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enquadramento

 O presente Plano de Atividades visa a realização
de um

vasto conjunto de Atividades de Educação
Ambiental destinadas a diferentes públicos-alvo,
nomeadamente Estabelecimentos de Ensino, Lares e
Centros de Dia do concelho e população em geral,
distribuídas da seguinte forma:
 Projetos
 Percursos de Interpretação Ambiental
 Projetos/concurso
 Datas Comemorativas
 Atividades nas Praias
 Outras atividades (a divulgar oportunamente).



parcerias
De modo a enriquecer o conteúdo das atividades propostas e a
tornar mais abrangente e enriquecedor o processo de informação
e sensibilização pretende-se estabelecer parcerias com:

 Agência Portuguesa do Ambiente/ Administração da Região
Hidrográfica (APA/ARH);

 Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL);
 Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA);
 Autoridade Marítima;
 Centro de Saúde de Albufeira;
 Bombeiros Voluntários de Albufeira;
 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção de

Serviços da Região do Algarve (DGESTE/DSRAL);
 Ecoambiente;
 Grupo de Estudos e Ordenamento do Território e Ambiente

(GEOTA);
 Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA);
 Outras a designar.



 mediante ficha inscrição e de 
acordo com disponibilidade dos 
serviços, disponível em:

https://www.cm-
albufeira.pt/content/educa-o-
ambiental-0

Através de e-mail para:
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

inscrições

https://www.cm-albufeira.pt/content/educa-o-ambiental-0
mailto:educacao.ambiental@cm-albufeira.pt


planificação

o A planificação está sujeita a alterações



PROJETOS



compostagem
Projeto

Objetivo

Público-Alvo

Resíduos orgânicos A fornecer pelos 
participantes

1 Compostor  1m*1m A fornecer pelo Município ou 
pelo Estabelecimento

Caderno de Campo (Alunos)
Manual Técnico (Professores)

Local de 
Realização 

Fotografia

Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;
Inscrições A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 

educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Estrutura Durante o enchimento poderão usar-se vários resíduos e materiais: ramos grossos, cascas de fruta, legumes, cascas
de batatas, folhas secas, aparas secas de erva e relva, palha, feno e terra, etc;

Duração

Compostagem

Realização de uma Palestra, sobre a política dos 3R´s e a compostagem, durante o 1º Período;

No 2º Período proceder-se-á ao enchimento do compostor, com materiais verdes e castanhos;

Durante a execução do Projeto serão realizadas visitas mensais ao compostor pelos Técnicos de Ambiente.

1 Palestra + visita inicial ao compostor- 30 minutos 

Visitas periódicas – 15 minutos/cada.

Promover o conhecimento na área do tratamento da fração orgânica dos resíduos, com vista à formação dos
participantes, quanto à valorização da matéria orgânica transformando-a em composto.

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho, Secundário, Lares, Centros de Dia e Associações.

Material

A fornecer pelo Município

Sobre uma área não impermeabilizada nem compactada, preferencialmente junto de uma árvore de folha caduca.



escola limpa, espaço seguro
Projeto

Objetivo

Público-Alvo

Estrutura

Pinças; Sacos para a colocação de resíduos; 
Ficha de registo/ diagnóstico.

Local de 
Realização

Fotografia

Duração
1 Palestra + limpeza do espaço escolar - 90 minutos (aproximadamente).

Limpeza do espaço escolar – 45 minutos (aproximadamente).
Apresentação de resultados – 45 minutos (aproximadamente).

Material A fornecer pelo Município

Recinto escolar (interior e exterior).

 

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.
Durante o 1º Período será realizada uma palestra acerca da temática dos resíduos e, uma ação de limpeza do espaço
escolar;
2º Período, criação do Eco-código e mapa de localização de equipamento de deposição, realização de uma ação de 
No 3º período apresentação dos resultados da ação.

Especificações

A planta de localização e o Eco-código deverão, estar afixados nas salas e espaços comuns da Escola, durante o 2º e
3º Período;

Se possível, deverão realizar a compostagem dos resíduos orgânicos produzidos na Escola e criar recepientes para
deposição seletiva no interior das salas de aula.

Escola Limpa, Espaço Seguro

Desenvolvimento de ações de limpeza no espaço escolar, acompanhadas de palestras informativas sobre regras de
saúde e segurança no espaço escolar, incentivando a criação de trabalhos internos sobre a temática dos resíduos.

