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1 - Objectivos 

Objectivo Geral

Demonstrar boas práticas de gestão e manutenção de linhas de água naturais, bem 
como boas práticas de construção e recuperação de linhas de águas degradadas em 
ecossistemas intervencionados pela acção humana (Albufeira de Castelo do Bode).

Objectivos específicos
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Fazer o levantamento da situação da bacia afluente por uma metodologia de  
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Fazer o levantamento da situação da bacia afluente por uma metodologia de  
"watershed-watch”.

Aplicar metodologias participativas de observação a partir de dados ambientais 
observáveis e fazer a quatificação estatística de resultados.
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1 - Objectivos 

Através
participação
valias

Visitas
ameaças

Através desta acção muitas actividades educativas e de lazer envolvendo a
participação da comunidade local podem ser despoletadas, fomentando mais
valias e modos de maior controlo dos usos da bacia e do plano de água:

Visitas de campo, inventários, recolha de amostras, cobertura fotográfica, detecção de
ameaças e pontos fracos, procura de oportunidades e pontos fortes, promoção da

Resultados esperados
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ameaças
interdisciplinaridade
ameaças e pontos fracos, procura de oportunidades e pontos fortes, promoção da
interdisciplinaridade e do envolvimento da comunidade local.
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2 - Destinatários

• Grupos de jovens (estudantes,  associações e grupos 

5

informais)

• Professores EB/S e monitores de grupos de jovens

• Decisores

• Técnicos de partes interessadas

• Famílias
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3 – Fundamentação (1/2)

Esta actividade parte dos seguintes princípios:

- Todos devem proteger a biodiversidade e os recursos naturais -

disso depende o nosso futuro

- Para proteger, é preciso conhecer
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- Para conhecer é preciso observar, estudar e experimentar

- E mais fácil observar e aprender com orientação

- A motivação é uma forte ajuda para aprender e pode ser despoletada 

por muitas formas
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3 – Fundamentação (2/2)

A orientação pode envolver muitos métodos e técnicas pedagógicas. 

Nesta tarefa favoreceram-se as que implicam:

maior nível de participação 

maior número de sentidos

maior integração de conhecimentos 
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maior integração de conhecimentos 

maior potencial de interdisciplinaridade

mais áreas do saber: saber-fazer, saber-ser, saber-saber

interacção com o meio e a comunidade

experiências de vida e descoberta de vocações

Leio, esqueço
Escrevo, lembro
Faço, aprendo
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4 - Metodologia

Aplicação de técnicas educação não formal de complemento da 

actividade escolar e de valorização curricular

• Guião para os professores

• Formação de monitores/professores

• Palestras explicativas
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• Palestras explicativas

• Visitas de campo / actividades complementares

• Questionário

• Cartografia de apoio

• Apoio documental complementar

• Exploração de conteúdos (antes, durante e depois)

• Tecnologias de informação e comunicação
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5 - Questionário (1/5)
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5 - Questionário (2/5)
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5 - Questionário (3/5)
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5 – Questionário (4/5) cartografia de apoio
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5 – Questionário (5/5)
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6 – Acções complementares – construção e colocação de 
caixas-ninho para avifauna (colaboração: Associação PATO)
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Escolas

i. Efectuadas acções de sensibilização dos alunos através de 
actividades de campo (Figueiró dos Vinhos e Abrantes); 

ii. Interesse demonstrado por parte de alunos (2º e 3.º ciclo de 
ensino) e docentes;

iii. Sugestões de melhoria do Guião e Questionário;

7 – Resultados (1/2)
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iii. Sugestões de melhoria do Guião e Questionário;

iv. Comprovada necessidade de apoio aos alunos aquando do 
preenchimento do Questionário;

v. Possibilidade de divulgação in loco dos valores naturais 
existentes e troca de experiência com jovens;

vi. Reconhecimento de espécies não inventariadas nos 
relatórios técnicos: Carvalho-roble (Quercus robur) e  Corvo-
marinho (Phalacrocorax aristotelis).

vii. Jogos educativos com os recursos naturais
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Câmaras Municipais

i. Estabelecimento de linhas de comunicação 
com escolas;

ii. Apoio logístico com meios de deslocação 
disponibilizados às escolas;

7 – Resultados (2/2)
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iii. Disponibilização de salas de conferências;

iv. Fornecimento de informação (cartografia, 
contactos, eventos);

v. Divulgação.
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- Validação do questionário com 
a experiência das acções no 
terreno

- Desenvolvimento de materiais 
acessórios

- Mapas

8 – Perspectivas futuras (1/5)

Câmaras Municipais:

-apoio logístico com meios de 
deslocação de apoio às escolas e 
outros grupos organizados; 

-fornecimento de informação 
(cartografia, contactos, eventos)
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- Guião de apoio

- Fichas de identificação 
(fauna, flora,..)

