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A Educação Ambiental é uma ferramenta indispensável 

para alcançar o desenvolvimento da sociedade rumo à 

competitividade sustentável, pois contribui de forma 

decisiva para a construção de novos valores e atitudes, 

voltados para o desenvolvimento de uma sociedade 

comprometida com a solução dos seus problemas 

ambientais e sociais. 

Os valores intrínsecos à educação ambiental contribuem 

para a formação integral do indivíduo, enquanto cidadão 

inserido na sociedade e no meio ambiente, sendo um 

complemento ao sistema escolar cujo objeto principal é a 

formação dos alunos nas suas diversas dimensões, 

exigindo assim, o envolvimento de todos: família, escola 

e sociedade.

 A Comunidade Escolar pela sua estrutura e organização 

torna-se um alvo capaz de disseminar a informação de 

forma alargada, quer no seu interior, quer para o exterior 

da organização, assumindo-se assim no meio mais 

adequado para a implementação de ações de educação 

ambiental. 

É entendimento deste Município que as campanhas e 

sensibilizações a efetuar na área do ambiente, sejam 

estruturadas e bem conduzidas, para que as informações 

e os conceitos ultrapassem as fronteiras das salas de aulas 

e se tornem visíveis e transcendam para os segmentos da 

população em geral. 

Na continuidade dos planos de educação ambiental 

efetuados em anos anteriores este, para além das comu-

nidades escolares, pretende reforçar a sensibilização dos 

cidadãos em geral para os problemas ambientais e 

sociais, desenvolver ferramentas para as possíveis 

soluções, e ainda estabelecer as bases de uma política 

informada e ativa dos indivíduos na proteção do ambien-

te e na utilização racional dos recursos.
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Objetivos
As atividades a dinamizar pretendem sensibilizar a 

comunidade escolar para a importância da preservação 

do ambiente, procurando debater com algumas temáti-

cas relacionadas com problemas ambientais atuais.

Pretende-se ainda contribuir para a formação de uma 

cidadania ambientalmente mais consciente e informada.

Público-alvo
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 partici-

par 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 eletróni-

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

Inscrições
Se a turma pertencer a uma escola do Concelho de Faro, o 

pedido de transporte dos alunos será efetuado pela 

Autarquia de Faro, Divisão de Ambiente, Energia e 

Mobilidade (DAEM).

Transporte

Plano de 
Educação Ambiental SETEMBRO

Semana Europeia da Mobilidade 

16 a 22 setembro 

Celebramos a 18 ª edição da Semana Europeia da 

Mobilidade a 20 ª edição do Dia Europeu Sem Carros, esta 

efeméride é promovida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, e este ano é subordinada ao tema “ Caminha 

connosco!”.

A iniciativa visa, através de um conjunto de atividades 

gratuitas de carácter ambiental, informar e sensibilizar a 

população, 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: Várias artérias de Faro 
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Visita de estudo às Salinas 

24 de setembro 

A salina é uma área de produção de sal marinho pela 

evaporação da água do mar ou de lagos de água salgada. O 

sal marinho formado numa salina é uma rocha sedimen-

tar química, que tem origem na precipitação quando sofre 

a evaporação. As salinas constituem um verdadeiro 

santuário de biodiversidade, permitindo um equilíbrio 

notável entre o aproveitamento económico de um recurso 

e a conservação de valores naturais.

Com esta visita pretende-se mostrar o percurso onde se 

encontra o sal e todo o processo de transformação até ao 

produto final. 

Local: Necton 

OUTUBRO

Dia Mundial da Alimentação 

16 de outubro 

Ao assinalar este data pretende-se aumentar a sensibili-

dade para o problema da fome no mundo, bem como a 

importância de efetuar uma alimentação equilibrada e 

saudável. 

A variedade de alimentos a consumir é uma regra a seguir 

quando se fala de hábitos alimentares sãos, pois só assim 

teremos acesso a todos os nutrientes que necessitamos. 

