
ANO LETIVO 2021 / 2022 

EB 2/3 JOÃO DE MEIRA  
- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS -  



Temas abordados: Recursos Hídricos / Biodiversidade / Atividades Económicas 

ATIVIDADE:   VAMOS CONHECER A  

  RIBEIRA DE  COUROS 



"Os rios são as artérias do nosso planeta. Eles são linhas de vida, no sentido mais verdadeiro.” - Mark 

Angelo  

 O Dia Mundial dos Rios, criado em 2005 para complementar o lançamento da Water for Life 

Decade das Nações Unidas, é comemorado anualmente no quarto domingo de setembro, este ano no dia 25 

de setembro. 

 Nesta data, celebram-se as linhas de água doce naturais de todo o mundo e destacam-se os valores 

dos rios, com o objetivo de promover a consciencialização pública e incentivar uma boa gestão da sua 

preservação, já que rios de todo o mundo enfrentam uma série de ameaças, desde a poluição às alterações 

climáticas.  

 Sendo a água doce a base da vida no planeta Terra, a sua escassez e uso abusivo e inadequado, 

constituem uma ameaça crescente ao desenvolvimento, à proteção do ambiente e à própria humanidade. 

Apenas através da consciencialização do problema e só com o envolvimento ativo de todos na procura de 

soluções, é possível garantir a preservação deste recurso nos próximos anos.  

 A atividade “Vamos Conhecer o Rio Couros! “ pretendeu ser um contributo metodológico para uma 

educação participada e esclarecida, e criar cidadãos conscientes e ativos  

 Os alunos foram incentivados a participar na preservação e recuperação dos rios, não só neste dia 

mas durante todo o ano. 



A aprendizagem. Aula 

de Campo. 



Relembrar … a 

indústria dos curtumes 

na Ribeira de Couros. 



Vamos aplicar o que 

aprendemos … (Kahoot!) 

 



Vamos aplicar o que 

aprendemos … (Kahoot!) 



Temas abordados: Biodiversidade  

ATIVIDADE:  23 de Setembro 

  Dia da Floresta Autóctone 



  

Plantação de árvores de 

espécies autóctones… 



  

Construção de copos de 

germinação e germinação de 

bolotas e castanhas… 