 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho.



chapim
Projeto

Público-Alvo

Ninho;
Exposição (tela) alusiva ao tema
Caderno de Campo.

Comedouro/sementes.
A fornecer pelo 

Estabelecimento

Fotografia

Parcerias Parque Natural da Ria Formosa;

Hotel Epic Sana Algave

Estrutura

Duração
Palestra + colocação do ninho – 45 min 
Construção de comedouros + observação – 45 min
Limpeza/observação – 30 min

Material
A fornecer pelo Município

Local de 
Realização

Estabelecimentos de ensino;
Zonas do Concelho onde se desenvolve a Processionária. 

Chapim

Objetivo
Sensibilizar para a importância da preservação dos habitats e da biodiversidade.

Contribuir para o controlo da Processionária implementando a colocação de ninhos para Chapim nas áreas do 
concelho com pinheiros, visto que estes se alimentam de lagartas.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.
Palestra/Colocação dos ninhos – até dezembro (Alunos e Técnicos do Município)

1º Ciclos Ensino Básico do Concelho, População em Geral.

Colocação de tela alusiva ao tema nos estabelecimentos participantes e edifícios municipais.
Construção de comedouros – novembro/janeiro. (Alunos)
Nidificação - janeiro a maio
Observação dos ninhos – fevereiro/maio (Alunos e Técnicos do Município)
 Limpeza dos ninhos – novembro e dezembro (Alunos e Técnicos do Município)



coastwatch
Projeto

Objetivo

Público-Alvo

Especificações
Duração

Questionários A fornecer pelo GEOTA
Binóculos; Guia de Identificação de Aves; Lápis. A fornecer pelo Município

Parceria

    Fotografia

Estrutura
Após a inscrição cada grupo realizará uma saída de campo a um bloco de 5 km (Aproximadamente) de comprimento,
paralelamente à linha da costa;
A cada grupo de 27 participantes, será entregue para preenchimento 10 questionários cedidos pelo GEOTA.

As inscrições são limitadas a grupos com o máximo de 27 participantes.

1 Saída de Campo à Praia – 180 minutos (aproximadamente).

Material

Grupo de Estudos e Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) 

Coastwatch

Sensibilização para observação e registo de dados relacionados com a orla costeira, bem como proporcionar
informação aos participantes sobre a biodiversidade característica do litoral, através de realização de percursos
pedestres, pelas praias do concelho.

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário do Concelho.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Local de 
Realização

Saída de Campo:
Bloco 36 – Desde a praia da Rocha Baixinha Nascente até à praia da Falésia Alfamar Nascente
Bloco 37 – Desde da praia Falésia Alfamar Poente até à praia da Maria Luísa
Bloco 38 – Desde a Praia da Maria Luísa até praia dos Pescadores
Bloco 39 – Desde a praia do Peneco até à Ponta da Baleeira
Bloco 40 – Desde Ponta Baleeira até à praia Evaristo
Bloco 41 – Desde praia Evaristo até à praia Grande



PERCURSOS



lagoa dos salgados
Percurso de 
Interpretação 

Ambiental

Objetivo

Público-Alvo

Duração

Roupa e calçado confortável
A fornecer pelos 

participantes
Binóculos
Guia de Identificação de Aves.

Local de 
Realização

Fotografia

Estrutura

Cada turma/grupo realizará uma saída de campo monitorizada pelos Técnicos da DAHUEV.
A saída de campo envolve um passeio acompanhado de explicações sobre os locais e espécies avistados;
Aquisição de conhecimentos sobre as diferentes espécies de fauna e flora características do local;
A saída realizar-se-á durante o mês de maio, com número máximo de 27 participantes por turma/grupo.

Lagoa dos Salgados 

Observação da fauna e flora da zona da Lagoa e Praia dos Salgados e transmissão conhecimentos sobre essas
espécies.

1º e 2º Ciclos do ensino básico  do Concelho.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços.

