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RESUMO 
 

 

 

� Dia Mundial da Floresta – 21 de Março 

� Dia Mundial da Água – 22 de Março 

� Dia Internacional da Biodiversidade – 22 de Maio 

 

 

 

� Centro de Educação Ambiental dos Gasparões em Ferreira do Alentejo. 

� Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho em Castro Verde. 

 

 

 

 

� Acção: “ Valorizar para cultivar” 

- Compostagem; 

- Espaço das plantas aromáticas. 

 

 

 

� Construção de uma maquete representando um ecossistema florestal com o 

aproveitamento de materiais reciclados. 

� Atribuição de um nome para a mascote ambiental. 

 

ACÇÕES A DESENVOLVER EM ESPAÇO ESCOLAR 

VISITAS DE ESTUDO 

OUTRAS ACÇÕES A DESENVOLVER EM ESPAÇO ESCOLAR 

CONCURSOS 
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5 de Junho de 2012 (Dia Mundial do Ambiente) 

 

� Um expositor por escola para a exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano; 

� Um expositor para as escolas do programa eco-escolas; 

� Um expositor da Câmara Municipal de Aljustrel; 

� Um expositor da Ambilital; 

� Um expositor das Águas Públicas do Alentejo; 

� Um expositor de uma empresa de materiais reciclados; 

� Um expositor com plantas aromáticas; 

� Dois jogos: A definir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FEIRA DO AMBIENTE  
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ACÇÕES A DESENVOLVER EM 
ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

 

 

PROJECTO ECO-FLORESTAS 

O projecto Eco-florestas destina-se aos alunos do pré-escolar e 1ºciclo e pretende 

sensibilizar as crianças para o tema florestas. 

Pretende-se com este projecto que os alunos do pré – escolar e 1 ciclo desenvolvam 

actividades ao longo do ano lectivo relacionadas com a floresta e que no dia Mundial da 

Floresta apresentem esses resultados nas respectivas escolas. 

Para o ano lectivo 2011/2012 irão ser realizadas três acções que se apresentam em 

seguida:  

 

 

AACCÇÇÃÃOO  11  

� Acção: Apresentação de uma maquete representando um ecossistema florestal. Esta acção 

irá ser alvo de concurso. 

� Material: Resíduos passíveis de serem reciclados e base para a maquete. 

� Objectivo: Sensibilizar para a preservação da floresta demonstrando simultaneamente a 

importância da valorização dos resíduos. 

� Duração da Acção: A desenvolver ao longo do ano lectivo. 

� Apresentação da Acção Dia e Local: Expor na escola a 21 de Março. 

� Destinatários: Alunos do 1º Ciclo.  

 

 

DIA MUNDIAL DA FLORESTA – 21 DE MARÇO 
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AACCÇÇÃÃOO  22  

� Acção: Desenhar e pintar imagens relacionadas com a floresta. 

� Material: Papel, material de pintura e desenho. 

� Objectivo: Sensibilizar e despertar o interesse na floresta. 

� Duração da Acção: 1 dia 

� Apresentação da Acção Dia e Local: Expor na escola a 21 de Março. 

� Destinatários: Alunos do pré - escolar. 

 

 

AACCÇÇÃÃOO  33  

� Acção: Plantação de árvores autóctones. 

� Material: Árvores autóctones. 

� Objectivo: Sensibilizar para a preservação da floresta. 

� Duração da Acção: 1 dia. 

� Apresentação da Acção Dia e Local: A 21 de Março na escola. 

� Destinatários: Alunos do 1º Ciclo e pré-escolar. 
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ACÇÃO – “POUPAR PARA O PLANETA SALVAR” 

A acção “poupar para o planeta salvar” destina-se aos alunos do pré-

escolar e 1ºciclo e pretende sensibilizar as crianças para a importância 

da água. 

Pretende-se com esta acção que os alunos do pré – escolar e 1 ciclo 

desenvolvam actividades relacionadas com a água no dia Mundial da 

Água. 

