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Roteiro Mira a Terra 
MUNICÍPIO DE ODEMIRA CRIA PROJETO DE PROMOÇÃO DAS CIÊNCIAS PARA AS ESCOLAS 
 
O Município de Odemira vai lançar junto da comunidade escolar o Roteiro Mira a Terra, que consiste na oferta 

organizada de atividades lúdico-didáticas para aprendizagem das áreas científicas fora do contexto formal de sala 

de aula e para a promoção da ligação dos alunos ao território. As atividades são gratuitas e organizadas por área 

temática, local de intervenção e ciclo de ensino. 

 

O objetivo é diversificar a oferta de experiências que os alunos têm ao longo do seu percurso escolar. O Município 

de Odemira disponibiliza o apoio logístico associado ao agendamento das atividades incluídas no Roteiro, 

nomeadamente a disponibilização de transportes. Os docentes das escolas do concelho podem efetuar as 

inscrições para as atividades entre os dias 16 de dezembro e 10 de janeiro de 2020, através do portal 

www.odemiraterritorioeducativo.cm-odemira.pt 

 

Desenvolvidas de acordo com o local de intervenção (Descobrir Odemira, Conhecer o País e A ciência vai à 

Escola), as atividades estão classificadas em três grandes áreas temáticas: aplicação da ciência nas atividades 

económicas e sociais; explorar o território e os seus valores naturais; conservação da natureza e a educação 

ambiental.  

 

As atividades distribuem-se pelos vários ciclos de ensino (pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, ensino secundário 

e ensino profissional), pelo que estão adaptadas às orientações técnicas e programas curriculares. Pretende-se 

que os alunos relacionem os conteúdos teóricos com a realidade envolvente, ao mesmo tempo que se tornam 

mais conscientes e sensibilizados para a região onde vivem e para a importância e singularidade dos seus valores 

naturais. Algumas das atividades disponibilizadas no Roteiro serão enquadradas no Programa Bandeira Azul.  

 

Esta é uma nova ação do Grupo de Ciências Experimentais e Território do Projeto OdeTE – Odemira Território 

Educativo, promovido pelo Município de Odemira e cofinanciado pelo fundo social europeu no âmbito do 

Alentejo 2020. Esta ação, lançada no presente ano letivo de 2019/2020, decorrerá durante o presente ano letivo 

como projeto-piloto.  

 

As Ciências Experimentais e Território são uma das dimensões estruturantes do programa OdeTE, que pretende 

construir Odemira como um território educativo, aberto e inclusivo, através da integração da comunidade escolar 

com os vários agentes locais, para promoção do sucesso escolar através do trabalho em rede, fortalecimento da 

relação entre os pares e crescimento da atratividade da escola. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal,  
 

 

(José Alberto Guerreiro) 

N.I. n.º 175 

04/12/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

Assunto: Município de Odemira cria projeto Mira Terra para promoção das ciências nas escolas 
Anexo: Fotografia + logotipo 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
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