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Introdução
O desenvolvimento económico, industrial e
tecnológico verificado nas últimas décadas
trouxe novas oportunidades mas, também,
novos riscos e problemáticas ambientais
com que nos deparamos no nosso dia-adia.
Desta forma, face às alterações que o
planeta tem vindo a sofrer, é urgente a
mudança de atitude e de comportamento
por parte da sociedade, com vista à
preservação e gestão equilibrada dos
recursos naturais.
Neste âmbito, a Educação e a Sensibilização
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Ambiental dos cidadãos, em especial dos
mais jovens, tornam-se indispensáveis
na perspectiva de um desenvolvimento
que se quer equilibrado, harmonioso e
sustentável.
A responsabilidade de sensibilizar e de
educar é de Todos Nós, e neste sentido,
o Centro Ambiental da Pena (CAP)
propõe para o ano lectivo 2011/2012,
um vasto conjunto de actividades de
carácter ambiental com o objectivo de
contribuir para a adopção de hábitos e
comportamentos mais sustentáveis por

parte das crianças e jovens do concelho
de Loulé e da região do Algarve, que
conduzam à construção de uma cidadania
plena, responsável e ambientalmente
mais consciente e informada, que vive
em consonância com o meio natural e
construído.
Com esta iniciativa pretende-se que
as escolas, mediante marcação prévia,
visitem o CAP com o intuito de abordar um
tema ambiental à sua escolha, debatê-lo
e realizar uma actividade prática sobre o
mesmo.
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1.público-alvo

2.objectivos

As actividades de educação ambiental

Através

dinamizadas no Centro Ambiental da Pena

pretende-se:

acordo com o tema escolhido e a faixa

destinam-se aos alunos do pré-escolar

• Sensibilizar professores e alunos para a

etária dos visitantes. Cada grupo de

e dos vários ciclos do ensino básico das

importância da preservação do ambiente,

visitantes apenas poderá seleccionar e

escolas da região do Algarve e a grupos

procurando debater com eles algumas

realizar uma actividade durante o ano

organizados, como ATL’s, associações,

temáticas relacionadas com problemas

lectivo dentro da oferta disponibilizada

entre outros.

ambientais actuais;

pelo Centro Ambiental da Pena.

das

actividades

3.temáticas

e actividades de educação ambiental

a

dinamizar

As actividades serão programadas de

• Dar a conhecer o património natural e
cultural do interior algarvio, sensibilizando
para a importância da valorização e
preservação dos recursos naturais do
concelho de Loulé e da região;
• Contribuir para a formação de uma
cidadania ambientalmente mais consciente
e informada.
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outubro

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais
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“Mãos que Voam”
Actividade pedagógica dedicada ao grupo de mamíferos voadores,

novembro

“De Lés-a-Lés”
De continente em continente, passando por lagos e oceanos, à

que assinala o Ano Europeu do Morcego (2011-2012), centrada nas

descoberta dos incríveis habitantes do planeta azul. Iniciada com uma

principais características e importância do grupo dos morcegos. A

apresentação pedagógica sobre a distribuição e características de um

componente prática desta actividade contempla a elaboração de um

conjunto de espécies, cujo ponto em comum é estarem ameaçadas.

fantoche de um morcego que recria as principais características destes
mamíferos, através de reutilização de materiais.
Público-alvo
Alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais
Exposições

Seguindo-se um jogo didáctico com recurso a um globo.
Público-alvo
Alunos do 1º ciclo (3º e 4º ano), 2º e 3º ciclos do ensino básico

Semana Temática - Semana Europeia do Tubarão

Exposição “A Água no Algarve”

Uma semana especial dedicada a um dos grupos mais emblemáticos

Resultado de uma iniciativa conjunta entre a Associação Almargem e a

dos oceanos, uma viagem ao enigmático e surpreendente mundo

empresa Águas do Algarve, esta exposição tem como objectivo alertar

dos tubarões, através da pintura de um diorama representativo do

o público para o consumo excessivo de água e sensibilizar para a sua

ecossistema marinho.

poupança.

