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O contributo do Programa de Educação Ambiental do EVOA na 
formação de cidadãos ambientalmente conscientes 
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A Reserva Natural do 
Estuário do Tejo 

acolhe mais de 
120.000 aves, 

de 200  
espécies 
distintas! 
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Atividades 
Espaço de Conservação 

EVOA …espaço gerido para a avifauna 
 

© Faísca 

Como refúgio de maré: 
Próximo de extensas áreas de alimentação; 
Potencial - Efeito tampão – relativamente a áreas agrícolas a norte; 
 
Como local alternativo de nidificação: 
Ilhas conferem proteção adicional  relativamente a espécies 
oportunistas; 
 
Como local de muda: 
Capacidade para sustentar populações de anatídeos em muda; 
Ilhas conferem proteção adicional  relativamente a espécies 
oportunistas; 
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Espaço de Lazer 
Atividades 

 
 
 
 
 
No EVOA, o visitante pode usufruir de: 
- 5Km de percursos pelas Lagoas; 
- 4 observatórios e vários pontos de observação; 
- Visitas guiadas diárias de observação de aves (2h),       

dispondo de telescópios, binóculos e guias; 
- Visita guiada à exposição permanente:  
       EVOA, onde o mundo encontra o Tejo (1h); 
 

O EVOA tem capacidade para receber  
135 visitantes/dia, garantindo a tranquilidade  
das aves e a qualidade da experiência de visitação. 
 

Para além da oferta diária, o EVOA realiza  
diversos eventos ao longo do ano, dinamizando  
este espaço que se renova a cada dia. 
 
Desde que abrimos ao público, em abril de 2013, 
Já recebemos mais de 7000 turistas. 
 
 

Localizado a 30 minutos de Lisboa, ao entrar na 
Lezíria Sul de Vila Franca de Xira, o visitante 
surpreende-se com a riqueza agrícola, cultural e 
natural existente. 
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www.evoa.pt 

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1826007-d4419169-Reviews-EVOA-Vila_Franca_de_Xira_Lisbon_District_Central_Portugal.html
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Espaço de Aprendizagem Atividades 

EVOA …espaço pensado para a investigação e ensino 
 

Universidades: 
- Desenvolvimento de teses de mestrado, possíveis campos: 
 - Estudo das  populações  de aves que utilizam as lagoas : 
Período de permanência; Fidelidade ao local; Alimentação; Comportamento; Movimentos; 
 - Flora ou Fauna associada às lagoas  ou outras temáticas complementares; 
 

 Resultando em contributos para : 
- Gestão das lagoas, que poderão ser aplicadas noutros locais; 
- Sinergias  e implementação de medidas em colaboração com agricultores; 

Escolas: 
Alunos – Abordagem holística. Programa educativo adequado às metas curriculares. 
Professores  – Formação acreditada, apoio prévio e após a visita; 
 
Desde que abrimos ao público (abril 2013), já recebemos mais de 9000 alunos! 
 

www.evoa.pt 



Educação para a sustentabilidade Resumo do Programa 

 
 
 

Chegada ao EVOA 

Percurso interpretado  
pela lezíria 

Exploração e Interpretação do meio 

Pesquisa e interpretação de informação 
contida na exposição permanente 

Intervenção / atuação e cooperação 

Avaliação da Visita 
Alunos | Professores 

Monitores 

Em grupos de aproximadamente 15 alunos/guia,  
realizam as seguintes atividades: 

Contributo por aluno: 
Meio-dia (2h30 a 3h): 5€ 
Dia inteiro (4h a 5h):8€ 
*IVA 23% já incluído 

Proposta de atividades 
de consolidação de  

conhecimentos  
e atitudes adquiridas 

EVOA na escola  
Opcional, 2€/aluno 

Ações de formação e  
dias abertos ao professor 

www.evoa.pt 

Apresentação prévia e proposta de atividades 
Avaliação de perceções e valores dos alunos  





www.evoa.pt 
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Jogo dos sons das aves 

Em busca das aves no charco 

Jogo do sável 

A vida num charco 

Sessão de observação de aves 

A Migração das aves e as zonas húmidas  

Estórias do estuário  

Desenho de campo  
As Penas  

Vestígios de presença de mamíferos 

O “ciclo das águas” no EVOA 
O “Solo” 

Como as plantas do estuário se desenvolvem e reproduzem 

Como respiramos? 

Vamos “moldar” os sistemas digestivos 

Caracterização da paisagem 

Filme "O Homem, o território e a Água" 

A vida no rio ao longo do tempo 

Vamos aprender a orientar-nos com as aves 



www.evoa.pt 

Oficina da Água 

Vaivém do estuário  

Atividade de dinâmica populacional  

O Homem enquanto decisor  

Oficina Ordenamento do Território 

As aves - obtenção, distribuição, transformação e 
utilização de energia/matéria 

Sistema Terra-Lua e a sua influência nos seres vivos 

Oficina da Migração – um resultado da seleção natural 

Percurso até ao estuário   
Recolha de lixo trazido pelo rio 

Percurso com interpretação da paisagem 

Vai-vem EVOA, onde o mundo encontra o Tejo 



www.evoa.pt 

Retrato falado 

Filme "A ilustração científica" 

Maratona de fotografia 

Ideias abstratas num esquema simples 

Desenho de campo  

Outras propostas 

- Programas à medida, 
Ex. para Curso Profissional Turismo 

 
- Participação em atividades temáticas 

 
Trabalhos deverão ser enviados até 31 de Março 
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Contactos: 
evoa@evoa.pt 
92 645 89 63 

Agradeço a atenção! 
Sandra Silva 

Coordenadora do EVOA 

 
A visita de estudo estava muito bem 
organizada, senti um grande 
envolvimento dos guias e um enorme 
gosto pelas atividades que iam 
propondo. Considero uma das visitas de 
estudo de mais sucesso que ao longo de 
muitos anos como professora assisti. 
Parabéns pelo excelente trabalho. 

Professora Filipa Trigo,  I ciclo 


