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ATIVIDADES QUE DECORREM
NA LAGOA PEQUENA:
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1.1 O mundo das aves
Pré-escolar

ATIVIDADES QUE DECORREM
NA SALA DE AULA:
(apenas no concelho de Sesimbra)

2.1 A Lagoa vai à escola no inverno
Construção de comedouros

1.2 Dominó de aves

1º e 2º ano do 1ºCEB

1º e 2º ano do 1ºCEB

1.3 Jogos olímpicos das aves

2.2

3º e 4º ano do 1ºCEB

Lagoa vai à escola no inverno
Jogos Olímpicos das aves
3º e 4º ano do 1ºCEB

1.4 Peddy-aves
2ºCEB

1.5 O ecossistema da Lagoa
Pequena
3ºCEB

2.3 A Lagoa vai à escola no inverno
4 aves em linha
2º e 3ºCEB
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1.6 Visita guiada
Ensino Secundário

1.7 Sessão de anilhagem
2º e 3ºCEB e Ensino Secundário

ATIVIDADES DINAMIZADAS
POR PARCEIROS EXTERNOS
(na Lagoa Pequena)

3.1 A vida das abelhas

INSCRIÇÕES: através do formulário disponível aqui
INFORMAÇÕES: (+351) 93 99822 92 | info.lagoapequena@cm-sesimbra.pt
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ATIVIDADES QUE DECORREM
NA LAGOA PEQUENA

1.1 O mundo das aves
Pré-escolar

Descrição da atividade
Além de uma pequena saída para observação de aves
na Lagoa Pequena, as crianças terão oportunidade de
assimilar o que é e o que não é uma ave e, mexendo
em penas, ovos e ninhos, ficarão a saber um pouco
mais sobre estes animais.
Duração prevista | até 1h30
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.

1.2 Dominó de aves
1º e 2º ano do 1ºCEB

Descrição da atividade
Além de uma saída para observação de aves, jogando
um dominó muito especial, as crianças terão oportunidade de aprender mais sobre as características externas das aves e o sobre o seu modo de vida.
Destinatários | Alunos do 1º e 2º ano e crianças
em ATL dos 6 aos 8 anos.
Duração prevista | 2h
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS
do concelho de Sesimbra)

1.3 Jogos olímpicos
das aves
3º e 4º ano do 1ºCEB

Descrição da atividade
Nesta atividade, as crianças serão os juízes dos Jogos
Olímpicos das Aves e decidirão quais merecem a medalha
de maior rapidez, mais bicudo etc. A brincar a brincar,
vão aprender muito sobre as suas características
e hábitos. Com a ajuda de binóculos e guiados por
um especialista, terão ainda oportunidade de observar
algumas das aves aquáticas.
Destinatários | Alunos do 3º e 4º ano e crianças
em ATL dos 8 aos 10 anos.
Duração prevista | 2h
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS
do concelho de Sesimbra)
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ATIVIDADES QUE DECORREM
NA LAGOA PEQUENA

1.4 Peddy-aves
2ºCEB

Descrição da atividade
Pistas e perguntas conduzirão os participantes
à descoberta dos pormenores da vida das aves.
Com a ajuda de binóculos e guiados por um especialista,
terão ainda oportunidade de observar algumas
das aves aquáticas.
Destinatários | Alunos do 2ºCEB e crianças em ATL
dos 10 aos 12 anos.
Duração prevista | 2h
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS do
concelho de Sesimbra)

1.5 O ecossistema
da Lagoa Pequena
3ºCEB

Descrição da atividade
Os participantes descobrirão os segredos dos animais
e plantas da Lagoa Pequena e ficarão a conhecer este
rico ecossistema, nomeadamente os níveis de organização, as cadeias alimentares e relações inter e
intra-específicas. Com a ajuda de binóculos e guiados
por um especialista, terão ainda oportunidade
de observar algumas das aves aquáticas.
Destinatários | Alunos do 3ºCEB e jovens em ATL
dos 12 aos 16 anos.
Duração prevista | 2h30
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS
do concelho de Sesimbra)

1.6 Visita guiada

Ensino Secundário

Descrição da atividade
Depois de uma breve contextualização sobre o Espaço
Interpretativo da Lagoa Pequena, os participantes farão
uma visita guiada pelos observatórios. Garças-reais,
galeirões e várias espécies de patos são algumas das
aves que se observam muito facilmente.
Destinatários | Alunos do ensino secundário
ou profissional.
Duração prevista | 2h
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS
do concelho de Sesimbra)
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ATIVIDADES QUE DECORREM
NA LAGOA PEQUENA

1.7 Sessão de anilhagem
2º e 3 CEB e Ensino Secundário

Descrição da atividade
Nesta atividade, os participantes poderão ter um contacto mais próximo com as aves do Espaço. Anilhadores
credenciados capturam em segurança aves selvagens,
que são anilhadas e objeto de análise biométrica, após
o que são devolvidas à liberdade.

