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PLANO de ATIVIDADES 2021/2022

OBJETIVOS MISSÃO 360
- Promover os conceitos relacionados com a Economia Circular (pilar essencial da Estratégia
Educação Ambiental) junto das crianças, das suas famílias e das suas comunidades.
- Evidenciar a gestão sustentável das florestas promovendo o uso de materiais naturais,
renováveis, recicláveis e biodegradáveis proveniente de matérias primas sustentáveis e de
origem não fóssil.
- Abrir as portas à comunidade e mostrar o funcionamento da indústria papeleira no
âmbito da Economia Circular.
- Contribuir para a promoção de atitudes e valores e para o desenvolvimento de
competências imprescindíveis que respondam aos desafios da sociedade, proporcionando recursos
educativos desenvolvidos tendo em consideração o currículo (definido pela ENEA – Estratégia
Nacional de Educação Ambiental).
- Promover as metas e enquadrar os conceitos definidos pelos ODS – Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no currículo educativo.

A MISSÃO 360 E OS ODS
A Missão 360 está alinhada com as metas estabelecidas pelos seguintes Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e pretende ao longo do ano
envolver as escolas em desafios e atividades que procurem promover estes ODS:
Promover um
desenvolvimento
universal sustentável
da educação

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

Promover
comportamentos
mais
sustentáveis do
ponto de vista
ambiental

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

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

Cooperação
nacional e regional
para o
desenvolvimento
sustentável

DESAFIO AVENTURA
Desafio anual com 3 etapas*: INVESTIGAR + EXPLORAR + PARTILHAR
1ª ETAPA (novembro a janeiro): INVESTIGA – para esta etapa a Missão 360 irá lançar um
conjunto de perguntas ao qual a turma ou os alunos individualmente devem responder e utilizar
para “estudarem” um pouco sobre os temas do projeto.
2ª ETAPA (janeiro a março): EXPLORA – nesta etapa pretende-se que os alunos comecem a
observar o meio ambiente que os rodeia (perto de suas casas, da escola, etc..). Devem fotografar
(neste caso com a ajuda de um adulto) ou desenhar as espécies que identificaram, sejam elas de
animais, árvores, flores, plantas, etc. A turma deve reunir estes materiais (fotografias ou desenhos)
e desenvolver, em formato livre, um trabalho para ser exposto na escola. Pretende-se que seja um
trabalho de sensibilização que apresente o que a turma aprendeu sobre os temas do projeto ao
longo das 2 primeiras etapas.
3ª ETAPA (março a maio): PARTILHA – esta etapa final é coletiva. Os alunos devem fazer uma
reportagem, que mostre o que fizeram ao longo das etapas anteriores evidenciando os momentos
chave. No final devem escolher 1 animal ou 1 árvore ou 1 flor/planta que "caracterize" a turma e
justificar esta escolha.
*(a cada 2 meses decorre uma etapa)

O QUE RECEBEM AS TURMAS VENCEDORAS

Pré-Escolar inclui por aluno:
Saco/mochila com acessórios para
explorar a natureza

1º e 2º Ciclo inclui por aluno:
Tote bag com acessórios para
explorar a natureza

O QUE RECEBEM OS PROFESSORES VENCEDORES

1º Prémio:
(PE, 1º e 2º ciclo)

500 € em
voucher a definir

Menção
honrosa:
(PE, 1º e 2º ciclo)

250 € em
voucher a definir

CRONOGRAMA

OUT
Inscrições
Envio Kit Professor +
Jogos Floresta
Portuguesa
Envio Welcome Kit
Alunos

Lançamento
desafios
efemérides e
outras aventuras

Lançamento
Desafio
Natal/Famílias
DEZ

Lançamento
Desafio Aventura
– desafio anual
NOV

NOV
Lançamento
Atividades “Dia de
Aulas ao Ar Livre”
(2 novembro)

FEV a MAI

FEV
Lançamento
Sessões
para
Professores
e Famílias

Lançamento
Novos Jogos

Lançamento
Novo Filme

Lançamento de newsletters mensais + novos conteúdos Missão 360 online
OUT a JUN
Apoio às Escolas – Serviço Pedagógico via telefone e via email
Monitorização e Acompanhamento às Escolas

JUN
Avaliação Final
Seleção Vencedores
Entrega Prémios

Promovido por:

Parcerias institucionais:

