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ObjetivosIntrodução
A educação e a sensibilização 

ambiental são processos dinâmicos 

e em permanente construção, 

responsável pela formação e 

indução de valores.

Atualmente vimemos uma crise 

ambiental nunca vista na história, 

crise essa que se deve essencial-

mente aos objetivos de exploração 

e de consumo incutidos na nossa 

sociedade.

Neste sentido, é importante existir 

uma responsabilidade individual e 

coletiva a nível local e planetário.

A Educação ambiental torna a 

sociedade justa e ecologicamente 

equilibrada, por isso a importância 

de se realizar esforços no sentido de 

promover e incentivar esta temáti-

ca nas escolas do Concelho.

É urgente mudar mentalidades, 

ŸPromover a compreensão dos concei-

tos essenciais relacionados com a 

biodiversidade, utilização de recursos, 

e proteção do meio ambiente;

ŸReconhecer a grande riqueza patri-

monial, quer natural quer cultural;

ŸProporcionar o intercâmbio e parcerias;

ŸReconhecer a grande riqueza patri-

monial, quer natural quer cultural;

ŸContribuir para a formação de uma 

cidadania ambientalmente mais 

consciente e informada.

produzir transformações para se 

alcançar a superação das injustiças 

ambientais. Quem melhor que as 

crianças para propagarem esse 

trabalho? 

A solução para esta problemática 

ambiental passa pela prevenção e é 

essa a nossa aposta.

Neste sentido, a Divisão de Ambiente 

Energia  e  Mobilidade  deste  

Município tem-se dedicado desde 

2010 à elaboração e promoção do 

Plano de Educação Ambiental. Até à 

data mais de uma centena de 

atividades de elevada importância 

ecológica e cultural já foram realiza-

das.

Para o ano letivo de 2016/17 

propomos estas atividades a serem 

realizadas e dinamizadas com as 

Escolas do Concelho.

‘‘Se educar é preparar para a vida, 

prevenir é salvar vidas.’’
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Destinatários
As atividades de educação e sensibilização ambiental destinam-se 

a alunos do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico do Concelho.

Os estabelecimentos de ensino interessados em participar nas 

atividades de Educação Ambiental devem oficializar o pedido com 

4 semanas de antecedência, através do preenchimento da ficha de 

inscrição em anexo, e remeter para os seguintes endereços 

eletrónicos: sfernandes@cm-faro.pt ou sferreira@cm-faro.pt.

Inscrições

4 PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



Setembro

Dia Europeu Sem Carros 

|  22 setembro

Nesta data celebramos a 17ª edição do dia Europeu sem 

Carros, promovida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, subordinada ao tema "Mobilidade Inteligente. 

Economia forte".

A iniciativa visa, através de um conjunto de atividades 

gratuitas de caráter ambiental, informar e sensibilizar a 

população, com especial incidência na escolar, para a 

preservação do ambiente e salvaguarda dos recursos 

naturais. Pretende-se apelar a uma mudança consciente 

dos comportamentos, por forma a conseguirmos um 

meio urbano mais saudável e eficiente, com opção pela 

utilização dos transportes públicos, da bicicleta, e dos 

percursos pedonais, nas nossas deslocações diárias.

Local: Largo Afonso III- Vila Adentro 

Outubro

Dia Nacional da Água  . Visita de estudo 

|  04 outubro

A Água é um elemento essencial para a sobrevivência de 

animais e vegetais na Terra. Quando há escassez deste 

elemento a sobrevivência fica ameaçada, uma vez que a 

água é a fonte de vida do planeta.

Para compreender mais sobre a importância desta 

temática, os participantes poderão visitar uma estação 

de tratamento de águas (ETA). Ao longo da visita as 

crianças ficarão a entender as várias etapas decorrentes 

do tratamento de águas e o seu funcionamento.

Local: ETA de Tavira.

