
PLANO de ATIVIDADES – ano letivo 2022/2023





Enquadrar os objetivos 
definidos na Estratégia 
Nacional de Educação 

para a Cidadania (ENEC) 
nos conteúdos 
desenvolvidos.

Disponibilizar recursos 
educativos desenvolvidos 

com as parcerias e que 
contribuam para a 

promoção de atitudes, 
valores e competências

imprescindíveis que 
respondam aos desafios 

da sociedade.

A Missão 360 é um projeto pedagógico de sensibilização ambiental promovido pela CELPA, que atua em municípios chave e envolventes do setor papeleiro 
e das fibras de origem vegetal, e destinado ao Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e toda a sua comunidade educativa.

Promover as metas e os 
conceitos definidos pelos 

Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) através 
da implementação das 

atividades.

Enquadrar os objetivos 
definidos na Estratégia 
Nacional de Educação 
Ambiental (ENEA) nos 

conteúdos desenvolvidos.





Compreender a circularidade do papel, a 
sua produção e a produção de fibras de 
origem vegetal para outros produtos.

Compreender a gestão florestal 
incentivando ao uso de materiais 
naturais, renováveis, recicláveis e 

biodegradáveis.

Compreender a compostagem enquanto 
processo biológico e incentivar à adoção 

da mesma.

Compreender as espécies e todos os seres 
vivos que habitam a floresta e a sua 

integração neste ecossistema. 

Consolidação do tema principal e dos 
subtemas com novos suportes e 
intervenção das parcerias.





Atribuição por 1ª inscrição no projeto

Stock limitado às 250 primeiras novas inscrições 
(1 inscrição = 1 turma)

QUEM RECEBE? COMO?

Tote bag com:

• Sabonete

• Mel

• Outros materiais

Atribuição por participação no Desafio de Natal 
e por cada aluno da turma que participou

Stock limitado a 10 turmas (total de 250/300 
unidades aproximadamente)

O QUÊ?

Maleta com:

• Fichas Pedagógicas

• Amostras de materiais

• Outros materiais informativos

NEWSLETTERS – comunicação direta com as escolas sobre desafios, sugestões, conteúdos pedagógicos e outros 

WEBSITE – canal aberto que destaca as novidades e agrega e disponibiliza desafios, filmes, jogos, conteúdos e informações para as escolas





OBJETIVO PRAZO de ENTREGA

Novembro
1ª semana de janeiro

(início 2º período)

LANÇAMENTO

• Envolvimento Turmas

• Contacto com a Natureza

• Estimulação motora

• Aquisição de competências coletivas

• Sensibilização para os temas 
ambientais

• Criatividade e aprendizagem

Janeiro 1ª semana de maio

PRÉMIO

3 alunos vencedores = 3 famílias

Kit com produtos das empresas 
associadas 

3 turmas vencedoras

Kit aluno participação

Turmas vencedoras

1 por ciclo

Prémio Surpresa!

Docentes turmas vencedoras

1 por ciclo

Voucher FNAC no valor de 500€

TIPO

Natal

Anual

• Envolvimento Famílias

• Contacto com a Natureza

• Sensibilização para reutilização de 
materiais

• Combate ao desperdício



TIPO DINÂMICA DESTINATÁRIOS

Turmas inscritas

Aberto

Sessões presenciais 
nas escolas

Sessões online

• Equipa que vai às escolas dinamizar
uma sessão de economia circular
com conceitos e dinâmicas/jogos

• Equipa que vai às escolas dinamizar
uma sessão sobre o papel/função no
sector da pasta e papel (estimulação
tema profissões)

• Sessões de Economia Circular

• Sessões sobre os ODS (foco nos do
projeto)

• Ações de Curta Duração em parceria
com DGE

Docentes mediante 
inscrição

janeiro a abril

janeiro a abril

fevereiro

DATA PREVISTA



–

NOVEMBRO
3 – Dia de Aulas ao Ar 

Livre
10 – Dia Mundial da 

Bolota ODS 15
20 – Dia Universal dos 

Direitos da Criança

DEZEMBRO
25 – Natal

JANEIRO
24 – Dia 

Internacional da 
Educação ODS 4

FEVEREIRO
21 – Carnaval ODS 12

MARÇO
3 – Dia Mundial da Vida 

Selvagem 
21 – Dia Mundial da 

Árvore & Dia 
Internacional das 

Florestas
22 – Dia Mundial da Água 

ODS 6

ABRIL
9 – Páscoa
22 – Dia da 

Terra ODS 15
MAIO
15 – Dia 

Internacional das 
Famílias
22 – Dia 

Internacional da 
Biodiversidade 

ODS 15

JUNHO
1 – Dia Mundial da 

Criança
5 – Dia Mundial do 
Meio Ambiente –

ODS 15





SET

Lançamento Plano 
Atividades + Inscrição

Lançamento Newsletters + Notícias e Comunicação + Apoio Escolas
Acompanhamento das escolas para apoio no desenvolvimento dos desafios

Lançamento de desafios estruturados e relacionados com efemérides/datas importantes

NOV MAR/ABR JUN

MAIJAN/FEVOUT

Teaser Newsletter 
Lançamento

Lançamento Sugetsões Dia 
Aulas Ar Livre + Desafio 

NATAL – Famílias

Sessões Economia 
Circular

Divulgação VENCEDORES

Lançamento GRANDE
DESAFIO

Sessões Economia Circular Reunião de JÚRI

* PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O DECORRER DO ANO LETIVO

*



Promovido por: Parcerias institucionais:


