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As questões ambientais têm vindo a adquirir uma 
grande importância na nossa sociedade. Surgem 
diariamente estudos acerca das problemáticas 
ambientais.
A Educação ambiental é uma temática muito 
importante e interdisciplinar que tem de ser traba-
lhada de forma contínua e permanente.
Consiste na promoção de valores, mudanças de 
atitudes e de comportamentos face aos problemas 
ambientais, de forma a preparar jovens e sociedades 
conscientes, dinâmicas e informadas.
Torna-se fundamental que haja uma maior consciên-
cia das pessoas em relação ao mundo que nos rodeia 
para que possamos ter cada vez mais qualidade de 
vida sem desrespeitar o meio ambiente.
As Instituições Escolares tornam-se, por sua vez, 
meios privilegiado para transmissão destes valores, 
tendo como objetivo a formação dos alunos nas 
suas diversas dimensões, educar para a sustentabili-
dade e cidadania através de metodologias dinâmicas.
No nosso entendimento só através de uma ampla 
parceria com várias entidades, através da dinamiza-
ção de um leque de ações é que se será capaz de 
promover a formação e sensibilização ambiental.
É esse o nosso objetivo e a nossa missão.

?A construção de uma sociedade ecologicamente 
responsável, economicamente viável, culturalmente 
diversa, politicamente atuante e socialmente justa;
? Incentivo à participação comunitária ativa, perma-
nente e responsável na proteção, preservação e conser-
vação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a 
defesa da qualidade ambiental como um valor insepará-
vel do exercício da cidadania;
?Participação da sociedade na discussão das questões 
socio ambientais, fortalecendo o exercício da cidadania e 
o desenvolvimento de uma consciência crítica e ética;
? Fortalecimento da integração entre ciência e tecnolo-
gia, em especial o estímulo à adoção de práticas sustentá-
veis que minimizem os impactos negativos sobre o 
ambiente;
?Estímulo à cooperação entre diversas entidades, 
públicas e privadas, em prol do desenvolvimento e 
concretização de projetos que promovam a melhoria da 
qualidade ambiental, e, por conseguinte, da qualidade de 
vida.

Introdução

Objetivos
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As ações de sensibilização destinam-se aos alunos do 
1º ciclo 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 
inscrições em anexo, e remeter para os seguintes 
endereços eletrónicos: sfernandes@cm-faro.pt ou 
sferreira@cm-faro.pt .

Algumas atividades por serem ao ar livre poderão sofrer algumas 
alterações devido às condições climatéricas. 

Público alvo 

Inscrições
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setembro
Dia 22

Celebramos a 19ª edição do Dia Europeu Sem 
Carros, esta efeméride é promovida pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, e este ano é subordinada 
ao tema “ Combina e Move-te”.
A iniciativa visa, através de um conjunto de ativida-
des gratuitas de carácter ambiental, informar e 
sensibilizar a população, com especial incidência na 
escola, para a preservação do ambiente. 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 menos 
poluentes como os transportes públicos e bicicletas.
Local: Rua António Henrique Balté e a Rua Belchior 
Júnior.

Dia 24

O Sal é um composto iónico neutro, que existe sob 
diversas formas no globo terrestre, podendo ser 
encontrado em minas, lagos salgados ou através da 
evaporação da água do mar. O homem desde cedo 
que reconheceu o seu potencial, existindo as mais 
diversas utilizações para o Sal.
Esta visita tem como objetivo mostrar o percurso 
onde se encontra o sal e todo o processo de 
transformação até ao produto final. 
Local: Necton 

DIA EUROPEU 
SEM CARROS

VISITA DE ESTUDO 
ÀS SALINAS

Atividades
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outubro
Dia 4

Esta data foi criada para refletir e sobre a importân-
cia que este recurso tem nas nossas vidas e como 
podemos preservá-lo.
Sendo a água um elemento essencial para a sobrevi-
vência de aninais de vegetais da Terra, quando se 
verifica a sua escassez a nossa 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 a barragem 
de Odelouca. Ao longo da visita as crianças ficarão a 
entender que o principal objetivo da barragem é o 
fornecimento de água para abastecimento público à 
região do algarve com garantia e com elevados 
padrões de qualidade.
Local: Barragem de Odelouca 

Dia 24

Um dos principais indicadores da qualidade da 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 desfrutarem do ar do campo, ainda terão oportu-
nidade de pesar, medir e identificar e voltar a liberta-
los para o seu habitat natural.
Local: Fonte da Benémola

Dia Nacional da água 
– Visita de estudo

Observação de aves 
Identificação, anilha-
gem e libertação para 
o seu habitat
– Visita de estudo

Atividades
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novembro 2019 - fevereiro
Dia 22 Dia 21

  
A visita ao Aterro sanitário do barlavento, Estação 
de triagem do barlavento e estação de compostagem 
de verdes de Portimão, pretende dar a conhecer os 
diferentes processos de tratamentos 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 do estacão de triagem, do 
ecocentro, da estação de compostagem de resíduos 
verdes, da estação de tratamentos de água de águas 
lixiviantes, assim como da unidade de aproveitamen-
to energético do biogás.
Local: Portimão
Atividade orientada para o 2º ciclo

Aterro sanitário do 
barlavento, Estação 
de triagem do barla-
vento e estação de 
compostagem de ver-
des de Portimão
– Visita de estudo

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos
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março
Dia 21

O objetivo da comemoração do Dia Mundial da 
Árvore é sensibilizar a população para a importância 
da preservação das 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 sensibili-
zações a esta temática.
Local: A definir 

abril
Dia 26

Percurso temático pela aldeia da Pena, nas imedia-
ções do Centro Ambiental de Pena, com este passeio 
é possível descobrir as tradições e cultura de uma 
aldeia típica da beira serra: as contrições tradicionais 
e práticas agrícolas bem como alguma da flora e as 
suas aplicações tradicionais.
 A visita é efetuada em parceria com a Câmara 
Municipal de Loulé
Local: Aldeia da Pena 

Dia Mundial da
Árvore e da Floresta

Percurso cultural da  
Aldeia da Pena
– Visita de estudo

Atividades
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maio
Dia 4

O objetivo do Dia Mundial do Trânsito é sensibilizar 
os mais novos sobre a necessidade de uma condução 
segura, de forma a prevenir acidentes, de proteger a 
sua vida e a de outros condutores e passageiros.
Esta ação pretende incutir nos mais novos o respeito 
pelas regras de trânsito e elucida-los sobre alguns 
comportamentos 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 elementa-
res de trânsito e boas práticas de segurança a adotar 
quando se circula a pé na via pública. Na componen-
te prática as crianças irão experimentar andar num 
circuito rodoviário com carrinhos tendo em atenção 
aos sinais de trânsito colocados e as regras que 
apreenderam na secção teórica.
Local: Pavilhão Municipal da Penha
Em parceria com a GNR e PSP 

Dia 22

 
O dia Mundial da biodiversidade visa alertar a 
população para a necessidade e importância da 
conservação da diversidade biológica. Desta forma 
pretende-se com esta atividade dar a conhecer a 
fauna e flora.
Nesta visita de estudo à Fonte da Benémola as 
crianças para além de desfrutarem do ar do campo, 
ainda terão oportunidade de anilhar, pesar, medir e 
identificar as aves e voltar a liberta-los para o seu 
habitat natural.
Local: Fonte da Benémola

Dia Mundial
do Trânsito

Dia Mundial da 
Biodiversidade

Atividades
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junho
Dia 5

O apelo para a mudança de comportamentos está no 
centro desta iniciativa com destaque para a luta 
contra a poluição pelo plástico descartável. 
Com esta atividade pretende aproximar diferentes 
gerações realizando uma ação de limpeza nas praias 
alertando para o perigo dos plásticos na vida 
marinha.  

Dia Mundial do Ambiente
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Conclusão

Ainda temos um longo caminho a percorrer, apesar de todos 
os esforços e dinâmicas utilizadas nas últimas décadas.
Vivemos num mundo bastante conturbado e sem tempo, 
pondo em risco vários recursos importantes para a 
sobrevivência humana.
A prática da EA requer um caminho complexo de forma a 
garantir essa não degradação do nosso planeta.
Nestes sentido, este Plano de Educação Ambiental pretende 
ser uma ferramenta efetiva, disponibilizando conhecimento das 
situações atuais que acontecem ao nível local.
Para nós o nosso objetivo principal e o mais importante é que 
este conhecimento transmitido e adquirido se dissemine e seja 
posto em prática pela nossa sociedade, pois só assim se 
consegue atingir um equilíbrio entre o homem e o ambiente.



Município de Faro

Largo da Sé, 8004-001 Faro

Tlf. 289 870 884 | 289 870 043

daem.diu@cm-faro.pt

www.cm-faro.pt

Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade