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

1 Saída de Campo – 180 minutos (aproximadamente).

Material
A fornecer pelo Município

Lagoa dos Salgados

Desafio

Durante mês maio, deverão apresentar um desenho colorido, alusivo à saída de campo, que deverá ser entregue na
DAHUEV.
Os desenhos, a apresentar em folha de tamanho A4, deverão conter o título “Lagoa dos Salgados” na frente, e a
identificação do autor e do estabelecimento.



poças de maré
Percurso de 
Interpretação 

Ambiental

Objetivo

Público-Alvo

Duração

Roupa e calçado confortável.
A fornecer pelos 

participantes
Camaroeiros.
Ficha de campo;
Jogo.

Local de 
Realização

Desafio

   Fotografia

Material
A fornecer pelo Município

Praia Manuel Lourenço

Os desenhos, a apresentar em folha de tamanho A4, deverão conter o título “Poças de Maré na Praia Manuel
Lourenço” na frente, e a identificação do autor e do estabelecimento escolar.

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

Estrutura
Cada turma/grupo realizará uma saída de campo monitorizada pelos Técnicos de Ambiente da DAHUEV.
Ao longo da atividade será preenchida uma ficha de campo;
Realização de uma atividade prática sobre os seres que vivem no mar.
A saída realizar-se-á durante o mês de fevereiro, com número máximo de 27 participantes por turma/grupo.
1 Saída de Campo – 180 minutos (aproximadamente).

Descoberta e observação de seres vivos, proporcionando um contacto direto com os organismos marinhos.

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços.

Poças de Maré na Praia Manuel Lourenço



ribeira de quarteira
Percurso de 
Interpretação 

Ambiental 

Objetivo

Público-Alvo

Inscrições

Duração

Roupa e calçado confortável; A fornecer pelos 
participantes

Binóculos; 
Imagens/cartões da Flora e Fauna;

Local de 
Realização

Fotografia

Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços.

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

       Estrutura
Saída de campo ao Sítio da Ribeira de Quarteira e Castelo de Paderne, monitorizada pelos Técnicos de Ambiente da 
O percurso abrange o açude, a ponte do castelo e o castelo de Paderne.

Material
A fornecer pelo Município

Desafio

Sítio da Ribeira de Quarteira

Conhecer e observar espécies de fauna e flora incluída na Rede Natura 2000 bem como o património histórico-
cultural desta área.

1º e 2º Ciclos do Ensino Básico do Concelho.

A saída realizar-se-á durante o mês de março, com número máximo de 27 participantes por turma/grupo.
1 Saída de Campo – 180 minutos (aproximadamente)

Sítio da Ribeira de Quarteira (Percurso).

Durante mês maio, deverão apresentar um desenho colorido, alusivo à saída de campo, que deverá ser entregue na
DAHUEV.
Os desenhos, a apresentar em folha de tamanho A4, deverão conter o título “Sítio da Ribeira de Quarteira” na frente, e
a identificação do autor e do estabelecimento.



PROJETOS/
CONCURSOS



enfeites de Natal reciclados
Projeto/Concurso

Objetivo

Material Resíduos (embalagens plásticas, papel de revista, jornal, tecidos, etc.)
A fornecer pelo 
estabelecimento

Parceria

Pémio Apresentação dos trabalhos ao público.

Fotografia

Incrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

        Estrutura
Durante os meses de outubro a novembro, os participantes deverão construir os materiais alusivos à época Natalícia;

O Município de Albufeira pretende reunir os trabalhos apresentados a concurso, e expô-los durante o mês de
dezembro em local a determinar.

Um Natal mais Ecológico em Albufeira - 25 dezembro
Incentivo ao espírito natalício no espaço escolar, difundindo a aplicação de práticas sustentáveis através da
valorização dos resíduos, criando decorações de Natal que serão expostas à população, contribuindo para um “Natal
reciclado” no concelho.

Público-Alvo

Escalão 1 – Pré Escolar;
Escalão 2 - 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; 
Escalão 3 - 2º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; 
Escalão 4 - 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; 
Escalão 5 – Ensino Secundário do Concelho; 
Escalão 6 – Lares, Centros de Dia e Associações do Concelho; 
No Escalão 1 e 6 podem inscrever-se os Estabelecimentos de gestão particular pertencentes ao Concelho de
Albufeira.

Ecoambiente;
Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve;
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/ Direção de Serviços da Região do Algarve.

