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As Aves Que Nos Rodeiam  

________________________________________________________________ 

Dia Mundial das Aves Migratórias – 

 

 

“Sing, Fly, Soar – Like a Bird!” 

- 12 de maio 2021 

___________________________________________________________ 
 

“O Dia Mundial das Aves Migratórias celebra-se anualmente no segundo fim-de-semana de maio de 

cada ano. Em 2021, o tema subjacente a esta comemoração é “Sing, Fly, Soar – Like a Bird!”. Pretende-se com 

este tema destacar o fenómeno do canto e do voo das aves, de forma a inspirar e ligar pessoas de todas as idades, 

e de todo o mundo. Por outro lado, o tema tem como objetivo apelar a que todos usem as suas próprias vozes e 

a criatividade para expressar a sua estima pelas aves e pela natureza.” 
 

               Objetivos: 

 Consciencializar para as ameaças enfrentadas pelas aves migratórias e para a necessidade da sua conservação 
bem como dos seus habitats.  

 Contribuir para a ligação à natureza da comunidade educativa e promover a sua cidadania ativa e pensamento 
crítico. 

 Dar a conhecer a diversidade de aves que nos rodeiam e que “visitam” os espaços exteriores da escola. 
 Desenvolver um projeto de aprendizagem ativa em trabalho de campo e no Museu de Ciências Naturais da ESAG. 
 Fomentar o interesse pela observação de aves em alunos e professores. 

 

Hora Intervenientes Local Atividade 

08:55 - EV 
09:15 – 10:35  
 

8ºA 
 

Prof. Ana Pires 
(CN/Coordenação Eco-
Escolas)  
 

Prof. Teresa Paixão (EV) 
 

Dr. Carlos Miguel Cruz 
(ICNF/LPN) 
 

Prof. Idalécia Ferreira e  
Prof. Cláudia Cruz  
(Equipa Eco-Escolas) 
 

Comunidade educativa  
 

 
Espaço Exterior 

 
Observação de Aves NA.ESAG  

 
10:45 – 11:15 
 

 

Museu de 
Ciências Naturais 
da ESAG 

 
Aves Migratórias no Museu de Ciências 
Naturais 
 

 
11:20 – 11:30 

 
Portão de entrada 
da ESAG 

 
Hastear da Bandeira Verde 2020  
e Lançamento da Campanha Green Cork 
na ESAG 

13 e 14 de maio 
Período da 
manhã, por 
marcação1 

 

Comunidade escolar 

Museu de 
Ciências Naturais 
da ESAG 

 
Aves Migratórias no Museu de Ciências 
Naturais 

  


