
A PRIMEIRA AVENTURA



MISSÃO 360

O PROJETO

A Missão 360 é um projeto pedagógico de sensibilização
ambiental promovido pela CELPA – Associação da Indústria
Papeleira e suas Associadas. 

TEMAS DO PROJETO

O projeto pedagógico Missão 360 assenta em temas da Estratégia
de Educação Ambiental que são essenciais levar às crianças, famílias
e toda a sua comunidade educativa:

 A Economia Circular
 A Reciclagem
 A Gestão sustentável das Florestas e a Biodiversidade



OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MISSÃO 360 

A Missão 360 está alinhada com as metas estabelecidas pelos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente:

Promover um desenvolvimento 
universal sustentável da educação.

Promover comportamentos mais 
sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Promover o uso sustentável, equilibrado
e equitativo de água de boa qualidade.

Aumentar a consciencialização sobre a 
redução do impacto e mudança do clima

Cooperação nacional e regional para
o desenvolvimento sustentável

Promover a gestão sustentável da floresta 
nacional, valorizar o território e promover
a biodiversidade.



CRONOGRAMA  - A Missão 360 ao longo do ano: 

 Inscrições 
Upgrade do site

Reafirmação de parcerias
institucionais

NOVEMBRO A JUNHO
Apoio às Escolas – Serviço Pedagógico via telefone e via email

Monitorização e Acompanhamento às Escolas – Entrevistas a professores
Entrega de peças para reforçar comunicação com as escolas

 Atualização de conteúdos do site

Lançamento
NOVO Filme

NOVEMBRO
Lançamento
NOVO Jogo

FEVEREIRO
Lançamento 1a Aventura

ABRIL

Avaliação Final, Reunião de 
Júri e seleção de professores 

Entrega de prémios
a professores.

JUNHO

DEZEMBRO

Lançamento 2x Jogo das Diferenças
Envio Kits Professor

Lançamento Desafio Páscoa

MARÇO

Mentoria Entrevista
Disponibilização NOVO filme

MAIO

NEWSLETTERS + NOVOS CONTEÙDOS MISSÃO 360 ONLINE



MAPA DO TESOURO

Olá Terráqueos,
esta vai ser a vossa
PRIMEIRA AVENTURA!  

Estão preparados?



MAPA DO TESOURO
A PRIMEIRA AVENTURA

A vossa Missão é descobrir um tesouro! 

Vamos integrar as atividades
de aprendizagem ao ar livre na educação 
formal e simultaneamente trazer
as “experiências de ar livre para dentro
das salas”. 

Para desenvolverem o vosso mapa do tesouro 
e assim completarem a vossa primeira 
aventura, devem consultar o Regulamento
em anexo.



MAPA DO TESOURO
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Com base no que já aprenderam sobre os temas do projeto
desafiamos as turmas ou os alunos individualmente a desenvolverem
um MAPA do TESOURO! 

Preparados, terráqueos?

Vejam o que têm de fazer:

   Revejam o vosso Jogo da Floresta aqui e utilizem-no para ajudar
   a identificar árvores que encontrem no vosso dia-a-dia para  
   incluir no mapa.

https://missao360.com/wp-content/uploads/2020/03/jogo-missao-360.pdf
https://
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Queremos saber onde reside o tesouro ambiental mais perto:

 Será uma espécie de árvore plantada no recreio da escola ou algum espaço ao ar livre? 

 Será um espaço onde podem explorar a biodiversidade que existe na vossa escola? 

 Será uma parte do vosso recreio que foi construído com materiais amigos do ambiente?
 Ou será um cantinho por onde passam todos os dias no caminho de casa para a escola?

 E o que sentem em relação a esse tesouro? 

 É alguma árvore? Como se sentem perto dessa árvore? 

 E que tipo de brinquedos, jogos ou invenções conseguem fazer com o que “sai” desse tesouro
      ou “cai” dessa árvore?

 Há algum Tulha que possa por em risco o vosso tesouro?

Terráqueos, contamos convosco! Mostrem-nos qual é o maior tesouro da vossa escola
e desenvolvam um mapa do tesouro para que outros possam descobrir o caminho para lá chegar.



MAPA DO TESOURO
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Como deve ser
o vosso mapa?
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Como deve ser o vosso mapa?

Criativo e original! Não há limites para a vossa imaginação!

O mapa pode ser construído pela turma em conjunto ou cada um dos alunos poderá construir 
o seu próprio mapa individualmente.

Podem utilizar vários materiais, a escolha é livre! Lembrem-se apenas de utilizar materiais 
que sejam biodegradáveis ou recicláveis! Podem ainda optar por fazer um mapa digital!

O percurso do mapa pode ser da vossa casa à escola, dentro da própria escola ou da escola 
até algum espaço ao ar livre que esteja por perto, um jardim, um bosque ou uma floresta.

Identifiquem no mapa cada ponto essencial do percurso, jardins, rios, lagos, parques, plantas, 
matas, árvores, arbustos, animais, hortas, pontos de reciclagem, etc. e lembrem-se de 
identificar os pontos mais importantes do vosso dia-a-dia, a vossa escola e/ou a vossa casa!
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Como participar?



MAPA DO TESOURO
A PRIMEIRA AVENTURA

Como participar?

A data limite de participação é o dia 28 de maio.

Devem enviar fotografias dos vossos mapas ou no caso de ser digital enviar apenas o documento correspondente.

Devem preencher uma ficha técnica sobre o desenvolvimento do trabalho (consultar regulamento). Nesta ficha técnica 
encontram um enigma que deve ser respondido a fim de completar o trabalho.

Adicionalmente podem enviar fotografias dos espaços assinalados no mapa e pequenos vídeos (máximo 2 minutos) com
o testemunho dos alunos a mencionarem qual ou quais são os seus tesouros e porquê.
 
O(s) trabalho(s) devem ser enviados por e-mail para info@missao360.com Caso o(s) ficheiro(s) exceda(m) os 3 MB, 
deverão recorrer à plataforma WeTransfer ou Google Drive e enviar apenas o link.

https://wetransfer.com/
https://www.google.com/intl/pt-PT/drive/


MAPA DO TESOURO
A PRIMEIRA AVENTURA

Premios
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Kit Aluno     O Kit Floresta Portuguesa

Este Kit será atribuído às turmas vencedoras e inclui por aluno:

 Folheto com identificação das espécies

 Voucher para seleção de árvore + sementes 

 Bússola

 Garrafa

A Missão 360 incentiva as escolas à plantação das árvores incluídas 
neste kit, durante uma atividade ao ar livre, seja no recreio da 
escola, no vosso quintal ou em qualquer espaço no qual se sintam 
confortáveis e que se enquadre no âmbito do projeto educativo.
NOTA: No final do ano letivo também os professores serão premiados



OBRIGADO TERRAQUEOS!

Promovido por:

Apoio Institucional:


