-
blemática dos resíduos sólidos 

urbanos, ao mesmo tempo que se 
pretende evidenciar a necessidade 
de reduzir, reutilizar e reciclar os ma-
teriais presentes nos mesmos.
 
Promotor: Resinorte

Tipo: Iniciativa
Local: Escolas
Data: Setembro a julho 
Duração: a definir
Público alvo: JI / EB1 / EB2 / 
EB3 / ES
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Semana Europeia de 
Prevenção de Resíduos

Atividades lúdico-pedagógicas so-
bre eco-consumo e prevenção de 

resíduos.
Máximo de 30 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Evento
Local: Laboratório da Paisagem
Data: 18 a 26 de novembro 2017 
Duração: 1h30
Público alvo: EB2 / EB3 / ES / S 

Papel por alimentos

Campanha promovida pelos Ban-
cos Alimentares com contorno 

ambientais e de solidariedade no âm-
bito da qual o papel (jornais, folhas, 
envelopes, etc.) angariado é conver-
tido em produtos alimentares

Promotor: Resinorte e Banco Alimen-
tar e Banco Local de Voluntariado

Tipo: Campanha
Local: Município de Guimarães
Data: a definir 
Duração: 02h00
Público alvo: Todos

Visitas às Unidades 
Lipor

As visitas constituem uma ativida-
de diária da LIPOR, com exceção 

da segunda-feira.
Nos diferentes Circuitos de Visita são 
explicados os caminhos que os resí-
duos seguem, desde que são deposi-
tados nas respetivas infraestruturas 
até à sua passagem pelas unidades 
operacionais da Lipor onde são trata-
dos e encaminhados para o destino 
correto.
Mínimo de 10 alunos.
Custo simbólico - Participantes de-
vem levar resíduos recicláveis, en-
quanto prática pedagógica de acesso 
à atividade.

Promotor: Lipor

Tipo: Visita
Local: Lipor
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Parque Aventura
Lipor

O Parque Aventura é um espaço ao 
ar livre de promoção da ativida-

de física, da alimentação saudável, 
do respeito pelo ambiente e de socia-
lização - formação integral do indi-
víduo. A atividade de Encerramento, 
Selagem e Recuperação Paisagística, 
do Aterro Sanitário, pretende reparar 
os efeitos ambientais negativos de-
correntes da deposição de resíduos 
durante um longo período de tempo, 
através de um sistema de monitori-
zação constituído por um sistema de 
captação e drenagem de lixiviados; 
um sistema de drenagem pluvial su-
perficial; um sistema de captação e 
drenagem de gases.

Promotor: Lipor

Tipo: Visita
Local: Lipor
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Todos
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ÁGUA
Oficinas da água

A Vimágua sendo uma entidade 
que trabalha diretamente no 

setor da água e saneamento básico 
tem especiais responsabilidades na 
salvaguarda do equilíbrio de todas as 
fases que compreendem o ciclo ur-
bano da água. Este novo espaço tem 
assim como objectivos: Ser um alia-
do das escolas para uma aprendiza-
gem significativa, onde a teoria tem 
aplicabilidade concreta nas práticas 
do dia a dia; Dar a perceber como se 
afere a qualidade de uma água; Infor-
mar sobre a importância do investi-
mento em sistemas públicos de água 
e saneamento, para a saúde pública, 
para o meio ambiente e para a quali-
dade de vida da população.
 
Promotor: Vimágua

Tipo: Visita
Local: ETA - Santa Eufémia de 
Prazins
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00 
Público alvo: JI / EB1

Projeto Rios
– Adopta um Rio!

Adote um rio e valorize a impor-
tância dos rios e ribeiras da con-

celho. Proteja o seu rio e contribua 
para a sua preservação.
 