Local  de 
Realização

Trabalhos - Local a determinar pelos participantes;
Exposição – Galeria de Arte Pintor Samora Barros

Especificações

Cada turma/grupo, só poderá apresentar 1 trabalho;
Os trabalhos a apresentar terão que ser alusivos ao Natal, com medida máxima de 1,5 m * 1m;
Todos os trabalhos terão que estar acompanhados da ficha técnica;
No caso dos participantes não possuírem meio de transporte, um representante da DAHUEV, poderá levantar os 
É obrigatório a consulta e cumprimento das normas do Regulamento do Concurso.



a energia e as alterações climáticas
Projeto/Concurso

Objetivo

Inscrições

Estrutura

Material Computador
A fornecer pelo 

Estabelecimento

Caixa de Crédito Agrícola de Albufeira;

Prémio

Fotografia

A Energia e as Alterações Climáticas 

Criação de um vídeo-clip sobre a temática da energia e das alterações climáticas, que proponha medidas para
redução do consumo de energia em diferentes locais: em casa, na escola e nos edifícios públicos. 

Público-Alvo Escalão 1 - 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; 
Escalão 2 - Secundário do Concelho.

Parceria
Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL);

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/ Direção de Serviços da Região do Algarve.
Local e Data de 

Realização
Escola ou outro local a determinar pelos autores.
Durante o ano letivo.

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Durante os meses de outubro a março os participantes deverão reunir todo o material para a execução do vídeo-clip.

Especificações

Cada turma/grupo poderá apresentar 1 video-clip;
Recomenda-se a criação do vídeo através do Windows Movie Maker;
O conteúdo resultará da exclusiva criatividade dos concorrentes, devendo respeitar o tema do projeto;

É obrigatório a consulta e cumprimento das normas do Regulamento do Concurso.

Apresentação do trabalho selecionado, por escalão, ao público.



DATAS 
COMEMORATIVAS



dia mundial da floresta/árvore
Data Comemorativa

      Objetivo

Público-Alvo

Local de 
Realização

Fotografia

Dia Mundial da Floresta/Árvore - 21 março

Transmitir informações sobre importância da floresta, prevenção dos fogos e erosão do solo.

População em Geral, Creche,Pré escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, Lares e Centros de Dia do 
Concelho.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Estrutura Saída de Campo ao parque/jardim das 09h30 às 12h00, realização de diversas atividades/demontrações ao ar livre.
Levar roupa, calçado confortável e lanche. 

Parceria

Ecoambiente
Divisão de Desporto e Juventude; Divisão Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; Serviço Municipal de 
Caixa de Crédito Agrícola de Albufeira;
Bombeiros Voluntários de Albufeira.

Parque da Alfarrobeira ou outro dentro do concelho de Albufeira.



abertura da época balnear
Data Comemorativa

Objetivo
Público-Alvo

Parceria
Local de 

Realização

Fotografia

Comemoração da abertura da Época Balnear, concelho Albufeira - 15 maio 

Alertar para a importância das regras de saúde e segurança na praia.
 1º e 2 º,3º Ciclos do Ensino Básico do Concelho, Secundário, população em geral.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

    Estrutura Exposição/demonstração dos meios de salvamento da Autoridade Marítima, Associação de Nadadores Salvores de 
Simulação de afogamento/salvamento pela Autoridade Marítima e ANSA.
Autoridade Marítima  e  Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira.

Praia do Inatel



dia internacional da biodiversidade
21

Data Comemorativa

Objetivo

Participantes 

    Estrutura

Material Roupa e calçado adequado, água. A fornecer pelos 
participantes

Local de 
Realização

Fotografia

Percurso pedestre pela Sítio da Ribeira de Quarteira.

Sítio da Ribeira de Quarteira.

Dar a conhecer a fauna e flora caracteristica do Sítio da Ribeira de Quarteira, através da visita à estação de
Biodiversidade.

 1º e 2 º e 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, Secundário, população em geral.

Inscrições
Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Dia Internacional da Biodiversidade - 22 maio



dia mundial do ambiente
Data Comemorativa

Objetivo

Público-Alvo

Especificações

Duração

Material Videos, canções, teatro,  cartazes, outros.
A fornecer pelos 

participantes
Local de 

Realização

Fotografia

Inscrições limitadas à disponibilidade dos serviços;

A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt (Educação Ambiental) ou em 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt.

