


tem como objetivos: 

 a sensibilização e educação ambiental;  

 promoção do conhecimento; 

 envolvimento da comunidade. 

 

foi criado e desenvolvido pela                           com a colaboração e apoio da 
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para o ano 2016/2017 tem como tema 

 

 

 “Tecnologia nos sistemas de abastecimento de 

água no concelho de Beja” 
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Público-alvo  

 

 alunos que frequentam estabelecimentos de ensino situados no 

 concelho de Beja 

 

 professores e educadores 

 

  pessoal não docente 

 

  pais e encarregados de educação 
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Conteúdos da sessão: 

 

 

 Monitorização e controlo nos sistemas de abastecimento de água 

 no concelho de Beja  
 Explicação sobre a necessidade de controlo em tempo real, quer em termos do 

 funcionamento do sistema, quer em termos do controlo da qualidade da água. 

 

 Integração dos equipamentos no ciclo urbano da água no 

 concelho de Beja 
 Localização dos pontos de controlo no sistema de abastecimento de água, desde 

 a origem ao local de consumo. 

 

  Função de cada tipo de equipamento de telecontrolo 
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Os conteúdos serão apresentados de acordo 

com o nível de ensino.  

 

As sessões/atividades serão realizadas ao 

longo do ano letivo 2016/2017, de acordo 

com a disponibilidade e agendamento das 

escolas.  

Conteúdos da sessão: 

 

  

  

 Funcionamento e ajuste automático (VRP) / Funcionamento e 

 ajuste manual (alarmes) 

  

 Atualidade em termos de infraestruturas, equipamentos e 

 desempenho 

 

 Atividades 

  

 Jogos 
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Desafio 

  Hino “Heróis da Água” 
 

Objetivos: 

 

 Criar um hino para o projeto “Heróis da Água” 

 

 Incentivo à criatividade 

 

Tema: 

  

 Ideias que se enquadrem na temática da água e nas mascotes que 

 constituem a equipa dos “Heróis da Água”. 
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na iniciativa                  nas escolas  
 

 

 

 formulário de inscrição  

 

 Telefone: 284313450 

 

 Email: heroisdaagua@emas-beja.pt 

 

 http://facebook.com/heroisdaagua 

  

Inscrições… 

Programa de educação ambiental 
2016/2017 Fase V 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMG3bjjvTtDYq7z_G72q-I8Gg71rPNn_JbQqUFpTtv0RVbRw/viewform
mailto:heroisdaagua@emas-beja.pt
mailto:heroisdaagua@emas-beja.pt
mailto:heroisdaagua@emas-beja.pt
mailto:heroisdaagua@emas-beja.pt
mailto:heroisdaagua@emas-beja.pt
http://facebook.com/heroisdaagua
http://facebook.com/heroisdaagua
http://facebook.com/heroisdaagua
http://facebook.com/heroisdaagua
http://facebook.com/heroisdaagua