Promotor: Projeto Rios ASPEA

Tipo: Campanha
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: EB1 / EB2 / EB3

A Ribeira e a Cidade

Observação do ecossistema as-
sociado a um troço de ribeira: 

fauna, flora e qualidade de água
Máximo de 25 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Visita de campo
Local: Ribeira do Parque da 
Cidade
Data: 21 a 25 de março 2018 
Duração: 01h30
Público alvo: ES

Experimentar 
com a água

Aqualidade da água não é apenas 
mensurável através de parâme-

tros quantitativos.
Nesta oficina vamos utilizar os sen-
tidos para fazer uma caracterização 
organolética dos pontos de água do 
Parque de Serralves. Tato, visão, odor 
serão fundamentais para um registo 
qualitativo. Preparados?

Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Visita-Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: JI / EB1 / EB2 / EB3 
/ ES

Água e habitats
Num percurso orientado pelo Par-
que, a proposta é descobrir, obser-
var e refletir sobre vários fenómenos 
ambientais relacionados com o ciclo 
da água. Com recurso a algumas ex-
periências de
campo, vamos compreender a água
como fator erosivo de dispersão de
poluição e como recurso vital a gerir. 
Minimo de 15 alunos. Máximo de 30.
 
Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Visita/Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: Ensino Básico
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A água que te rodeia 

Noções do ciclo da água, concei-
tos de contaminação ambiental, 

atividades laboratoriais para deter-
minação da qualidade microbiológica 
de amostras de água.
 
Promotor: CMIA Vila do Conde

Tipo: Oficina
Local: CMIA Vila do Conde
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Eb1 / EB2

Formação Projeto Rios

Formação do projeto Adote um rio!  
Valorize a importância dos rios e 

ribeiras da concelho. Proteja o seu rio 
e contribua para a sua preservação
 
Promotor: Projeto Rios ASPEA

Tipo: Foração de professores
Local: a definir
Data: No drer do ano letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Docentes
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Horto Municipal

Conhecimento sobre o Horto Mu-
nicipal e quais as suas principais 

tarefas.
 
Promotor: Município de Guimarães

NATUREZA E BIODIVERSIDADE

Tipo: Visita
Local: Horto Municipal
Data: No decorrer do ano letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: JI / EB1 / EB2

Comemoração
do Dia da Terra

Atividades pedagógicas sobre a 
preservação dos ecossistemas

Máximo de 25 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Evento
Local: Laboratório da Paisagem
Data: Abril de 2018 
Duração: Manhã
Público alvo: Todos

Dia Internacional
da Biodiversidade

Atividades pedagógicas sobre a 
descoberta da biodiversidade

Máximo de 25 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Evento
Local: Laboratório da Paisagem
Data: 22 maio de 2018 
Duração: Manhã
Público alvo: Todos

Zoo Sto. Inácio

O Zoo Sto. Inácio visa coligir e 
transmitir toda a informação re-

levante e disponível sobre a natureza 
e participar no importante papel da 
preservação das espécies animais e 
vegetais.
 
Promotor: Zoo Sto. Inácio

Tipo: Visita
Local: Vila Nova de Gaia
Data: No decorrer do ano letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Sea Life

O Zoo Sto. Inácio visa coligir e 
transmitir toda a informação re-

levante e disponível sobre a natureza 
e participar no importante papel da 
preservação das espécies animais e 
vegetais.
 
Promotor: Sea Life

Tipo: Visita
Local: Matosinhos
Data: No decorrer do ano letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Programa 4 Estações

AVE é uma associação ambien-
tal, sem fins lucrativos que visa 

incentivar e divulgar a conservação 
do meio ambiente. Celebração dos 
equinócios e solstícios.
 
Promotor: AVE

Tipo: Visita
Local: Espaços públicos
Data: No decorrer do ano letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

O que há no charco

Esta atividade consiste na ob-
servação e manuseamento de 

espécies de seres vivos para a com-
preensão de conceitos como biodi-
versidade, cadeia trófica, espécie 
invasora e sensibilização para con-
servação dos charcos. Os partici-
pantes têm a oportunidade de “ver 
de perto” e “capturar” os seres vivos 
do nosso charco observando-os com 
o auxílio de lupas binoculares e mi-
croscópios. 
Máximo de 30 alunos. 

