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Introdução e objetivos   
     As atividades abordam as diferentes temáticas ambientais, sempre com o objetivo principal de 

consciencializar os participantes para a importância da mudança de comportamentos e 

atitudes, em prol de um desenvolvimento sustentável. 

      Neste seguimento, todas as atividades propostas contêm uma grande componente teórica e 

prática, que visa despertar mentalidades para os temas atuais, tais como, produção de 

resíduos, proteção da floresta, política dos 3R´s, entre muitos outros, motivando os 

participantes a agirem e a alterarem comportamentos menos corretos do seu dia-a-dia. 

     Este plano será desenvolvido durante o ano letivo 2014/2015 e contempla a realização das 

várias atividades em contexto de sala, ou no exterior, orientadas por técnicos do serviço, ao 

longo de todo o ano, com o objetivo de informar/ sensibilizar/ divulgar a população em geral, 

em especial a comunidade escolar.  

 



Atividades a realizar 

Dias 
temáticos  

Ações de 
Sensibilização  

Workshops 

Visitas de 
Estudo 



Atividade Calendarização Descrição  

Dia Europeu Sem Carros  22  setembro 2014 Dinamização de atividades  relacionadas com o tema “As nossas ruas, a nossa escolha”. 

Visita ao Centro de Educação  
Ambiental de Albufeira  
 

1 outubro 2014 
 

A ação pretende sensibilizar para o problema de escassez e poluição de água recorrendo à  realização de um Peddy 
Paper. 
 

Dia da Floresta  Autóctone  
 

21 de novembro  de 2014 Conhecer  as espécies de árvores existentes no jardim da Alameda João de Deus recorrendo a um Peddy Paper. 

Ação de sensibilização 
 “ A grande viagem do lixo”  

24, 25 e 26 novembro de 2014 
 

Apresentação em PowerPoint  e realização de jogos em sala de aula ,sobre o volume de resíduos que se produzem 
diariamente nas nossas casas. 
 

Visita de estudo ao aterro sanitário do Barlavento  
22 e 29 janeiro de 2015 
12 e 19 fevereiro de 2015 

Visita ao Aterro sanitário do barlavento para compreender o funcionamento do aterro sanitário, do ecocentro, da 
estação de águas lixiviantes, bem como a unidade de aproveitamento energético do biogás. 
 

Dia Mundial da Árvore e da Poesia  20  março de 2015 Dinamização de atividades, na Biblioteca Municipal , rodas de livros, jogos  e plantação  de árvores. 

Dia  Mundial do Trânsito  5 maio de 2015 
Realização de sessões teóricas  sobre  regras e cuidados a ter quando se circula na via pública e  sessão prática  num 
circuito rodoviário. 

Dia Nacional das Aves  Migratórias 13 maio de 2015 Observação de aves no seu habitat natural e anilhagem de aves na Fonte da Benémola. 

Workshop com a Associação Peace and  Art Society Em datas a definir 
O workshop proporciona aprender algumas técnicas de pintura com artistas profissionais, os trabalhos realizados 
serão expostos  no dia Mundial do Ambiente. 

Workshop Construção de Fornos Solares 
 

22 maio de 2015 Realização de experiências  e construção de fornos  solares  em sala de aula. 

Ação de sensibilização  “Vamos poupar Energia” 29 maio de 2015 
Conhecer as diferentes formas e fontes de energia,  através  do visionamento de um filme e realização de jogos em 
sala de aula. 

Dia do Mundial do Ambiente  5  junho  de 2015 Exposição dos trabalhos realizados durante o Workshop com a Associação Peace and  Art  Society em local a definir. 



Dia Europeu Sem Carros  

22 de setembro 2014 

Local: Núcleo histórico da cidade velha 

A data visa sensibilizar a população e autoridades para a 

necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das 

cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e 

garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando 

por alternativas de transporte como os transportes 

públicos e bicicletas. 



Visita ao Centro de Educação 
Ambiental de Albufeira  

01 de outubro 2014 
Local: Centro de Educação Ambiental de Albufeira 

A visita pretende sensibilizar os participantes sobre o 

problema da escassez   e poluição da água recorrendo a 

um peddy paper. 



Dia da Floresta Autóctone  

21 de novembro 2014 
Local: Jardim Alameda João de Deus  

Ao assinalar este dia pretende-se que as crianças fiquem 

a conhecer as espécies de árvores existentes no Jardim 

da Alameda recorrendo à realização de  um Peddy  

paper. 