Limite de participantes

PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Plano de Educação Ambiental

5



Março

Dia Mundial da Árvore, Floresta e Poesia 

|  21 março

O objetivo destas comemorações é, para além da promo-

ção da leitura, sensibilizar os mais novos para a impor-

tância da preservação das zonas verdes e para as funções 

desempenhadas pelas árvores quer ao nível do equilíbrio 

ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida 

dos cidadãos.

Será plantada uma árvore e dinamizadas atividades 

lúdicas de sensibilização a esta temática.

Local: Biblioteca Municipal de Faro/Jardim da Alameda 

João de Deus

Org.: Biblioteca Municipal de Faro /Divisão de Ambiente, 

Energia e Mobilidade

Fevereiro

Aterro Sanitário do Barlavento, Estação de 

triagem do Barlavento e Estação de composta-

gem de verdes de Portimão . Visita de estudo 

|  23 fevereiro

Com esta visita pretende-se dar a conhecer os diferentes 

processos de tratamento e valorização de resíduos no 

Algarve. Os visitantes serão acompanhados por um 

técnico da ALGAR que irá mostrar e explicar o funciona-

mento do aterro sanitário, da estação de triagem, do 

ecocentro, da estação de compostagem de resíduos verdes, 

da estação de tratamento de águas lixiviantes, assim como 

da unidade de aproveitamento energético do biogás.

Local: Portimão

Abril

Percurso Cultural Aldeia da Pena

Visita de estudo 

|  26 abril

Percurso temático pela Aldeia da Pena, nas imediações 

do Centro Ambiental da Pena, onde é possível descobrir 

as tradições e cultura de uma aldeia típica da beira serra: 

as construções tradicionais e práticas agrícolas, bem 

como, alguma da flora e as suas aplicações tradicionais.

Promovido pela Câmara Municipal de Loulé
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Maio

Dia Mundial do Trânsito 

|  5 maio

A Prevenção Rodoviária tem por objetivo evitar acidentes 

rodoviários e a redução das suas consequências. Esta 

ação pretende incutir nos mais novos o respeito pelas 

regras de trânsito e elucida-los sobre alguns comporta-

mentos a ter em conta quando se circula na via pública.

A atividade terá uma componente teórica e uma prática. 

Na parte teórica serão abordadas as regras elementares 

de trânsito e boas práticas de segurança a adotar quando 

se circula a pé na via pública. Na componente prática as 

crianças irão experimentar andar num circuito rodoviá-

rio com carrinhos tendo em atenção aos sinais de trânsito 

colocados e às regras que aprenderam na sessão teórica.

Local: Pavilhão Municipal da Penha

Dia Nacional das Aves Migratórias

|  12 maio

Atualmente um dos principais indicadores da qualidade 

de vida de uma população mede-se através do número de 

espaços verdes. Estes espaços oferecem excelentes 

condições ambientais, pois permite que a flora e a fauna 

encontrem habitats favoráveis. Nesta visita de estudo à 

Fonte da Benémola as crianças para além de disfrutarem 

do ar do campo, ainda terão oportunidade de pesar, medir 

e identificar aves e voltar a liberta-las para o seu habitat 

natural.

Local: Fonte da Benémola
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A Educação e a Sensibilização Ambiental não podem ser 

neutras, é seguramente um dos caminhos para desenvol-

ver esperança no planeta.

É missão deste Município sensibilizar as crianças e jovens 

para uma postura mais ética e crítica, através da adoção 

de boas práticas ambientais.

Esta é uma disciplina que tem de ser construída a nível 

local e no nosso dia- a-dia.

Conclusão

As atividades lúdicas, ambientais e culturais apresenta-

das no presente Plano de Educação Ambiental visam 

conscientizar os jovens enquanto fio condutor para a 

população em geral.

Só assim será possível promover uma harmonia com o 

ambiente e uma conduta consciente na exploração dos 

recursos naturais e energéticos do Concelho. 
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Município de Faro

Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade

Largo da Sé, 8004-001 Faro

Tlf. 289 870 884 | 289 870 043

daem.diu@cm-faro.pt

www.cm-faro.pt
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