 
Promotor: Planetário - Casa da Ciên-
cia de Braga

Tipo: Ação
Local: Planetário
Data: No decorrer do ano letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos
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Detergentes ecológicosInsectos aquáticos
e a qualidade dos rios

Alertar para a importância dos in-
sectos aquáticos nos rios, a sua 

posição nas cadeias tróficas aquá-
ticas e o seu papel como bioindica-
dores da qualidade ecológica dos 
rios. A actividade será dividida numa 
apresentação teórica e numa par-
te prática onde serão observados e 
identificados alguns insectos aquáti-
cos à lupa.
 
Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Laboratório da Paisagem
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: Eb1 / EB2 / EB3

Exposição Itinerante 
de fotografias
"Três Tons de Verde"

Exposição itinerante de fotogra-
fias relacionadas com Natureza e 

Biodiversidade cuja a finalidade será 
integrar conversas informais acerca 
de diversas temáticas ligadas ao am-
biente.

Promotor: STOL / Foto Machado / La-
boratório da Paisagem

Tipo: Exposição
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: Máximo de 30 dias
Público alvo: Todos

Nesta atividade propõe-se encon-
trar produtos naturais que pos-

sam ser alternativas aos detergentes 
usuais do nosso dia-a-dia, bem como 
debater algumas dicas/curiosidades 
suportadas pelo conhecimento po-
pular e por experiências dos nossos 
antepassados.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação 
Local: Laboratório da Paisagem
Data: Durante o Ano Letivo
Duração: 01h00
Público alvo: Eb3/ES/Seniores

À descoberta da Quinta
Visita à Quinta de Serralves e ao con-
junto de estruturas agrícolas com-
postas por um celeiro, um lagar,
uma cavalariça, uma casa de habita-
ção, telheiros, uma eira e cortes de 
animais, a Quinta possui extensos 
campos agrícolas, onde hoje estão 
instalados Prados, Horta e um Jar-
dim de Aromáticas. Máximo 30 alu-
nos. Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Visita-Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: Pré-Escolar e 
Básico

À descoberta do mundo
das macroalgas
marinhas

A exposição temporária “À desco-
berta do Mundo das Macroalgas” 

a decorrer até 12 de janeiro, pretende 
dar a conhecer à população este re-
curso valioso e indescritível que são 
as ALGAS.

Promotor: CMIA Vila do Conde

Tipo: Exposição temporária
Local: CMIA Vila do Conde
Data: Até 12 janeiro 2018 
Duração: 01h00
Público alvo: Todos

À descoberta da Horta

Aproximar as crianças do ambien-
te natural que as rodeia consti-

tui um contributo fundamental para 
uma maior valorização dos alimen-
tos e recursos naturais, como o solo, 
a água e a Biodiversidade. Semear, 
plantar, sachar, regar …. e colher di-
versas espécies de plantas na Horta 
de Serralves, são ponto de partida e 
inspiração paradiversas aprendiza-
gens a ser implementadas. Máximo 
30 alunos.

Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: Pré-Escolar/EB1

Guimarães Mais 
Floresta

Plantação de 15.000-20.000 árvo-
res autóctones para o ano letivo 

de 2017/2018, com ação em 2018 de 
transporte das árvores para diversos 
locais do Concelho.
 
Promotor: Município de Guimarães / 
CPCJ / Laboratório da Paisagem

Tipo: Iniciativa
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: Todos

Biodiversity GO!

Base de dados da Biodiversidade 
– que tem como base a cataloga-

ção e preservação da biodiversidade 
existente em Guimarães, através de 
um conjunto de ações que preten-
dem promover o envolvimento en-
tre os que fazem ciência e o cidadão 
comum, potenciando alguns locais 
chave na cidade como “hotspots” da 
biodiversidade e criando neles estru-
turas informativas e lugares privile-
giados para a observação de espé-
cies.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Guimarães (várias zonas)
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Conhecer os 
organismos

Conhecer habitats distintos e as 
suas diferentes características. 

