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Areal das praias de Albufeira

Dotar os participantes de comportamentos alternativos que permitam reduzir impactes causados pela poluição 

da orla costeira e dos rios, levando os participantes a refletir sobre possíveis soluções para os mesmos. 

Atelier 2 – Explorando os oceanos: Neste atelier, as crianças vão ficar a conhecer as características dos cinco 

Oceanos e vão poder identificá-los num grande mapa. Vão ainda descobrir a origem de algumas espécies 

marinhas relevantes para o Homem, conhecer as ameaças a que estão sujeitas e como isso influencia a nossa 

vida e de tantas outras espécies.

Atelier 4 – Há Mar e Mar Há Agir e Mudar: Através de um jogo de “quantos-queres” de grandes dimensões as 

crianças vão participar num jogo de sensibilização ambiental. O jogo irá processar-se como o jogo do “quantos-

queres” normal, sendo que por detrás de cada símbolo/cor estará uma ação benéfica para o meio ambiente que 

terá de ser executada no momento pelo participante.

15 minutos por atelier

Objetivo

Do Rio ao Mar sem Lixo

Sensibilizar para o facto de grande parte do lixo encontrado em zonas marinhas ter a sua origem em atividades 

terrestres bem como chamar a atenção para o papel que os rios enquanto ponte de ligação entre a terra e o mar.

Sensibilizar os utentes das praias para a importância dos rios e oceanos enquanto habitat de diversas formas de

vida e como produtores de matérias-primas uteis ao homem.

Utentes das praias de Albufeira

Não carece de inscrição.

Estrutura

Atelier 1 – Há Vida na Areia: As crianças vão recolher pequenas amostras de areia, junto ao mar, e através de 

lupas e microscópicos vamos identificar pequenos organismos que vivem nestas zonas, assim como analisar as 

principais características da água do mar (ph, salinidade).

Atelier 3 – Do rio ao Mar sem Lixo:  Através da utilização de um plano inclinado e da demonstração do percurso 

de um rio até ao mar, os utentes irão observar como tudo o que é deitado ao chão ou aos rios irá, eventualmente 

desaguar no mar. Irão concluir que poluentes como lixo e pesticidas têm um impacto importante em todo o 

ecossistema marinho.


