
     
 

 

Comunicado à Imprensa – 22 de Setembro de 2011 

 

Durante o ano lectivo 2011/2012 

Grupo Portucel Soporcel apoia projecto educativo desenvolvido pela 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

• Iniciativa dirige-se a alunos de Jardins-de-infância e escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho e abrange cerca de 600 alunos 

• Projecto visa promover atitudes ambientalmente correctas e de respeito pela 

Natureza e recursos naturais 

• Apoio do Grupo insere-se na sua política da responsabilidade social 

 

Com o objectivo de promover uma cultura de preservação do ambiente e de respeito 

pela Natureza e pelos recursos naturais, o grupo Portucel Soporcel associou-se à 

Câmara Municipal da Figueira da Foz através do apoio a um projecto educativo 

dirigido à comunidade escolar do Concelho, que terá lugar no ano lectivo de 

2011/2012. 

Este projecto tem início hoje, dia 22 de Setembro, data em que se assinala o Dia 

Europeu Sem Carros, e decorre até Junho de 2012 abrangendo alunos de Jardins-de-

infância e de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. As crianças terão oportunidade de 

participar em diversas actividades que visam desenvolver atitudes ambientalmente 

correctas, tais como, poupar água e energia e proteger a floresta, contribuindo para 

a promoção de valores de cidadania e de preservação da Natureza.  

As acções contempladas nesta iniciativa (conforme programa em anexo) irão 

abranger, ao longo dos dez meses de aplicação do projecto, cerca de 600 alunos do 

ensino pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de escolas do Concelho da Figueira 

da Foz.  



     
 

O projecto inscreve-se numa das duas vertentes de actuação prioritárias da política 

de responsabilidade social do grupo Portucel Soporcel, a educação ambiental, 

integrando programas como a oficina “Viver a Biodiversidade” e a oficina “Os 

Sentidos da Floresta” onde as crianças terão oportunidade de reconhecer a 

importância da floresta para o desenvolvimento do País, identificar as espécies 

predominantes na floresta portuguesa, bem como os produtos que têm origem na 

floresta e as profissões que lhe estão associadas. 

No âmbito deste projecto, e em linha com as comemorações do Ano Internacional 

das Florestas, que se celebra em 2011, o Grupo vai também contribuir com a doação 

de plantas de várias espécies florestais e ornamentais, produzidas nos seus Viveiros, 

que serão utilizadas nas diversas actividades e num “canteiro pedagógico”, que será 

instalado num espaço verde interior do Edifício da Biblioteca Municipal Pedro 

Fernandes Tomás. 

As acções pedagógicas irão decorrer nesta Biblioteca, a qual é responsável por 

desenvolver um trabalho de promoção e divulgação do livro e da leitura, a par de 

outras actividades formativas e culturais em diversas áreas particularmente 

direccionadas para a comunidade escolar. 

 

 

www.portucelsoporcel.com 

 

 

 

 



     
 

Projecto de educação ambiental na Biblioteca Municipal da Figueira da Foz 

 

Data Comemorativa 

 

Data da acção Actividade 

Dia Europeu sem carros 22 de Setembro 2011 Teatro de Fantoches O 
Peixinho Serafim + Jogo 
Os Meios de Transporte 

Dia Nacional da Água 4 de Outubro 2011 Hora do Conto O Tesouro 
Azul + Atelier Pequenos 
Cientistas da Água 

Dia da Floresta Autóctone 

 

23 de Novembro 2011 Oficina Viver a 
Biodiversidade 

Natal 9 de Dezembro 2011 Oficina Fábrica dos 
Brinquedos Reciclados  

Janeiro 13 de Janeiro 2012 Oficina Eco-Música 

Carnaval  15 de Fevereiro 2012 Atelier Máscaras e 
Fantasias 

Dia Mundial da Árvore e 
da Floresta 

21 de Março 2012 Oficina Os Sentidos da 
Floresta 

Dia Mundial da Terra 24 de Abril 2012 Oficina Os Mistérios da 
Terra 

Dia Internacional da 
Biodiversidade 

22 de Maio 2012 Oficina de Origami -
Animais Marinhos 

Dia Mundial do Ambiente 5 de Junho 2012 Atelier Animais de 
Companhia 

 

 