A atividade propõe que, de uma ma-
neira divertida, se procure identificar 
os diferentes organismos e os grupos 
a que pertencem, com especial foco 
em anfíbios, répteis ou aves, explo-
rando a riqueza faunística das redon-
dezas.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação 
Local: Veiga de Creixomil  
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h00 
Público alvo: JI/EB1/EB2
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Bê-a-bã
da bicharada

Será que as cegonhas têm algo 
em comum com as tartarugas? 

E será que só as aves é que voam? 
Quais são os animais que põem ovos? 
Numa viagem divertida pelo Mundo 
Animal, vamos descobrir quais as 
principais características das aves e 
o que é que as distingue dos outros 
animais do planeta.
 
Promotor: Zoo Lourosa

Tipo: Ação
Local: Zoo Lourosa
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Pré-escolar

Zoo Lourosa

Percorrer os trilhos do Zoo cons-
titui um dos pontos altos da visi-

ta. Para este momento tão especial 
nada melhor do que usufruir da com-
panhia de um monitor do Zoo. Ele é a 
pessoa indicada para dar a conhecer 
as aves do parque, contar as mais 
recentes novidades e dar resposta a 
todas as curiosidades sobre este es-
paço único.
 
Promotor: Zoo Lourosa

Tipo: Visita
Local: Zoo Lourosa
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Visita guiada ao Centro 
de Interpretação do 
Carvalho de Calvos

Dar a conhecer o Centro de Inter-
pretação do Carvalho de Calvos 

assim como as suas valências, visi-
tar e aprender sobre as característi-
cas botânicas do Carvalho Alvarinho 
(Quercus
robur) e consciencializar para a pre-
servação dos ecossistemas.
 
Promotor: CICC

Tipo: Visita
Local: CICC
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30 - 02h00
Público alvo: Todos

Propagação
de plantas

Abordar de forma sucinta as prin-
cipais técnicas de propagação de

plantas de seguida identificar a espé-
cie presente e desenvolver uma ofici-
na de propagação de plantas através 
do método de sementeira ou através 
do método de estacaria caulinar.
 
Promotor: CICC

Tipo: Ação
Local: CICC
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30 - 02h00
Público alvo: Mais de 10 anos

Eco peddy paper

Explorar toda a área do parque do 
carvalho de Calvos com o intuito

de responder a desafios sobre o es-
paço circundante
 
Promotor: CICC

Tipo: Ação
Local: CICC
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h00 - 01h30
Público alvo: Todas as idades

12   PEGADAS ATIVIDADES 2017-2018



Espécies Invasoras

Pretende-se dar a conhecer a problemá-
tica das espécies invasoras como uma 

das principais causas da perda de biodiversi-
dade. Será dado o foco a espécies presentes 
no concelho de Guimarães com observação 
de algumas dessas espécies. A actividade 
será dividida em duas partes, uma apresen-
tação teórica e uma parte prática com ob-
servação de espécies e das características 
que as tornam invasoras de sucesso. Para o 
ensino secundário serão ainda criados gru-
pos de trabalho onde serão estudadas pro-
postas de combate a espécies invasoras ou 
medidas de mitigação de impactos. 
Máximo de 25 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Laboratório da Paisagem
Data: Durante o Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: Eb2 / EB3 / ES

A importância das 
Energias renováveis

Ações de Sensibilização sobre a 
importância da valorização das 

energias renováveis
Máximo de 25 alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

ENERGIA

Tipo: Ação
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: JI / Eb1 / EB2

Escola Eco-Sustentável

Criação de Patrulhas da Energia 
que deverão desenvolver na es-

cola pequenas missões relacionadas 
com a energia, a eficiência no seu 
consumo.

Promotor: Município de Guimarães e 
AEAVE / CIMAVE

Tipo: Concurso
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: JI / Eb1 / EB2 / EB3

Cantinho da Tocas

Ação de comunicação e sensibi-
lização destinada à população 

estudantil do ensino pré-primário, no 
sentido de se fornecerem às educa-
doras de infância informações bási-
cas sobre a eficiência energética e 
poupança de energia, para que elas 
as possam transmitir aos educandos, 
através da distribuição de ferramen-
tas de apoio a serem usadas nas sa-
las de aula.