Ação de sensibilização  
“ A grande viagem do lixo” 

24, 25 e 26  de novembro 2014 
Local: Sala de aula 

A ação visa sensibilizar sobre o  volume de resíduos  e os 

vários tipos de resíduos que se produzem diariamente.  



Visita ao Aterro Sanitário do Barlavento, 
Estação de Compostagem de Verdes  

22 e 29 de janeiro 2015 
12 e 19 de fevereiro 2015 
Local : Aterro sanitário do Barlavento 
Portimão 

A visita pretende transmitir os diferentes processos de 

tratamento e valorização de resíduos no Algarve. 

Conhecendo o funcionamento do aterro sanitário, estação 

de triagem, da estação de compostagem de resíduos 

verdes, e da estação de tratamentos das águas 

lixiviantes, assim como da unidade de aproveitamento 

energético do biogás. 



Dia Mundial da Árvore e da Poesia 

20de março 2015 
Local: Biblioteca Municipal  

 A data visa sensibilizar para a sustentabilidade da 

utilização da floresta,   

abordar as diferentes fontes de poluição e principais 

consequências para o homem e restantes seres vivos.  



Dia Mundial do Trânsito 

5 de maio de 2015 
Local:  
sessões teórica: Sala de aula 
Sessão pratica: Pavilhão Municipal Penha 

 

A ação pretende incutir o respeito pelas regras de trânsito 

e elucidar sobre os comportamentos a ter em conta 

quando se circula na via pública. 

Serão realizadas sessões teóricas sobre as regras de 

trânsito e posteriormente  a sessão terá uma componente 

prática  onde as crianças circularão num circuito 

rodoviário pondo em prática os conhecimentos adquiridos 

na sessão teórica. 



Dia nacional das aves migratórias 

13 de maio de 2015  
Local: Fonte da Benémola 

A ação tem como objetivo conhecer as espécies de aves  

existentes na Fonte da Benémola. 



Workshop com a Associação 
Peace and Art Society 

Datas a definir  
Local: Sede da Associação Jardim da Alameda 

  

O Workshop proporciona descobrir os detalhes  de 

pintura, aprender algumas técnicas de pintura com 

artistas profissionais.     

Os trabalhos realizados durante o Workshop  serão 

expostos no dia mundial do ambiente em local ainda a 

definir. 



Workshop de construção de fornos 
solares   

22 de maio de 2015 
Local : Sala de aula 

 

A ação pretende demonstrar que a utilização do forno 

solar é uma fonte de energia limpa. 



Ação de sensibilização  
“Vamos poupar energia”  

29 de maio de 2015 
Local: sala de aula   

A ação visa compreender as diferentes formas e fontes de 

energia.  

Exemplos para diminuir a quantidade de energia utilizada 

a quando a realização de qualquer ato do nosso 

quotidiano. 

http://www.google.pt/url?url=http://www.momentodemulher.com/medidas-simples-para-poupar-energia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=11WkU-X6EJGd0wWB4oGoBw&ved=0CCMQ9QEwBg&usg=AFQjCNFwEBPWWl4ajELW941sl2OFInqvag


Dia Mundial do Ambiente  

5 de junho de 2015  
Local: a definir 

Exposição dos trabalhos realizados durante os 

Workshop’s com a Associação Peace and Art Society.  



  SET OUT  NOV  DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Sensibilização  

 

“A Grande Viagem do Lixo” 

 

“Vamos Poupar  Energia” 

 

Data e Efemérides  

Dia Europeu Sem Carros  

Dia da Floresta Autóctone 

Dia Mundial da Floresta  

Dia Mundial do trânsito  

Dia Nacional das Aves 

Migratórias   

Dia Mundial do Ambiente  

 

Visita de Estudo 

Centro de Educação 

Ambiental de Albufeira 

Aterro sanitário do 

Barlavento 

 

Workshop 

Pintura  

Construção de fornos 

solares  



    Para efetuar as inscrições nas 

atividades pretendidas deverá  ser 

preenchida a ficha de inscrição em 

anexo e remete-la para um dos 

seguintes endereços eletrónico: 

 

 sferreira@cm-faro.pt 

 

 daem.diu@cm-faro.pt 
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