Público-alvo

Público-alvo

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico
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dezembro

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais

“A Última Ceia”

Janeiro

“Sons da Natureza”

Mochos e corujas encontram as suas presas no crepúsculo, deixando

Descobrir os sons da natureza através de uma experiência pedagógica,

para trás uma importante pista. Nesta actividade vai ser possível

que irá despertar os sentidos dos participantes. No seguimento das

desvendar os segredos da alimentação destas misteriosas aves, através

explicações iniciais surge uma componente prática, em formato de

da observação e registo das suas plumadas, como forma a interpretar

jogo, com recurso a diversos sons produzidos por animais.

a dieta destas aves e compreender a importância do estudo deste
material biológico.
Público-alvo
Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais

Público-alvo
Alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

“Pintura”
Pintura em acrílico sobre a tela em que o desafio será a obtenção do
máximo de cores a partir das primárias, para tal, será utilizada uma
“paleta”. Deste modo, as crianças entrarão em contacto com elementos
da pintura utilizando o processo de experimentação, anotações das
descobertas e concretização de ideias e muita criatividade.
Público-alvo
Alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico
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fevereiro

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais
Exposições

“Mestres do Disfarce”
Passar desapercebido é uma tarefa que nem todos os animais são capazes, uns fazem-no melhor que
outros. Com esta actividade iremos desvendar os segredos que tornam os animais “invisíveis” aos
nossos olhos. A actividade contemplará a elaboração de um cenário com recurso a folhas de jornal onde
serão posteriormente colocadas formas de animais, para ilustrar o fenómeno da camuflagem.
Público-alvo Alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico

Semana Temática - Dia Mundial das Zonas Húmidas
Na semana em que se assinala o Dia Mundial da Zonas Húmidas, o CAP promove uma actividade centrada
nestes importantes habitats. Onde estão, porque existem, a sua biodiversidade e a sua importância
para a humanidade. De acordo com os materiais disponibilizados no sítio oficial da convenção de
RAMSAR para este dia, será elaborado um conjunto de materiais alusivos à data e à importância das
zonas húmidas.
Público-alvo Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

“Jardim Florido”
Mil cores enchem os campos na primavera, flores que desabrocham um pouco por todo o lado, não sendo
o jardim do CAP uma excepção. Nesta actividade os visitantes terão a oportunidade de conhecer várias
espécies e recriar as suas flores recorrendo à reutilização de materiais (como as garrafas de plástico).
Público-alvo Alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais

Semana Temática - A Hora da Terra
“Sustentabilidade” é a palavra-chave do evento de escala global “A Hora da Terra”, promovido pela
organização ambientalista WWF. Será realizada uma apresentação pedagógica sobre sustentabilidade e
atitudes do nosso quotidiano que podem fazer a diferença no futuro do planeta Terra. Posteriormente,
os visitantes elaborarão uma lanterna em papel, um elemento simbólico desta iniciativa.
Público-alvo Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

“As Aves e a sua Alimentação”

“Flores e Amores de todas as Cores”

Nesta sessão prática, apresentar-se-á o trabalho do Centro de Recuperação e Investigação de Animais
Selvagens da Ria Formosa (RIAS), pretendendo-se demonstrar as diferentes adaptações de cada ave ao
seu habitat e alimentação, utilizando para isso materiais biológicos como crânios, patas, etc.
Público-alvo Alunos do 1º ciclo (3º e 4º anos) e do 2º ciclo do ensino básico

Este atelier é composto por duas partes: na primeira parte é contado (ao ar livre e no meio da

Exposição “Viagem ao Mundo dos Resíduos”

“mágicas”. No final desenhar-se-á o jardim dos perfumes onde deverão constar as plantas abordadas

O conteúdo desta exposição inclui: a problemática mundial dos resíduos; a política dos 3 R’s; o que
fazer aos resíduos recicláveis e não recicláveis; duração dos resíduos no ambiente etc., inclui também
eco sugestões.
Público-alvo Alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico
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março

natureza) um conto de fadas relacionado com as plantas medicinais. Na segunda parte as crianças
serão convidadas a descobrir os segredos das plantas algarvias (como a camomila, a flor de laranjeira, a
alfazema....), segredos esses, escritos em pergaminhos muito antigos que relevarão as suas utilizações
durante a sessão.
Público-alvo Alunos do pré-escolar (5-6 anos) e do 1º ciclo do ensino básico
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abril

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais
Exposições

“O Mundo num Prato”

maio

“Um Pássaro na Mão”

Um olhar diferente para a nossa alimentação, através de uma perspectiva mais sustentável, de uma