Promotor: AEAVE 

Tipo: Iniciativa
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: JI

Energia solar

Nesta oficina dedicada à Energia 
Solar, vamos testar a condutivi-

dade térmica de diversos materiais, 
para aplicarmos na construção de 
um coletor e de um forno solar.
Porque não finalizar com um petisco 
quente cozinhado com o sol?

Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

O inventor
das energias limpas

Nesta oficina de invenções, o de-
safio de produzir energias com 

recursos alternativos transforma-se 
numa verdadeira aventura: coleto-
res-garrafa, frigoríficos-argila, célu-
las solares que emitam células ve-
getais, pilhas-limão, relógios de água 
ou lâmpada a vento, bancada pronta 
para vires experimentar! 

Promotor: Fundação Serralves

City Nature
Chalenge 2018

Guimarães, junta-se a amplo con-
junto de cidades mundiais na 

comemoração da biodiversidade. Em 
2018, seremos a única cidade por-
tuguesa a participar do City Nature 
Chalenge 2018 que procura cata-
logar o maior número de espécies 
num curto espaço de tempo. Assim, 
estaremos também a impulsionar o 
projeto Biodiversity GO!

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação 
Local: Guimarães
Data: 27-30 abril

Duração: Todo o dia
Público alvo: Todos

PEGADAS ATIVIDADES 2017-2018   13

Tipo: Concurso
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: JI / Eb1 / EB2



Pedalar em Família

Pedalar em Família: Caminho Real.

Promotor: ERDAL

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Tipo: Evento
Local: Parque da Cidade 
Desportiva
Data: Novembro 2018 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Educabicla

A atividade tem como principais 
objetivos os benefícios a poten-

ciar com a utilização da bicicleta e da 
bicicleta elétrica e o guia do condutor 
do velocípede. 

Promotor: Get Green

Tipo: Ação
Local: Get Green
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 03h00
Público alvo: Todos

Da Energia ao Movimento
Nesta oficina vamos construir e testar o 
funcionamento de carrinhos fotovoltai-
cos por forma a realizar uma competição 
solar entre equipas da turma. Motores, 
painéis, parafusos e rolamentos estarão 
a postos na rampa  de lançamento insta-
lada no Parque.

Promotor: Fundação Serralves

Tipo: Oficina
Local: Fundação Serralves
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: EB2 / EB3 / ES

Prevenção e Segurança 
Rodoviária

Ações de sensibilização na pre-
venção da segurança rodoviária.

Promotor: Polícia Municipal, PSP e 
GNR

Tipo: Visita
Local: a definir
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

RUÍDO
Dia Internacional
da Sensibilização
para o Ruído

No dia internacional da sensibili-
zação para o ruído, os especialis-

tas lembram que a poluição sonora 
pode trazer prejuízos graves para a 
audição e sublinham que a surdez 
é irreversível. Além dos ruídos que 
podem criar lesões nos ouvidos, vive-
mos rodeados de muitos outros, que 
são causa de stress e ansiedade.

Promotor: Universidade do Minho / 
Laboratório da Paisagem

Tipo: Comemoração
Local: Laboratório da Paisagem
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: JI / EB1 / EB2
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Visita à Vacaria

Atividade dedicada ao conheci-
mento de todo o percurso do 

leite, desde a origem à sua comercia-
lização.
Máximo de 25 alunos.

Promotor: Cooperativa Agrícola de 
Guimarães

Tipo: Visita
Local: Vacaria
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: EB2 / EB3

Visita às Estufas

Atividade dedicada ao conheci-
mento do trabalho nas estufas 

e a finalidade de uma estufa para o 
bem do ambiente.
Máximo de 25 alunos.

Promotor: Cooperativa Agrícola de 
Guimarães

Tipo: Visita
Local: Estufas
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: EB2 / EB3

Brigadas do Ambiente

Percurso interpretativo dos re-
cursos naturais, ecossistemas 

e equipamentos urbanos existentes 
nas proximidades da escola.

