O Programa do Urbano ao Rural, consiste num serviço gratuito de visitas de estudo, à
exploração agropecuária da Escola Profissional Agrícola D. Dinis na Paiã.
Através deste programa, é possível proporcionar aos alunos dos Jardins de Infância e
de todos os níveis de Ensino Básico, um dia diferente em contacto com o mundo rural,
sensibilizando-os para a valorização e preservação da natureza e do meio ambiente,
uma vez que, estas crianças e jovens, são na maioria das vezes pertencentes a
famílias citadinas e, que por isso, têm cada vez menos contacto com esta realidade.

Objetivos


Proporcionar o contacto direto com a realidade rural;



Facilitar a aquisição de conhecimentos necessários à compreensão das
relações do Homem com o seu meio;



Desenvolver nos alunos o interesse pela natureza e preservação do meio
ambiente;

Destinatários


Alunos de Jardins-de-infância e Escolas Básicas de 1º, 2º e 3º ciclo, das
escolas de rede pública do Concelho de Odivelas e outros estabelecimentos
educativos.



As visitas destinadas aos alunos do 2º e 3º ciclo serão dinamizadas pelo
professor da turma visitante.

Inscrições


As inscrições devem ser efetuadas por escrito, através de ficha de inscrição
para o seguinte email: geral@cm-odivelas.pt . Mais informações poderão ser
obtidas através dos seguintes contactos: 219 329 389 / 962 252 514.



As inscrições devem ser efetuadas por escrito, através de Ficha de Inscrição
(Anexo A), até ao dia 25 de Outubro 2021.



A marcação das visitas, será organizada de acordo com a ordem de receção
das inscrições e, em caso de inexistência de vagas, priorizada de acordo com
os seguintes critérios:



a)

Turmas de 4.º ano que nunca efetuaram a visita;

b)

Turmas de outros graus de ensino que nunca efetuaram a visita;

c)

Turmas que não efetuam a visita há mais de quatro anos.

Caso restem vagas, as situações não mencionadas no ponto anterior, serão
contempladas de acordo com a ordem de receção das inscrições.



Apenas poderá inscrever-se uma turma por visita e o grupo deverá vir
acompanhado de 2 adultos.



Sempre que as condições meteorológicas sejam adversas a visita será
cancelada.

Vestuário


O vestuário dos alunos é da responsabilidade das escolas e deve ser
adequado às condições meteorológicas e ao atelier escolhido. Por razões de
segurança e higiene, o calçado utilizado pelos visitantes (crianças e adultos)
deverá ser sempre fechado (p. ex. galochas ou ténis).

Horário


Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, entre as 9h15 e as 12h00
e as 14h15 e as 17h00.

Alimentação


A meio da visita de estudo é feito um intervalo para lanche, sendo que a
alimentação

dos

participantes

é

da

responsabilidade

das

escolas

/

encarregados de educação.

Calendário


De 8 de Novembro de 2021 até 30 de Junho de 2022, exceto interrupções
letivas.

Atividades


As visitas aos animais baseiam-se na observação de animais (nas suas
instalações e/ou em paddock). São, ainda, dinamizados diversos ateliers e
atividades nas oficinas tecnológicas. É possível aos professores optarem pelo
tipo de visita que pretendem, de acordo com os seus projetos escolares.
Visita aos Animais

Visitas aos animais nos paddock e/ou nas suas instalações (ovil, vacaria, gaiolas com
aves, coelhos, repteis, aquários e cavalariças). Sempre que possível os alunos são
incentivados a contactar diretamente com os animais, pegando nas crias ao colo,
alimentando os animais, assistindo à ordenha das vacas, à tosquia das ovelhas ou à
limpeza das instalações dos animais.
Passeios de Pónei/cavalo
Os alunos podem andar de pónei/cavalo dentro de um picadeiro. Nestes passeios, os
póneis/cavalos são conduzidos por um adulto que estimula a interação com o animal.
Atelier de Sensibilização Ambiental
Este atelier, permite uma pequena abordagem à política dos 3 R´s, sendo explicado
aos alunos, o porquê da reutilização resíduos nos trabalhos que vão elaborar.
Oficinas Tecnológicas
As oficinas tecnológicas proporcionam aos alunos a visualização e participação no
processo de transformação dos produtos provenientes das explorações agrícolas:
queijo fresco e compota.

