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Dia Europeu Sem Carros

No dia 22 setembro realizou-se a 15ª edição do dia 

Europeu Sem Carros promovida pela Agência 

Portuguesa do Ambiente. O tema escolhido para este 

ano foi “As nossas ruas, a nossa escolha”.

As atividades decorreram no Largo Afonso III e 

simultaneamente na Biblioteca Municipal de Faro. 

A data visa sensibilizar a população e as autoridades 

locais para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário 

dentro da cidade, 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.

Esta atividade decorreu o dia todo e contou com cerca 

de 500 participantes.

Esta visita ao Centro de Educação Ambiental de 

Albufeira foi efetuada no dia 1 de outubro e 

contou com cerca de 35 crianças. Com esta 

iniciativa pretendeu-se sensibilizar os jovens para 

os problemas da escassez e da poluição da 

água.

A ação contou com um peddy paper onde os 

participantes tiveram de pôr à prova os 

conhecimentos adquiridos sobre a matéria que 

aprenderam.
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Albufeira



 

Missão Reciclar

No dia 6 de novembro a Sociedade 

Ponto Verde deslocou-se à Biblioteca 

Municipal de Faro a fim de divulgar o 

resultado alcançado com a iniciativa 

“Missão Reciclar”.

Esta ação foi direcionada ao público 

em geral e contou com a presença de 

vários representantes de Organismos 

Públicos Locais, nomeadamente, 

Algar, CCDR, PSP, GNR, Município de 

Faro, e ainda, mais de 150 crianças 

das escolas do Concelho.

No dia 21 de novembro comemorou-se o dia da 

Floresta Autóctone no Jardim da Alameda João 

de Deus. O dia começou com a plantação de 

uma árvore autóctone, seguindo-se da 

sensibilização das crianças para a necessidade 

destas espécies para um melhor ambiente. De 

seguida, efetuou-se um peddy paper onde os 

mais de 45 alunos tiveram de explorar a sua 

sabedoria na área.

Ao assinalar este dia pretendeu-se que as 

crianças fiquem a conhecer as espécies de 

árvores existentes no Jardim da Alameda João 

de Deus, assim como, da necessidade da 

preservação das mesmas.

 

Dia da Floresta Autóctone
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Semana reflorestação Nacional 
“Vamos plantar Portugal“

Ainda no âmbito da celebração do dia da Floresta 

Autóctone (defesa e promoção da espécie 

autóctone, florestas, parques e jardins da região), 

no dia 22 de novembro em comunhão com outras 

Entidades, realizou-se uma plantação de várias 

árvores no Parque de Lazer das Figuras. Esta 

iniciativa contou com cerca de 25 pessoas.

As ações decorreram nos dias 

24, 25 e 26 novembro. Foram 

desenvolvidas em sala de aula 

nas várias escolas do 

Concelho e contou com mais 

de 200 participantes.

Esta iniciativa promovida pela 

Algar, visou sensibilizar a 

comunidade escolar sobre o 

volume e os vários tipos de 

resíduos que se devem reduzir 

diariamente. Na “A grande 

viagem do lixo” foram 

explicadas 

pormenorizadamente todas as 

etapas que cada resíduo passa 

até acabar o seu processo.

 

Ação de sensibilização 
"A grande viagem do lixo"
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Visita de estudo ao 
Aterro Sanitário 

do Barlavento 

No decorrer deste ano letivo efetuaram-

se várias visitas de estudo ao Aterro 

Sanitário do Barlavento Algarvio com 

algumas Escolas do Concelho. Estas 

visitas às instalações da ALGAR 

pretenderam transmitir às crianças os 

diferentes processos de tratamento e 

valorização de resíduos no Algarve.

Depois desta experiência os 

participantes ficam a conhecer o 

funcionamento do aterro sanitário, da 

estação de triagem, da estação de 

compostagem de resíduos verdes, da 

estação de tratamentos das águas 

lixiviantes e ainda da unidade de 

aproveitamento energético do biogás.

Esta iniciativa contou com a participação 

de cerca de 105 crianças.

O vigoroso crescimento da Carpobrotus 

edulis, vulgarmente conhecida por 

chorão-da-praia, leva à formação de 

tapetes que impedem o 

desenvolvimento de vegetação nativa. 

Além disso, também promove a 

acidificação dos solos.

Neste sentido a CCDR em parceria com 

a Autarquia promoveu a remoção do 

chorão em algumas zonas da Praia de 

Faro.

A ação decorreu em vários dias e 

contou com a valiosa ajuda de grupos 

de voluntários. Entre adultos e 

estudantes foram removidos mais de 9 

toneladas de Chorão.

 

Recolha 
do Chorão
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Dia Mundial da 
Árvore e da Poesia

A DAEM em parceria com a Biblioteca Municipal de Faro 

comemorou no dia 20 de março o dia Mundial da Árvore e da Poesia. 

