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Semana de 30 de junho a 04 de Julho

Oficina Use e Re-Use

Esta oficina tem como objetivo divulgar estratégias simples e 

30 de junho - 9h00 -12h00|14h00 -17h00 

Oficina  Use e Re-Use
Esta oficina tem como objetivo divulgar estratégias simples e 

acessíveis de reaproveitamento de materiais, objetos, 

equipamentos, entre outros, com a finalidade de se potenciar 

a aplicação da Política dos 3 R’s.

Oficina Histórias do mar: a aventura da Maresia

Apresentação de uma peça de marionetas que conta a história 

de uma estrela do mar que vive uma aventura e que se depara 

com as consequências da deposição inadequada de resíduos. 

A história será depois complementada com a realização de 

uma oficina prática onde os participantes poderão pôr à prova 

os seus conhecimentos sobre a biodiversidade mundial e as 

diferenças dos vários habitats.

Oficina  Use e Re-Use

Local : CEA

01 de julho - 9h00 -12h00|14h00 -17h00 

Oficina  Use e Re-Use

Local : CEA

02 de julho - 9h00 -12h00|14h00 -17h00 

Oficina  Use e Re-Use

Local : CEA

03 de julho - 10h00 -12h00 

Oficina "Histórias do mar: a aventura da Maresia"

Local : Praia de Cepães - Marinhas

04 de julho - 9h00 -12h00|14h00 -17h00 

Oficina  Use e Re-Use

Local : CEA



Semana de 07 de junho a 11 de Julho

Oficina Experiências no Forno Solar 

Nesta oficina pretende-se abordar a temática das energias 

07 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00

Oficina Experiências no Forno Solar 

Local: CEA
Nesta oficina pretende-se abordar a temática das energias 

renováveis, realçando a sua importância na preservação do recursos 

naturais do planeta.  Durante a oficina, os participantes poderão 

experimentar o forno solar confecionando diversas receitas de 

culinária compatíveis com este equipamento. 

Oficina Histórias do mar: a aventura da Maresia

Apresentação de uma peça de marionetas que conta a história de

uma estrela do mar que vive uma aventura e que se depara com as

consequências da deposição inadequada de resíduos. A história será

depois complementada com a realização de uma oficina prática

onde os participantes poderão pôr à prova os seus conhecimentos

sobre a biodiversidade mundial e as diferenças dos vários habitats.

Local: CEA

08 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Experiências no Forno Solar 

Local: CEA

09 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Experiências no Forno Solar 

Local: CEA

10 de julho - 10h00-12h00

Oficina "Histórias do mar: a aventura da 

Maresia"

Local: Praia da Couve - Apúlia

11 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 

Oficina Experiências no Forno Solar 

Local: CEA



Semana de 14 de julho a 18 de Julho

Visita à exposição Ambiente Interativo

Esta exposição, de carácter permanente, destaca-se pela tecnologia 

14 de julho - 9h00-12h00| 14h00-17h00

Visita à exposição Ambiente Interativo

Local: CEA Esta exposição, de carácter permanente, destaca-se pela tecnologia 

interativa que lhe está associada, uma vez que permite ao visitante 

“navegar” por entre vários cenários, e obter informação sobre vários 

temas ambientais conforme o seu interesse.

Os temas abordados – água, resíduos, biodiversidade e energia  -

despoletam  uma curiosidade natural em conhecer mais e melhor o 

concelho de Esposende  e contribuem para uma melhor perceção 

das questões ambientais com influência direta no desenvolvimento 

sustentável da região.

Esta exposição está adaptada para todas as faixas etárias, sendo 

constituída por módulos que privilegiam a aprendizagem associada 

ao divertimento, enquanto que outras soluções possuem um 

carácter mais educativo e informativo.

Local: CEA

15 de julho - 9h00-12h00| 14h00-17h00

Visita à exposição Ambiente Interativo

Local: CEA

16 de julho - 9h00-12h00| 14h00-17h00

Visita à exposição Ambiente Interativo

Local: CEA

17 de julho - 9h00-12h00| 14h00-17h00

Visita à exposição Ambiente Interativo

Local: CEA

18 de julho - 9h00-12h00| 14h00-17h00

Visita à exposição Ambiente Interativo

Local: CEA



Semana de 21 de junho a 25 de Julho

Vamos Brincar com a Biodiversidade

Esta iniciativa tem como objetivo realçar a importância da 

biodiversidade ao nível da fauna e flora da nossa região.  Pretende-

21 de julho - 9h00-12h00|14h00-16h00 

Iniciativa Vamos Brincar com a Biodiversidade 

Local : CEA biodiversidade ao nível da fauna e flora da nossa região.  Pretende-

se o desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas sobre esta 

temática, onde se incluirá a realização de oficinas de artes plásticas 

e jogos ambientais.

O Oceanário vem a Esposende

O Vaivém Oceanário é um espaço educativo itinerante, que tem 

como objetivo divulgar a missão do Oceanário de Lisboa e oferecer 

experiências educativas que visam apelar ao contributo e 

colaboração de todos na conservação da natureza, em especial dos 

oceanos. 

Local : CEA

22 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 

O Oceanário vem a Esposende

Local : Parque Radical

23 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 

O Oceanário vem a Esposende

Local: Parque Radical 

24 de julho - 10h00-12h00 

O Oceanário vem a Esposende

Local: Parque Radical

25 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 

O Oceanário vem a Esposende

Local: Parque Radical



Semana de 28 de julho a 01 de agosto

Aventuras no CEA28 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Iniciativa  

Aventuras no CEA Nesta iniciativa pretende-se o desenvolvimento de atividades lúdico-

pedagógicas relacionadas com o tema do ambiente, mais 

concretamente sobre os hábitos alimentares de diversos animais. 