Esvoaçando pelo ar primaveril encontramos milhares de aves, cada qual

forma divertida e pedagógica. Com base nesta abordagem inicial será realizado um jogo pedagógico

com as suas cores, tamanho e forma. Com esta actividade será possível

com vista à discussão sobre os impactos da produção alimentar nos ecossistemas e serão apresentadas

conhecer as principais características de algumas das aves que cruzam

alternativas sustentáveis.

o azul do céu. Com base nas informações e imagens da apresentação

Público-alvo Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

“Árvore”
Esta actividade tem o intuito de despertar os sentidos através dos odores, do contacto e da observação

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais

e com o recurso à reutilização de materiais, os visitantes construirão
fantoches com forma de aves, recriando as principais características
das mesmas.
Público-alvo Alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico

directa da flora e sensibilizar as crianças para o respeito pela Natureza. O atelier inicia-se com um
sementes, etc.). Depois o material será separado e limpo e proceder-se-á à execução de uma árvore

Semana Temática - Dia Internacional da Diversidade
Biológica

muito ecológica.

Uma semana dedicada à diversidade de formas de vida com as quais

Público-alvo Alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico

partilhamos o planeta, à compreensão das ligações entre elas e à sua

descontraído passeio pelo campo para a aquisição de alguns materiais naturais (como raízes, plantas,

importância para o nosso quotidiano. A actividade será iniciada com

Exposição “Um Mundo de Água”

uma apresentação sobre a importância da biodiversidade marinha,

Exposição que contém informação sobre o ciclo da água, os estados físicos da mesma, a poluição da

seguida da elaboração de um mobile alusivo às espécies marinhas,

água, as Estações de Tratamento de Águas (ETAs), as Estações de Tratamento de Águas Residuais

através da reutilização de materiais.

(ETARs), etc., incluindo eco sugestões para uma boa utilização deste bem essencial à Vida.

Público-alvo Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

Público-alvo Alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico
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junho

“O Sobreiral”
Do montado, onde protege a singular árvore que é o sobreiro, para o Mundo. A odisseia da cortiça: a

Atelier’s
e Oficinas
Ambientais

durante todo
o ano lectivo

Oficina de Reciclagem de Papel
Reciclagem de papel utilizando jornais velhos, e transformando-os em folhas, cartões e outros objectos

sua origem e as múltiplas aplicações deste elemento natural. Partindo de uma apresentação didáctica

de papel, aplicando diferentes materiais. Esta actividade tem como objectivo salientar as vantagens da

sobre o sobreiro, o montado e a cortiça, serão construídos porta-chaves ecológicos utilizando a cortiça

reciclagem, nomeadamente do papel.

como base.

Público-alvo Alunos do pré-escolar e 1º e 2º ciclos do ensino básico

Público-alvo Alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico

Oficina de Reutilização de Materiais e Eco Arte
Oficinas que podem envolver a concepção de várias construções, desenhos, pinturas, decalques,
moldagens, colagens e esculturas com materiais naturais (folhas, flores, areia, conchas, ramos, pedras,
etc.), a reutilização e transformação de resíduos em objectos artísticos e/ou úteis (mobiles, fantoches,
brinquedos, instrumentos musicais, molduras, etc.) e/ou a construção de diferentes objectos a partir
da moldagem de papel reciclado.
Público-alvo Alunos do pré-escolar e 1º e 2º ciclos do ensino básico

O Centro Vai à Escola
É ainda importante referir que algumas actividades de educação ambiental anteriormente mencionadas
(ateliers e oficinas) poderão ser realizadas nas próprias escolas através do programa “O Centro Vai à
Escola”.
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4.percursos
pedestres

Percurso Cultural na Aldeia da Pena
Esta actividade permite aos alunos conhecerem as tradições, culturas e actividades típicas de uma

5.Calendário
Ambiental

Por curiosidade, seguidamente são mencionadas algumas datas comemorativas de diferentes efemérides
ambientais:

aldeia da beira serra. Este percurso pode incluir actividades de orientação.

Percursos Pedestres pelas Paisagens Protegidas Locais da Rocha da Pena e
da Fonte Benémola
A realização destes percursos permite que os alunos fiquem a conhecer melhor estas duas Paisagens
Protegidas Locais do concelho de Loulé, assim como a sua flora, fauna, recursos geológicos e património
construído.