Promotor: Município de Guimarães e 
Laboratório da Paisagem

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Tipo: Ação
Local: Espaço Escolar e 
Circundante
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: EB1 / EB2 / EB3

Eco-Escolas

Programa Internacional que pre-
tende encorajar ações e reco-

nhecer o trabalho de qualidade de-
senvolvido pela escola, no âmbito 
da Educação Ambiental. O programa 
pode ser adotado por qualquer esco-
la que se inscreva e que siga  a sua 
metodologia.

Promotor: ABAE

Tipo: Programa
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: JI / Eb1 / EB2 / EB3 
/ ES

Eco Parque Sensorial 
Pia do Urso

A Aldeia da Pia do Urso oferece 
uma paisagem natural verdadei-

ramente deslumbrante, onde poderá 
ver o magnífico trabalho de restauro 
das habitações típicas desta região 
serrana – adaptado a pessoas baixa 
visão.

Promotor: Eco Parque  Sensorial Pia 
do Urso

Tipo: Visita
Local: Pia do Urso
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Plantação de Aromáticas

Aprendizagem sobre a plantação 
de aromáticas.

Promotor: Laboratório da Paisagem

AGRICULTURA

Tipo: Ação
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 01h30
Público alvo: Todos

Conhecer as Sementes

Proporcionar o conhecimento so-
bre a identificação de algumas 

sementes de hortícolas que fazem 
parte da alimentação. Limite de 25 
alunos.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Horta Pedagógica
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h00
Público alvo: JI / EB1 / EB2

Vindimas

Visita às vindimas (em grupos res-
tritos); Interação com o conheci-

mento sobre a produção de vinho;
Máximo de 20 alunos.

Promotor: Cooperativa Agrícola de 
Guimarães

Tipo: Visita
Local: Adega Cooperativa
Data: Setembro e outubro 
Duração: 02h00
Público alvo: JI / EB1 / EB2
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ENCERRAMENTO

Postais Ilustrados

Esta atividade explora  e mostraa 
evolução da paisagem urbana de 

Guimarães desafiando em último os 
participantes para a experimentação 
com os postais turísticos vigentes 
estimulando o pensamento em torno 
dos sentidos espaciais da cidade.
As multiplicações da paisagem ur-
bana de Guimarães como lugar de 
comunicação revelam pistas sobre 
como atentas às dinâmicas e ânsias 
de futuro, as crianças fornecem um 
testemunho da apropriação do espa-
ço e paisagens urbanas.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Laboratório da Paisagem
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 03h00
Público alvo: EB2 / EB3

Ler+Ambiente

Atividade que visa apresentar as 
diversas áreas do ambiente com 

a leitura.

Promotor: Município de Guimarães e 
Biblioteca Municipal Raúl Brandão

Tipo: Ação
Local: Biblioteca Municipal Raúl 
Brandão
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: JI / EB1 / EB2 / EB3 
/ ES

Eco Parlamento

O Ecoparlamento tem como mis-
são promover os valores do meio 

ambiente entre os jovens.

Promotor: Município de Guimarães e 
Laboratório da Paisagem

Tipo: Concurso
Local: a definir
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Eb1 / EB2 / EB3 / ES

OP Escolas

Definição de um montante a ser 
distribuído pelas escolas parti-

cipantes com projetos exequíveis na 
área ambiental.

Promotor: Município de Guimarães

Tipo: Projeto
Local: Escola
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

Formação Eco-Escolas

Promover a realização de forma-
ção especializada no Projeto Eco-

-Escolas aos docentes o concelho.

Promotor: Centros de Formação do 
Concelho, Município de Guimarães e
ABAE

Tipo: Formação
Local: Biblioteca Municipal Raúl 
Brandão
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Docentes

World of Discoveries

O World of Discoveries, museu in-
terativo e parque temático dedi-

cado à fantástica odisseia dos desco-
brimentos dos séculos XV e XVI, está 
localizado no Porto. Visita às expo-
sições temporárias e permanentes 
com abordagem exclusiva da área 
náutica e da  biodiversidade

Promotor: World of Discoveries

Tipo: Visita
Local: World of Discoveries
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 02h30
Público alvo: Todos

Prevenção de Riscos
e Proteção Civil

Ações de sensibilização e forma-
ção sobre a forma de mitigar as 

consequências das alterações climá-
ticas.