O evento contou com a plantação de uma árvore no Jardim da 

Alameda João de Deus, jogo do dominó das árvores, plantação de 

sementes em copo reciclados, e ainda, um conto alusivo a esta 

temática.

A data visou sensibilizar para a sustentabilidade e preservação da 

floresta. Foram também abordadas as diferentes fontes de poluição 

e as principais consequências desses atos para o homem e para os 

restantes seres vivos.

Esta iniciativa contou com mais de 65 crianças 
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Dia Mundial do Trânsito

Em parceria com a Guarda Nacional Republicana 

(G.N.R.) e a Policia de Segurança Publica (P.S.P.) e 

com a colaboração de alunos e professores de algumas 

escolas do Concelho foi assinalado no dia 5 de maio o 

Dia Mundial do Trânsito.

A ação teve como objetivo incutir nos mais novos o 

respeito pelas regras de Trânsito e elucidar sobre 

alguns comportamentos a ter em conta quando se 

circula na via pública.

Foram realizadas sessões teóricas sobre as regras 

elementares de trânsito e boas práticas de segurança a 

adotar quando se circula a pé na via pública. As 

sessões práticas foram realizadas no Pavilhão 

Desportivo Municipal da Penha, onde as crianças 

circularam por um percurso rodoviário em carrinhos 

pondo em prática tudo o que aprenderam.

Para tornar esta sessão mais real, não faltaram os 

verdadeiros Policias e GNR para aconselhar e também 

multar quando as regras não foram cumpridas.

Esta ação contou com cerca de 300 participantes.
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Atelier de Arte 
com a Associação 
Peace and Art Society

Ao longo do ano letivo foram 

realizados alguns workshops com 

a Associação PAS onde os alunos 

poderam descobrir alguns 

detalhes de pintura e aprender 

técnicas novas com artistas 

profissionais. A iniciativa terminou 

no dia 5 de junho no Jardim da 

Alameda João de Deus, com a 

atribuição de um prémio à escola 

vencedora da tela mais criativa.

Esta iniciativa contou com cerca 

de 250 alunos. 

Dia Nacional das 
Aves Migratórias

Para assinalar o Dia Nacional das Aves 

Migratórias, a 13 de maio um grupo de 

45 alunos dirigiu-se à Fonte da Benémola 

em Loulé. O objetivo desta ação foi 

conhecer as diferentes espécies de aves 

existentes no local, assim como, 

proceder à sua identificação, medição e 

pesagem seguindo-se da sua libertação.

Esta manhã passada no campo em 

contato com a natureza contou com 

cerca de 45 alunos.
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Construção de Fornos Solar 

A 22 de maio foi realizado um pequeno Workshop de 

construção de fornos solares. A ação pretendeu demonstrar 

que a utilização do forno solar é uma fonte de energia limpa. 

Para tal as crianças construíram o seu próprio forno solar, 

com materiais recicláveis. Durante a sessão foi ainda 

realizada uma pequena experiência, onde os pequenos 

cientistas verificaram a temperatura da água colocada no 

forno solar. Foi então verificado que durante o sol do meio-

dia, a temperatura da água chegou a ser superior a 93ºC. 

Esta ação contou com presença de aproximadamente 45 

crianças 
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Em parceria com o Serviço 

Educativo da Biblioteca Municipal de 

Faro, desenvolveu-se uma atividade 

para integrar nas comemorações da 

Semana do Japão.

Com base numa pesquisa efetuada 

sobre as plantas Japonesas que se 

cultivam no Algarve, construímos 

um Dominó.

Aliámos a atividade lúdica a uma 

explicação detalhada sobre cada 

uma das plantas selecionadas e a 

atividade foi muito interessante.

Esta iniciativa contou com cerca de 

150 crianças. 

Semana do 
Japão 



Ação de sensibilização 
"Vamos poupar energia"

Em parceria com a DECO Proteste, no dia 29 de maio, 

realizaram-se ações de sensibilização para ajudar as 

crianças a compreender as diferentes formas e fontes de 

energia. 

Durante as sessões foram exemplificadas várias situações 

de forma a diminuir a quantidade de energia utilizada a 

quando a realização de qualquer ato do nosso quotidiano.

Estiveram presentes cerca de 80 crianças.

A DAEM em parceria com a Peace and Art Society, Quercus 

e com a colaboração de alunos e professores de escolas do 

Concelho celebraram o dia Mundial do Ambiente no Jardim 

da Alameda João de Deus.

No evento foi atribuído um trofeu à escola/ turma com a 

melhor tela produzida. As crianças assistiram a uma 

Exposição de pintura de Sónia Cabañas intitulada: 

“Retrospetiva” e para finalizar realizou-se um Peddy-paper e 

alguns jogos sobre a reciclagem.

Estiveram presentes cerca de 200 crianças.

Dia Mundial do 
Ambiente
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