Percurso Pedestre

Público-alvo
Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Calendarização

Percurso Cultural na Aldeia
da Pena
Paisagem Protegida Local
da Rocha da Pena
Paisagem Protegida Local
da Fonte Benémola
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De Março a Junho

Data Comemorativa

dia

Dia Mundial das Zonas Húmidas

2 de Fevereiro

Dia Mundial da Floresta

21 de Março

Dia Mundial da Água

22 de Março

Dia Mundial da Meteorologia

23 de Março

Dia Internacional da Terra

22 de Abril

Dia Mundial das Aves

9 de Maio

Dia Mundial Diversidade Biológica

22 de Maio

Dia Mundial Energia

29 de Julho

Dia Mundial do Ambiente

5 de Junho

Dia Mundial dos Oceanos

8 de Junho

Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca

17 de Julho

Dia Nacional da Conservação da Natureza

28 de Julho

Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono

16 de Setembro

Dia Europeu sem Carros

22 de Setembro

Dia Nacional da Água

1 de Outubro

Dia Mundial do Animal

4 de Outubro

Dia Nacional do Mar

16 de Novembro
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Visitas
ao Centro
Ambiental
da Pena

1. Marcação da Visita

4. A Visita

As escolas deverão marcar a visita ao CAP com pelo menos 4 semanas de antecedência, permitindo

No CAP, cada visita será composta por três momentos:

assim a preparação do tema e da actividade a realizar. No entanto, é destacar que, as turmas que se

• Apresentação do espaço e objectivos do Centro Ambiental da Pena;

inscreverem primeiro terão primazia na realização de uma determinada actividade.

• Pequena abordagem teórica, com recurso a suportes audiovisuais ou exposições, com o objectivo de sensibilizar e informar o públicoalvo sobre o tema escolhido;

As marcações podem ser feitas telefonicamente para:

• Realização de uma actividade prática com base no tema exposto. As actividades práticas têm como principal objectivo facilitar a aquisição
e/ou interiorização de hábitos ambientalmente mais sustentáveis pelos jovens. Sempre que possível, da actividade prática deverá resultar

Centro Ambiental da Pena: 289 489 849

um “produto” que os alunos possam levar para a escola.

Câmara Municipal de Loulé / Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 289 400 890
Associação Almargem: 289 412 959

No final da visita, o professor responsável e os alunos deverão preencher um pequeno inquérito cada um, que terá como objectivo avaliar
o seu grau de satisfação em relação à visita e a sua opinião sobre os diferentes aspectos e momentos que a compõem.

2. Duração da Visita
As visitas, dependendo dos objectivos e da actividade a realizar, podem ter a duração de uma manhã /

5. Transporte

tarde ou de um dia inteiro.

O pedido de transporte dos alunos é da responsabilidade das próprias escolas (sejam do concelho de Loulé ou dos restantes concelhos
do Algarve).

3. Número de Visitantes
Os grupos que pretendam visitar o Centro Ambiental da Pena devem ser compostos por um número
máximo de 30 alunos / visita.

p.18

p.19

informações

horário
Centro Ambiental da Pena
Antiga Escola Primária da aldeia da Pena
Caixa Postal 508 - Pena
8100 - 193 Salir
Telefone: 289 489 849
E-mail: centroambientalpena@cm-loule.pt

Manhã
09:00 às 12:30 horas
Tarde
14:00 às 17:30 horas
COMO CHEGAR
De Automóvel:

Câmara Municipal de Loulé
Divisão de Ambiente e Equipamentos Urbanos
Praça da República - 8104-001 Loulé
Telefone: 289 400 890
E-mail: daeu@cm-loule.pt

Associação Almargem

Por Alte
Vindo pela estrada de Alte, continuar na direcção de Salir, pela EN 124.
Ao entrar na aldeia da Pena, fica à esquerda, numa antiga escola primária.
Por Salir
Vindo por Salir, seguir na direcção de Benafim e de Alte, pela EN 124.
Ao entrar na aldeia da Pena, fica à direita, numa antiga escola primária.
De Autocarro: Existem autocarros de carreira pública de Loulé para Alte.

Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural do Algarve
Alto de S. Domingo - 8100 Loulé
Telefone: 289 412 959
E-mail: eribeiro@almargem.org
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notas
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