Para o ano lectivo 2011/2012 irão ser realizadas duas acções que se 

apresentam em seguida:  

 

AACCÇÇÃÃOO  11  

� Acção: Construção de um painel reutilizando sobras de papel e outros materiais, e fazer 

colagens dando relevo a uma figura que represente o tema da água. 

� Material: Sobras de papéis e outros materiais passíveis de serem reutilizados. 

� Objectivo: Sensibilizar para a importância da água. 

� Duração da Acção: 1 dia. 

� Apresentação da Acção Dia e Local: A 22 de Março na escola. 

� Destinatários: Alunos do pré-escolar.  

AACCÇÇÃÃOO  22  

� Acção: Realização de um peddy paper, “O Ecomistério”. 

� Objectivo: Despertar para o uso eficiente da água.  

� Duração da Acção: 1 dia. 

� Apresentação da Acção Dia e Local: A 22 de Março, num local a designar. 

� Destinatários: Alunos do 1º Ciclo. 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA – 22 DE MARÇO 
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AACCÇÇÃÃOO::   ““ CCOONNHHEECCEERR  EE  PPRREESSEERRVVAARR””   

� Acção: Jogo da Glória Gigante.  

� Objectivo: Sensibilizar para a biodiversidade da fauna e 

flora. 

� Duração da Acção: 1 dia. 

� Apresentação da Acção Dia e Local: A 22 de Maio em local a designar. 

� Destinatários: Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo.  

 

OUTRAS ACÇÕES A DESENVOLVER 
EM ESPAÇO ESCOLAR 

 
AACCÇÇÃÃOO::   ““ VVAALL OORRII ZZAARR  PPAARRAA   CCUULL TTII VVAARR””   

  

��  Acção 1: Realizar a compostagem na escola.  

��  Material:   Compostor e resíduos.  

� Objectivo: Valorização dos resíduos. 

� Duração da Acção: A desenvolver ao longo do ano lectivo. 

� Destinatários: Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo.  

 

 

DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE – 22 DE MAIO 
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��  Acção 2: Criar um espaço para a plantação de plantas aromáticas aproveitando o 

composto obtido da compostagem.  

��  Material:   Plantas aromáticas.  

� Objectivo: Dar a conhecer algumas plantas aromáticas e demonstrar a valorização do 

composto obtido da compostagem. 

� Duração da Acção: A desenvolver ao longo do ano lectivo. 

� Destinatários: Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo.  

 

 

VISITAS DE ESTUDO 

 
Local: Centro de Educação Ambiental dos Gasparões em Ferreira do Alentejo. 

Objectivo: Fomentar a valorização dos resíduos através da compostagem. 

Destinatários: Alunos do 1º ciclo. 

Calendarização: A definir. 

Nº de Participantes: A definir. 

 

 

Local: Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho em Castro Verde. 

Objectivo: Fomentar a importância da preservação da fauna e flora. 

Destinatários: Alunos do 1º ciclo. 

Calendarização: A definir. 

Nº de Participantes: A definir. 
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CONCURSOS 
 

� Construção de uma maquete representando um ecossistema florestal com o aproveitando 

de materiais reciclados. 

� Atribuição de um nome para a mascote ambiental. 

Posteriormente serão definidos os regulamentos para os respectivos concursos.  

 

I FEIRA DO AMBIENTE  

A realizar a 5 de Junho de 2012 (Dia Mundial do Ambiente) 

� Um expositor por escola para a exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do 

ano; 

� Um expositor para as escolas do programa eco-escolas; 

� Um expositor da Câmara Municipal de Aljustrel; 

� Um expositor da Ambilital; 

� Um expositor das Águas Públicas do Alentejo; 

� Um expositor de uma empresa de materiais reciclados; 

� Um expositor com plantas aromáticas e composto; 

� Dois jogos: A definir. 

 

As escolas interessadas em participar em alguma das acções previstas neste plano deverão 

contactar a divisão técnica do ambiente da Câmara Municipal de Aljustrel, referindo quais as 

acções em que pretendem participar, o número de participantes e as idades dos mesmos. A 

data limite para contactar a Câmara irá ser divulgada oportunamente.  

Irão ser distribuídos brindes aos participantes ao longo das várias acções. 


