
Escola: Instituto Duarte de Lemos 

Projeto: Saída de Campo a Óis da Ribeira - Pateira de 

Fermentelos 

 

Escalão: 2º escalão (2º e 3º ciclos do ensino básico, secundário, profissional e superior) 

Autores: Clube de Fotografia do Instituto Duarte de Lemos 

N.º de alunos envolvidos: 15 

 

Links de observação do registo da escola no site da Biodiversity4all:  

http://www.biodiversity4all.org/index.cfm?event=getps&urln=/user/photos/134626 

 

 

Imagem 1: Escaravelho 

 

http://www.biodiversity4all.org/index.cfm?event=getps&urln=/user/photos/134626


 

Imagem 2: Joaninha 

 

 

Imagem 3: Joaninha 

 



 

Imagem 4: Malmequer 

 

 

Imagem 5: Malmequer 

 



 

Imagem 6: Papoila 

 

 

Imagem 7: Trevo branco 
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Global Action Days 
 

Saída de campo Pateira de Fermentelos – Óis da 
Ribeira 

 
   No dia 26 de maio 
pelas 12:15, cerca de 
quinze elementos do 
clube de fotografia  e a 
professora Cátia 
Ferreira rumaram a Óis 
da Ribeira. Depois de 
um piquenique com 
vista para a lagoa, 
fizemos um percurso 
pedestre onde pudemos 
fotografar a 
biodiversidade envolvente, fauna e flora respetivamente. Localizada no 
coração dos concelhos de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro, antes da 
junção do Rio Cértima com o Rio Águeda a Pateira de Fermentelos, trata-
se da maior lagoa natural da Península Ibérica.  
 
   Neste local com estatuto de proteção nacional, existem habitats 
importantes no qual são uma prioridade de proteção para a União 
Europeia. Existem várias espécies associadas a este sistema ecológico 
de habitats. 
A importância desta área vai além dos seus valores ecológicos e 
biofísicos. A sua paisagem e o seu impacto cultural levam a que este lago 
seja uma atração turística. 
Por volta das 15:30 regressámos ao Instituto Duarte de Lemos, gostámos 
muito de conhecer e o desejo de voltar.  
 











	