A anilhagem científica é um método de investigação que se
baseia na marcação individual das aves. Qualquer registo de
uma ave anilhada, obtido através da sua recaptura e posterior
libertação ou quando a ave é encontrada morta, pode fornecer
muita informação acerca da vida dessa ave e, em particular,
sobre os seus movimentos.

Destinatários | Alunos dos 2º e 3º CEB e do ensino
secundário ou profissional e jovens em ATL a partir
dos 10 anos.

Notas: (1) A dinamização da atividade é da responsabilidade do
ICNF/CEMPA. (2) A atividade não se realiza havendo condições
meteorológicas adversas de vento ou chuva, podendo ser
reagendada.

Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quintas-feiras, durante todo o ano.
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Duração prevista | 2h
Número de participantes | min 10; máx 30 pessoas.

Preço | 1,10€/criança (gratuito para escolas e IPSS
do concelho de Sesimbra)

ATIVIDADES EM SALA DE AULA,
NAS ESCOLAS DO CONCELHO DE SESIMBRA

2.1 A Lagoa vai à escola
no inverno
Construção
de comedouros
1º e 2º ano do 1ºCEB

Descrição da atividade
Durante os meses de inverno, as aves granívoras têm
mais dificuldade em encontrar alimento. Nesta atividade,
vamos aprender a construir alguns comedouros para
as ajudar. Os comedouros poderão ficar pendurados
no recreio da escola e será uma forma de atrair aves
e conseguir observá-las melhor. Um dos objetivos
da actividade, é também dar a conhecer a Lagoa
Pequena e a sua riqueza.
Destinatários | Alunos do 1º e 2º ano das escolas
do concelho de Sesimbra.
Duração prevista | até 2h
Número de participantes | até 30 participantes em
simultâneo. Podem ser agendadas várias atividades
no mesmo dia, para várias turmas.

Notas: (1) É necessário haver um projetor na sala. (2) As mesas
e o chão podem ficar sujos. Recomendamos providenciar uma
pequena limpeza da sala de aula no fim da atividade.

Datas possíveis | A atividade realiza-se às
quinta-feiras, de Novembro a Fevereiro.
Preço | Gratuito.
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ATIVIDADES EM SALA DE AULA,
NAS ESCOLAS DO CONCELHO DE SESIMBRA

2.2 A Lagoa vai à escola
no Inverno
Jogos Olímpicos
das aves
3º e 4º ano do 1ºCEB

Descrição da atividade
Nesta atividade, as crianças serão os juízes dos Jogos
Olímpicos das Aves e decidirão quais merecem a medalha
de maior rapidez, mais bicudo etc. A brincar a brincar,
vão aprender muito sobre as suas características
e hábitos. Um dos objetivos da actividade, é também
dar a conhecer a Lagoa Pequena e a sua riqueza.
Destinatários | Alunos do 3º e 4º ano das escolas
do concelho de Sesimbra
Duração prevista | até 2h
Número de participantes | Flexível. Podem ser agendadas várias atividades no mesmo dia, para várias
turmas.
Datas possíveis | A atividade realiza-se às quinta-feiras,
de novembro a fevereiro.
Preço | Gratuito.

Nota: É necessário haver um projetor na sala.

2.3 A Lagoa vai à escola
no Inverno
4 aves em linha
2º e 3ºCEB

Descrição da atividade
Esta atividade pretende dar a conhecer a Lagoa
Pequena, o mundo da observação de aves e, claro,
algumas das aves aquáticas. No final, para testar
os conhecimentos adquiridos, os participantes disputam, em 2 equipas, um “4 em linha” especial.
Destinatários | Alunos do 2 e 3ºCEB das escolas
do concelho de Sesimbra
Duração prevista | 1h30
Número de participantes | Flexível. Podem ser agendadas várias atividades no mesmo dia, para várias
turmas.

Nota: Precisamos que a sala tenha: projetor, colunas de
som e um quadro (branco ou de giz).
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ATIVIDADES DINAMIZADAS
POR PARCEIROS EXTERNOS
(NA LAGOA PEQUENA)

Datas possíveis | A atividade realiza-se às quinta-feiras,
de novembro a fevereiro.
Preço | Gratuito.

3.1 A vida das abelhas
Informação a disponibilizar
brevemente no nosso site
www.cm-sesimbra.pt/lagoapequena

Para saber mais visite-nos em
www.cm-sesimbra.pt/lagoapequena

