
Os Ateliers são conduzidos de acordo 

com uma filosofia que prioriza o desper-

tar da consciência crítica e a mudança do 

comportamento ambiental. Para atingir 

estes objectivos ligamos Diversão, 

Envolvimento e Educação Ambiental. 

Estes têm uma duração média de 90 

minutos e são compostos por diversas 

actividades, experiências e jogos didácti-

cos, que decorrem de forma dinâmica e 

muito divertida. A nossa equipa é dinâ-

mica, divertida, qualificada na área do 

Ambiente e com uma vasta experiência 

em Educação Ambiental. 
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Fale, e eu esquecerei 

Ensine-me e eu poderei lembrar 

Envolva-me e eu Aprenderei (Benjamin Franklin) 

 

Rua Alba Plena nº 7, Banzão 

2705-134 Colares- Sintra 

Tel/Fax 219283451 

Telemóvel 96 6321577/927168522 

ateliers@optimapress.pt /optimapress@sapo.pt 

Faça já a sua Marcação!!! 
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Há Magia na Floresta 

Sensibilizar para a importância da Floresta, conhecer 

algumas das suas emblemáticas árvores e a sua biodiversi-

dade, aprecia-la como fonte de descoberta, diversão e de 

magia, potenciar atitudes de respeito, protecção e cuida-

do com a Natureza. 

Cientista Ambientalista 

Nesta actividade as crianças vão transformar-se em 

pequenos cientistas, conhecer alguns conceitos e leis da 

ciência e perceber a sua importância na resolução de ques-

tões ambientais. Através de várias experiências muito 

divertidas estas vão interagir com a "Cientista Trovoada" 

e observar efeitos surpreenden- tes. 

A Reciclagem é uma Boa Viagem!!! 

Sensibilizar para a problemática dos resíduos, aprender a fazer a sua 

correcta deposição selectiva, a Valorização dos resíduos, a politica 

dos 4 R's, a importância da reciclagem, o tempo de degradação dos 

materiais, e fazer a reciclagem do papel (pasta de papel) são alguns 

dos tópicos que fazem parte desta temática. 

Animais em Metamorfose 

Conhecer vários exemplos de animais que sobrem metamorfose, sensi-

bilizar para a sua conservação, qual a importância deste nos ecossiste-

mas, que perigos os podem levar à extinção e algumas das suas curiosi-

dades, não percam este tema que vos irá surpreender. 

Boas Maneiras 

Quais as boas maneiras à mesa, no parque, na cantina, na escola, na 

casa de um amigo, e em público, conhecer a importância destes com-

portamentos na sociedade em vivemos. 
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O Ovo e a Galinha 

Abelhas e seu Mel 

Energias Renováveis  

O Ovo e a Galinha 

Viajar pelo mundo das galinhas, conhecer o seu desenvolvimen-

to e a sua forma de vida, realizar vários jogos dinâmicos e 

muito divertidos e conviver com a nossa mascote “A Galinha 

Albertina”.  

O Mel e as Abelhas 

Conhecer as abelhas e a sua forma de vida, e os materiais utili-

zados pelo apicultor são alguns dos objectivos deste fantástico 

ateliê,  através de jogos vamos perceber melhor estes pequenos 

insectos que tanto têm para nos ensinar. 

Energias Renováveis 

Sensibilizar para a importância da utilização das Energias Reno-

váveis para uma melhoria do ambiente. E conhecer a sua forma 

de funcionamento através de experiências e jogos divertidos. . 