Visita ao “Parque dos Bichos” (Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de
Odivelas)
Os alunos irão aprender porque se recolhe um animal, porque não deve ser
abandonado, o que se faz no Parque dos Bichos, o que ter em conta antes do adotar
e, também, interagir com alguns dos animais alojados no parque.
Atelier Pintura de Pedras
Nesta atividade propõe-se a pintura e decoração de pedras de jardim com tintas e
canetas, a gosto dos alunos que poderão levar para casa.
Atelier Quadro de Plantas
Consiste em propor aos alunos a recolha de vários tipos de plantas ao longo da visita
aos animais de forma a posteriormente realizar um “quadro” feito de cartão (cartão
previamente recortado, furado e onde é colocado um cordel, pelas técnicas) onde os
alunos poderão colar a seu gosto e levar para casa totalmente personalizado.
Atelier de Pasta de Modelar
Desafia-se os alunos para a moldagem, em pasta de modelar (que seca ao ar), em
formas de animais que os alunos terão visto durante a visita e que deverão reproduzir
utilizando a sua imaginação e personalizando a seu gosto. No fim poderão levar para
casa como recordação.

Privacidade de dados


A Câmara Municipal de Odivelas assegurará que os dados pessoais dos
titulares singulares obtidos serão tratados de acordo com o RGPD, bem como,
CPA.



Os titulares singulares têm o direito ao acesso, retificação, oposição e
apagamento dos dados pessoais fornecidos.



Os dados recolhidos pela Câmara Municipal de Odivelas ficarão até ao final do
ano letivo nas instalações do PUR e depois serão remetidos para o Arquivo
Municipal - Arquivo Histórico (AMAH). Os dados recolhidos para fins
estatísticos nunca serão eliminados, nem anonimizados para fins estatísticos
do projeto PUR.



No âmbito da recolha e difusão por transmissão de imagem, a Camara
Municipal de Odivelas fará a publicação no site da Câmara Municipal de
Odivelas e redes sociais (facebook, twitter, instagram, youtube). As imagens
recolhidas serão remetidas para o AMH onde serão conservadas de forma
anonimizada e minimizada para fins históricos do PUR.



Compete ao estabelecimento de ensino informar da eventual, não autorização
dos Titulares Responsabilidade Parental, à Câmara Municipal de Odivelas,
através dos técnicos da PUR que não é possível a recolha e tratamento de
imagem daquele participante e garantir o respeito pela decisão do Titular pela
Responsabilidade parental.



Os titulares singulares e ou titulares pela responsabilidade parental têm o
direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo.



Qualquer questão relativa a dados pessoais deverá ser dirigida ao(à)
Encarregado(a)

da

Proteção

de

Dados

(contactos:

protecaodedados@cm-odivelas.pt) do Município de Odivelas.

email:

FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo A)

Estabelecimento Educativo
Nº
Alunos

Docente

Mês *
Ano

(escolher 3 por
ordem de
preferência)

Manhã / Tarde
(9h15-12h00/14h15-17h00)

Nome(s):

Contacto(s):
Qual o tipo de visita em que pretende participar? (escolha apenas 3 opções, depois de ter lido
atentamente o folheto informativo, com notas explicativas sobre todas as atividades).
Opção

Visita

Indique de 1 a 3 por ordem de
preferência *

Animais + Atelier de Sensibilização Ambiental
Animais + Oficinas Tecnológicas (exceto para JI)
Animais + Passeios de Ponéis/cavalos
Animais + Visita ao “Parque dos Bichos”
Animais + Atelier Pintura de Pedras
Animais + Atelier Quadro de Plantas
Animais + Atelier Pintura Criativa
Animais + Atelier de Pasta de Modelar

1
2
3
4
5
6
7
8

Há algum aspeto ou tema que gostasse de ver desenvolvido no decorrer da visita?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Campos de preenchimento obrigatório:


A turma em questão já participou neste programa? SIM ____ NÃO ____

Se respondeu sim, indique por favor, o último ano letivo em que participou e o tipo de visita e atividade
que realizou:
Ano letivo _______/_______

Tipo de visita e atividade realizada ___________________________

Deverá ser preenchida uma ficha de inscrição por turma, acompanhada de ofício, para formalização do pedido de participação
no Programa. Os documentos deverão ser enviados para o correio eletrónico: geral@cm-odivelas.pt Mais informações:
219320380 / 962252514
* Não é possível garantir as datas ou tipo de visita escolhidas.