Esta iniciativa inclui uma mini apresentação sobre a alimentação dos 

animais, a realização de uma oficina prática e a participação num 

jogo que pretende proporcionar aos participantes momentos de  

aprendizagem e diversão.

Aventuras no CEA

Local: CEA

29 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Iniciativa  

Aventuras no CEA

Local: CEA

30 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Iniciativa  

Aventuras no CEA

Local: CEA

31 de julho - 9h00-12h00|14h00-17h00 Iniciativa  

Aventuras no CEA

Local: CEA

01 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 

Iniciativa  Aventuras no CEA

Local: CEA



Semana de 04 de agosto a 08 de agosto

Jogos Ambientais

Nesta iniciativa pretende-se o desenvolvimento de atividades lúdico-

pedagógicas relacionadas com o ambiente, como a realização de 

04 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Jogos 

Ambientais

Local: CEA pedagógicas relacionadas com o ambiente, como a realização de 

ambi-papers, oficinas de arte plástica, jogos desportivos, entre 

outras atividades que pretendem proporcionar aos participantes 

momentos de diversão e a possibilidade de adquirirem 

conhecimentos gerais sobre o nosso planeta e sobre como proteger 

o meio ambiente.

Oficina Histórias do mar: a aventura da Maresia

Apresentação de uma peça de marionetas que conta a história de 

uma estrela do mar que vive uma aventura e que se depara com as 

consequências da deposição inadequada de resíduos. A história será 

depois complementada com a realização de uma oficina prática 

onde os participantes poderão pôr à prova os seus conhecimentos 

sobre a biodiversidade mundial e as diferenças dos vários habitats.

Local: CEA

05 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Jogos 

Ambientais

Local: CEA

06 de agosto - 10h00-12h00 

Oficina "Histórias do mar: a aventura da Maresia"

Local: Praia de Suave Mar

07 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Jogos 

Ambientais

Local: CEA

08 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Jogos 

Ambientais

Local: CEA



Semana de 11 de agosto a 14 de agosto

Oficina Vamos reciclar papel

Esta atividade inclui uma pequena apresentação sobre a importância 

da floresta, da separação seletiva de resíduos e em concreto sobre a 

reciclagem de papel. Nesta oficina os participantes irão realizar e 

decorar a sua folha de papel, participando posteriormente numa 

atividade lúdico-pedagógica.

11 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00

Oficina Vamos reciclar papel

Local: CEA

12 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Vamos reciclar papel

Local: CEA

13 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Vamos reciclar papel

Local: CEA

14 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Vamos reciclar papel

Local: CEA



Semana de 18 de agosto a 22 de agosto

Oficina de Pasta de modelar

Nesta oficina os participantes irão criar um jogo de tabuleiro, 

com a utilização de madeira e pasta de modelar. 

18 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

de Pasta de Modelar

Local: CEA

20 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

de Pasta de Modelar

Local: CEA

21 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

de Pasta de Modelar

Local: CEA

22 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

de Pasta de Modelar

Local: CEA



Semana de 25 de agosto a 29 de agosto

Oficina Como fazer um herbário25 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Como fazer um herbário Nesta oficina pretende-se recolher diversos tipos de espécies de 

plantas existentes no espaço do CEA e posteriormente efetuar a 

respetiva identificação com a utilização de guias de campo. 

Pretende-se ainda realçar a importância e as diversas utilizações das 

plantas  na medicina, culinária, cosmética, entre outros.

Oficina Oceanos, mundos por descobrir

Nesta oficina as crianças vão ficar a conhecer as características dos 

cinco Oceanos e vão poder identificá-los num globo terrestre 

insuflável com dois metros de diâmetro. Vão explorar as correntes 

Oceânicas e produzir um Oceano com ondas num frasco, explorando 

o conceito de diferentes densidades. 

Como fazer um herbário

Local: CEA

26 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Como fazer um herbário

Local: CEA

27 de agosto - 10h00-12h00|14h30-16h30 Oficina 

“Oceanos, mundos por descobrir”

Local: Praias de Suave Mar e Ofir

28 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Como fazer um herbário

Local: CEA

29 de agosto - 9h00-12h00|14h00-17h00 Oficina 

Como fazer um herbário

Local: CEA



Informações úteis
Inscrições

Duração das atividades

As inscrições deverão ser efetuadas via e-mail: cea@esposendeambiente.pt, por telefone através do contacto: 253

967147 ou diretamente na receção do Centro de Educação Ambiental (Rua Conde de Madimba – Marinhas).

1h30m a 2h00

Nas oficinas e nas atividades a realizar no espaço do Centro de Educação Ambiental os participantes poderão

permanecer nas instalações do CEA após o término das oficinas/atividades, realizando atividades livres, podendo

efetuar o horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Público-alvo

Custo das atividades

efetuar o horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Crianças dos 5 aos 12 anos.

Grupos de IPSS’s e estabelecimentos de educação e ensino - (Nº máximo de participantes por sessão: 25) - 15,00€

Participante individual por atividade: 2,50€

As atividades a realizar no âmbito da Campanha Bandeira Azul 2014 (Oficina "Histórias do mar: a aventura da 

Maresia“, “O Oceanário vem a Esposende”, Oficina: “Oceanos, mundos por descobrir”) são gratuitas.

A visita à exposição Ambiente Interativo é gratuita para estabelecimentos de educação e ensino e IPSS’s concelhios.