Os estudantes terão a oportunidade de conhecer e 

experimentar produtos hortofrutícolas transacionados 

no mercado, contribuindo para despertar o interesse no 

consumo, através do seu manuseamento e pela prática de 

jogos que estimulem a curiosidade e o conhecimento das 

qualidades nutricionais das frutas e vegetais

Local: MARF _ Mercado Abastecedor de Faro 
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NOVEMBRO

Visita de estudo à 

Barragem de Odelouca 

12 de novembro

Sendo a água um elemento essencial para a sobrevivência 

de animais e vegetais, quando se verifica a sua escassez a 

nossa sobrevivência fica ameaçada, uma vez que a água é 

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 enten-

der 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

Venham descobrir as aves na 

Fonte da Benémola

13 de novembro

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, poi permite que a flora e a fauna encontrem 

habitats favoráveis.

 Na visita à fonte da Benémola as crianças para além de 

disfrutarem um dia no campo, ainda terão oportunidade 

de participar numa sessão de anilhagem científica de 

aves, de forma a perceberem a sua importância, como 

deve ser feita e qual o seu papel para um maior conheci-

mento do habito das aves. 

Local: Paisagem protegida local da Fonte da Benémola
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Semana Europeia de Prevenção de 

Resíduos - Visita de estudo

Aterro sanitário do barlavento, Estação de 

triagem e estação de compostagem de 

verdes de Portimão  

28 de novembro

Esta visita ao aterro Sanitário do barlavento, estação de 

triagem e estação de compostagem de verdes de 

Portimão, visa a sensibilização para a importância da 

gestão de resíduos (redução, reutilização e recuperação) e 

a implementação de medidas para reduzir a produção dos 

mesmos no nosso dia-a-dia. Esta é uma iniciativa que tem 

por objetivo abordar a problemática da produção excessi-

va de resíduos e as consequências negativas para o meio 

Ambiente.

Os visitantes serão acompanhados por um técnico da 

ALGAR que irá mostrar e explicar o funcionamento 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 aproveitamento energético do biogás.

Local: Portimão

JANEIRO

Uma Aventura na Aldeia da Pena
- Visita de estudo

21 de janeiro

Percurso temático pela aldeia da Pena, nas imediações 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 tradicio-

nais.

 A visita é efetuada em parceria com a Câmara Municipal 

de Loulé.

Local: Aldeia da Pena 
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FEVEREIRO

Venham descobrir as aves 

da Fonte da Benémola 

19 de fevereiro

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, poi permite que a flora e a fauna encontrem 

habitats favoráveis.

 Na visita à fonte da Benémola as crianças para além de 

disfrutarem um dia no campo, ainda terão oportunidade 

de pesar, medir e identificar aves e voltar a liberta-las 

para o seu habitat natural. 

 Local: Fonte da Benémola

Aterro sanitário do barlavento, Estação de 

triagem do barlavento e estação de com-

postagem de verdes de Portimão

 - Visita de estudo  

20 de fevereiro

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 diferen-

tes processos de tratamentos e valorização de resíduos 

no Algarve.

Os visitantes serão acompanhados por um técnico da 

ALGAR que irá mostrar e explicar o funcionamento 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 aproveitamento energético do biogás.

Local: Portimão  |  Atividade para 2º ciclo 

MARÇO

Dia Mundial da árvore e da Floresta

20 de março

O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore é 

sensibilizar a população para a importância da preserva-

ção das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e 

ecológico, como da própria qualidade de vida dos cida-

dãos. Será plantada uma árvore e dinamizadas atividades 

lúdicas de sensibilizações a esta temática.

Local: A definir 
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Dia Mundial da água 

24 de março

As alterações climáticas provocam graves impactos nos 

recursos de água. Alterações atmosféricas como tempes-

tades, períodos de seca, chuva e frio afetam a quantidade 

de água disponível. É preciso criar consciência da impor-

tância de uma gestão da água eficaz, e que a responsabili-

dade é de todos: “devemos trabalhar juntos para proteger 

e gerir este recurso que é frágil e limitado.

Sendo a água um recurso comum, que deve ser usado com 

inteligência pretendemos assim com esta visita à estação 

de tratamento de águas residuais (ETA), entender as 

várias etapas decorrentes do tratamento de águas e seu 

funcionamento. 

Local: ETA de Tavira

MAIO

Dia Mundial do Trânsito

5 de maio

O objetivo do Dia Mundial do Trânsito é sensibilizar o 

condutor 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 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 rodoviário 

com carrinhos tendo em atenção aos sinais de trânsito 

colocados e as regras que apreenderam na secção teórica.

Atividade realizada em parceria com a PSP e GNR 

Local: Pavilhão Municipal da Penha
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