Mostra de atividades ambientais, através do trabalho desenvolvido pelos jovens e séniores do concelho (consultar
Regulamento), ou outras que venham a ser designadas.

Durante o ano letivo.

Auditório Municipal de Albufeira

Inscrições

Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho

Assinalar ações positivas de proteção e preservação do Ambiente e alertar a população em geral, para a necessidade
de adotar comportamentos sustentáveis, com visto num desenvolvimento equilibrado do planeta.

Pré-escolar, 1º,2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, Secundário, Lares, Centros de Dia e Associações do Concelho.



avaliação
Através de e-mail para:
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

• Solicitar a ficha de 
avaliação;

• Enviar dentro de prazo.

mailto:educacao.ambiental@cm-albufeira.pt


OUTRAS ATIVIDADES



Associação Bandeira Azul

Eco-Escolas
Jovens Repórteres 

para o Ambiente
Hastear Galardão 

Bandeira Azul e Praia 
Acessível

Aplicação de conceitos e 
ideias de educação e 

gestão ambiental 

Projeto de investigação, 
jornalismo e comunicação

Cerimónia do hastear das 
Bandeiras nas praias 

galardoadas

Pré-escolar ao Secundário
Grupos escolares (dos 13 aos 21
anos) ou free-lancers (dos 15 as

21 anos)
População em  geral

Incrições/informações: http://bandeiraazul.abae.pt// educacao.ambiental@cm-albufeira.pt
Eco-Escolas: O valor da inscrição será comportado pelo Município de Albufeira mediante
solicitação prévia.

http://bandeiraazul.abae.pt/
mailto:educacao.ambiental@cm-albufeira.pt


RESERVA DE 
TRANSPORTE



reserva de transporte
Estabelecimento (mediante inscrição) Responsável Autocarro nº part.

1 19/nov

Rocha B. 
Nascente até 
Aquamarina 

Nascente (Bloco 
36) 

9h às 12h

1 20/nov

Barranco das 
Belharucas até 
Olhos d'Água  

(bloco 37)

9h às 12h

1 21/nov
Maria Luisa até 

Pescadores 
(Bloco 38) 

9h às 12h

1 22/nov
Ponta Baleeira até 

Evaristo (Bloco 
40) 

9h às 12h

1 23/nov
Evaristo até 

Salgados (Bloco 
41)

9h às 12h

1 04/fev 9h às 12h
1 05/fev 9h às 12h
1 06/fev 9h às 12h

1 07/fev 9h às 12h

1 08/fev 9h às 12h

1 25/mar

1 26/mar

1 27/mar

1 28/mar

1 29/mar

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

9h às 12h

Reserva de Transporte 2018/2019

Atividade
Transportes 31 Lugares

Dia/ Mês Local a visitar Horário

Projeto Coastwatch

Percurso de 
Interpretação Ambiental - 

Poças Maré Manuel 
Lourenço

Praia Manuel 
Lourenço 

Percurso de 
Interpretação Ambiental 
Sítio Ribeira de Quarteira

Sítio da Ribeira 
Quarteira

Comemoração Dia 
Mundial Árvore

21/mar Parque da 
Alfarrobeira 

9h às 12h



 As datas indicadas podem estar sujeitas a alterações caso as condições meteorológicas não permitam a
realização da atividade. O reagendamento da atividade fica sujeita à disponibilidade dos Técnicos do Município
de frota automóvel disponível.

 O número de inscrições é limitado ao número de autocarros reservado; sendo atribuído por ordem de inscrição e
uma atividade por professor;

 O número de participantes por atividade é limitado aos lugares do transporte reservado (máx. 31 lugares).

reserva de transporte (cont.)
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Percurso de 
Interpretação Ambiental 

Lagoa dos Salgados

Lagoa dos 
Salgados

9h-12h

Dia Internacional da 
Biodiversidade

22/mai Lagoa dos 
Salgados 

9h-12h

Comemoração Abertura 
da Época Balnear

15/mai Praia do 
Pescadores

9h às 12h

Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente

05/jun Auditório Municipal 9h às 12h



contactos

 Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes

 educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

 289 599 632/961 624 521

 http://www.cm-albufeira.pt/content/ambiente

 Facebook/educacaoambientalemalbufeira

mailto:educacao.ambiental@cm-albufeira.pt
http://www.cm-albufeira.pt/content/ambiente
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