
Educação 
Ambiental

Município de Albufeira - Unidade do Ambiente 

Plano de Atividades
2020/2021

1



enquadramento
 O presente Plano de Atividades é elaborado de modo a dar resposta aos critérios de

atribuição do galardão Bandeira Azul no que diz respeito à realização de Atividades de
Educação Ambiental;

 As atividades consideram-se distribuídas por 4 grupos/tipos:

 Atividades tipo A – Sensibilização / publicação de informação – pelo 
menos 1 atividade.
Atividades tipo B – Com participação passiva – pelo menos 2 atividades.
Atividades Tipo C – Com participação ativa – pelo menos 2 atividades.
Atividades Tipo D - Com efeito multiplicador – pelo menos 1 atividade;

 As atividades destinam-se a diferentes públicos-alvo, nomeadamente Estabelecimentos
de Ensino, Lares e Centros de Dia e população em geral e são agrupadas da seguinte
forma:

 Projetos
 Percursos de Interpretação Ambiental
 Projetos/concurso
 Datas Comemorativas
 Atividades nas Praias
 Outras atividades (a divulgar oportunamente).

 É obrigatório que 2 das atividades, pelo menos, sejam realizadas em cada uma das 
praias galardoadas e tenham por público-alvo os banhistas;

 Pelo menos 2 das seis atividades de Educação Ambiental devem, obrigatoriamente, 
trabalhar o tema anual lançado pela ABAE -Associação Bandeira Azul da Europa 
(ainda por definir).
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parcerias
De modo a enriquecer o conteúdo das atividades
propostas e a tornar mais abrangente o processo de
informação e sensibilização pretende-se estabelecer
parcerias com:

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

 Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira
(ANSA);

 Autoridade Marítima;
 Centro de Saúde de Albufeira;
 Bombeiros Voluntários de Albufeira;
 Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira
 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção

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

Ambiente (GEOTA);
 Outras a designar.
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 mediante ficha de inscrição,
disponível em:

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

Ou

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

inscrições

4

 A participação nas atividades obriga a inscrição prévia, ficando a
aceitação/calendarização das inscrições recebidas limitada à disponibilidade dos
serviços municipais bem como às contingências impostas devido à doença COVID-2019.



planificação

 A planificação está sujeita a alterações.
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Ensino Pré-
escolar/Cre

che

1º Ciclo do 
Ensino 
Básico

2º Ciclo do 
Ensino 
Básico

3º Ciclo do 
Ensino 
Básico

Ensino 
Secundário

  Ensino Pré-
escolar 
(ensino 

particular)

Lares, 
Centros de 

Dia e 
Associações

Público em 
geral

Compostagem novembro a junho

Escola Limpa, Espaço Seguro novembro a junho

Chapim novembro a maio

A Viagem da Bandeira Azul anual

Sítio da Ribeira de Quarteira março

Um Natal Mais Ecológico em Albufeira novembro a dezembro

Descobre e Fotografa a Biodiversidade de 
Albufeira

abril

Dia Mundial do Ambiente – 5 junho junho

Abertura da Época Balnear (A def inir) maio/junho

Carrinha de Educação Ambiental anual
Eco-Escolas outubro a junho

Jovens Repórteres para o Ambiente outubro a junho

Atividades na Praias julho e agosto

Grupos escolares (dos 13 aos 21 anos) ou free-lancers (dos 15 as 21 anos)

PLANIFICAÇÃO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CALENDARIZAÇÃO 
2020/2021

PROJETOS/CONCURSO

DATAS COMEMORATIVAS

OUTRAS ATIVIDADES

ATIVIDADES

PARTICIPANTES

PROJETOS

PERCURSOS DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL



PROJETOSPROJETOS
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compostagem
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escola limpa, espaço seguro
8



chapim 9



10

a viagem da bandeira azul



PERCURSOS 
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ribeira de quarteira
12

 Atividade incluída no Projeto Educativo Geoparque e limitada às contingências impostas devido à doença COVID-2019 .



PROJETOS/
CONCURSOS
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um Natal mais ecológico em Albufeira
14



descobre e fotografa a biodiversidade de 
albufeira
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DATAS 
COMEMORATIVAS
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dia mundial do ambiente
17



abertura da época balnear
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OUTRAS ATIVIDADES
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carrinha de educação ambiental
Veiculo destinado à promoção de ações de
Educação Ambiental em todo o concelho.

Com a Educação Ambiental Itinerante será
possível proporcionar à população um
contacto próximo promovendo a partilha e
troca de informações, percorrendo as
freguesias, escolas, instituições e levar a todos
informações sobre reciclagem, poluição,
sustentabilidade, água, entre outros temas.

Trata-se de um veículo com capacidade para
9 ocupantes, que fará também o transporte
dos técnicos de ambiente para as atividades
de educação ambiental, a realizar durante o
ano letivo, transportando os equipamentos e
materiais de apoio necessários para as
atividades como dvd’s; jogos; livros…
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programas da Associação Bandeira Azul 
para escolas

Eco-Escolas

Jovens Repórteres 
para o Ambiente

Programas da 
Associação Bandeira 
Azul que requerem a 
inscrição das escolas 
interessadas e que se 
realizam em parceria 

com o Município

Aplicação de conceitos e 
ideias de educação e 

gestão ambiental 

Projeto de investigação, 
jornalismo e comunicação

Pré-escolar ao Secundário

Grupos escolares (dos 13 aos 21

anos) ou free-lancers (dos 15 as

21 anos)

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.
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avaliação

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

• Solicitar a ficha de 
avaliação;

• Enviar dentro de prazo.
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NECESSIDADES
APROVAÇÃO DO PLANO
RESERVA TRANSPORTE
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reserva de transporte
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Estabelecimento a designar 
oportunamente

Responsável Autocarro nº participantes

15/mar

16/mar

17/mar

18/mar

19/mar

As datas indicadas podem estar sujeitas a alterações caso as condições meteorológicas não permitam a realização da atividade na data indicada. O reagendamento da 
atividade fica sujeita à disponibilidade dos Técnicos do Município de frota automóvel disponível. Poderá haver limitações na lotação dos autocarros devido às imposições 
relativas ao COVID-19. Nota:

9h às 13h

Reserva de Transporte 2020/2021

Atividade
Dia/ 
Mês

Local a visitar Horário

Transportes 31 Lugares

Percurso de 
Interpretação 

Ambiental Sítio 
Ribeira de 
Quarteira

Sítio da Ribeira Quarteira



contactos

 Unidade do Ambiente

 educacao.ambiental@cm-albufeira.pt

 289 599 632/961 624 521

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

 Facebook/educacaoambientalemalbufeira
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