Promotor: Polícia Municipal, PSP e 
GNR
Tipo: Ação
Local: a definir
Data: a definir 
Duração: 02h00
Público alvo: Todos

Aldeia Global: da 
produção ao consumo

A atividade consiste em dois mó-
dulos: um teórico que explora a 

produção e as matérias-primas e o 
consumo de bens à escala mundial; 
e um prático, que consiste na expe-
rimentação e construção de uma 
cartografia através das origens de 
fabrico das peças de vestuário dos 
participantes ao mesmo tempo que 
promove a compreensão do globo 
terrestre e a orientação geográfica.
A cartografia relacional  daqui obtida 
possibilita no final da atividade reter 
fragmentos de conhecimento sobre a 
mobilidade,  os sistemas de transpor-
tes, as matérias-primas envolvidas, 
as relações comerciais entre países 
e o debate sobre a sustentabilidade 
deste processo.: o conceito de lugar, 
espaço e paisagem.

Promotor: Laboratório da Paisagem

Tipo: Ação
Local: Laboratório da Paisagem
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 03h00
Público alvo: EB2 / EB3
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ENCERRAMENTO
Comemoração do Dia Mundial do Ambiente – FESTA DO AMBIENTE

Atividades pedagógicas sobre a descoberta do meio ambiente
e informação no dia da criança.

Promotor: Município de Guimarães e Laboratório da Paisagem

Hora gourmet

Nesta actividade de enriquecimen-
to alimentar a cozinha do Zoo 

passa literalmente para as mãos dos 
visitantes que, tal como verdadeiros 
Chefs Tratadores, irão preparar al-
guns pratos especiais para as aves. 
As pinhas tropicais, os cocos surpre-
sa, os kebabs de fruta e as maçãs 
recheadas são alguns dos petiscos a 
confeccionar, sendo que ainda haverá 
tempo para acompanhar a distribui-
ção destas deliciosas iguarias por 
algumas das instalações do parque.

Promotor: Zoo Lourosa

Tipo: Ação
Local: Zoo Lourosa
Data: a definir 
Duração: a definir
Público alvo: Todos

A aventura do 
Dente-de-Leão

Nesta oficina os participantes irão 
abordar os seguintes temas: im-

portância do ar para os seres vivos, 
compreender a dispersão das se-
mentes e desenvolver a oralidade e 
promover o debate de ideias

Promotor: CMIA Vila do Conde

Tipo: Oficina
Local: CMIA Vila do Conde
Data: No decorrer do Ano Letivo 
Duração: 03h00
Público alvo: JI / EB1
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FICHA TÉCNICA

PROMOTORES
Laboratório da Paisagem
Câmara Municipal de Guimarães

PARCEIROS
ABAE
Adega Cooperativa de Guimarães
AEAVE
Águas do Norte
AMB3e
AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia
Banco Local de Voluntariado
Biblioteca Municipal Raúl Brandão 
Centro Interpretativo Carvalho de Calvos
Cooperativa Agrícola de Guimarães
CIMAVE
CMIA Vila do Conde
CPCJ - Comissão de Proteção e Jovens de Guimarães
CVR - Centro para a Valorização de Residuos 
Eco-Escolas
Eco Parque Sensorial Pia do Urso
ERDAL
Get Green
GNR de Guimarães
Lipor
Kit do Mar
Fundação Serralves
Planetário - Casa da Ciência de Braga
Polícia Municipal de Guimarães
PSP de Guimarães
Projeto Rios ASPEA
Resinorte
Sea Life 
STOL
Universidade do Minho
Vimágua
Zoo Lourosa 
Zoo Santo Inácio

www.labpaisagem.pt/pegadas

ContaCtos:
laboratório da paisagem

t. 253 421 218
m. pegadas@Cm-guimarães.pt
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