- Formação de 
Professores/Monitores

- Guião (em finalização)

- Suporte de informação na WEB 
(proposta para aprovação)

(cartografia, contactos, eventos)

-Apoio na análise de dados e 
divulgação de resultados;

-Intervenção e acção correctiva;

-divulgação.
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8 – Perspectivas futuras (2/5)

Escuteiros e grupos organizados (voluntários): 

- participação em acção de formação de monitores e 
apoio com guião;

- acções de sensibilização dos participantes;
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- organização de visitas (grupos de 3 a 4 elementos); 

-levantamento com base em questionário auto-
explicativo e mapas; 

-contributo no tratamento de dados e em 
apresentação da experiência em seminário no final 
da campanha;

-divulgação.
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Escolas: 

-acção de formação de professores e apoio com 
guião; 

-acções de sensibilização dos alunos; 

-organização de visitas; 

8 – Perspectivas futuras (3/5)
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-levantamento com base em questionário auto-
explicativo e mapas; 

-contributo no tratamento de dados e em 
apresentação da experiência em seminário no final 
da campanha;

-divulgação.
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8 – Perspectivas futuras (4/5)
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Inscrição
• Local
• Nº alunos

Formação 
/Guião
• Formação 

professores
• Exploração prévia

Visita
• Explicação prévia
• Questionários
• Construção 

colocação ninhos
• Conclusões

Escolas/escoteiros: 
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Exploração 
conteúdos
• Registo dados
• Tratamento dados
• Espécies e sistemas
• Ameaças e 

oportunidades
• Ocupação humana…

Recomendações
• Uso dos espaços
• Medidas gestão 
• Medidas preventivas
• Valorização 

económica e social

Nova Visita 
/comparação
• Explicação prévia
• Questionários
• Verificação 

/colocação ninhos
• Conclusões
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8 – Perspectivas futuras (5/5)
Modelo possível de desenvolvimento futuro

Escola/grupo
Guião Logística Visita

Página 
Internet

Inscrição
Documentação
Mapas
Contactos
Resultados
Publicações
Eventos

Guião
Questionário
Palestras e acções 
formação
Organização

Logística
Mapas
Materiais
Lanche
Segurança

Visita
Preparação
Palestra
Questionário
Caixas Ninho
Actividades
ConclusõesRegressoExploração

Matemática
TIC
Geografia
Geologia
Biologia
História…

Câmara 
Municipal
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9 – Áreas de desenvolvimento (1/5)

Questionários para EB 1,2 e EB 3º Ciclo (adaptação)

Guião

Fichas de exploração curricular e casos-estudo (Matemática, TIC, Fichas de exploração curricular e casos-estudo (Matemática, TIC, 
Geografia, Geologia, Biologia, Ciências da Natureza, História, 
Estudo do Meio, ….)

Acções complementares de formação

Acções lúdicas e pedagógico

WEB 2.0 (página, facebook, LinkedIn, blogue …)
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9 – Áreas de desenvolvimento (2/5)

Acções complementares de formação:

Preparação e exploração de conteúdos “Olhar Atento”

Preparação de visitas de campo

Construção de caixas-ninho

Observação de avifaunaObservação de avifauna

Identificação e erradicação de invasoras (ex. Mata do Buçaco)

Protecção de linhas de água e combate à erosão

Limpeza de matas

Gestão do Fogo

Criação de trilhos de interpretação e exploração

Turismo Ambiental

Envolvimento e participação publica em planos de gestão e ordenamento
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9 – Áreas de desenvolvimento (3/5)

Jogos ecológicos 

Piq-niq ecológico

Trilhos homologados

Concursos de fotografia de 
Natureza

Feiras de artesanato e gastronomia

Roteiro do Turismo Rural

Acções lúdicas e de promoção turistico-ambiental:

Canoagem

Campeonatos Natação

Campismo

Aldeias do Xisto

Aldeias históricas

À descoberta do Património

Roteiro da gastronomia / concursos

Roteiro do Turismo Rural

Campeonatos de Pesca

Visitas orientadas (escolas, grupos)

Olhar Atento (albufeira e 
embocadura dos efluentes)

Projecto Rios (rio Zêzere, a 
montante e jusante)

Vigilância fogos
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9 – Áreas de desenvolvimento (4/5)

WEB 2.0 
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9 – Áreas de desenvolvimento (5/5)

ONG

Escolas

C.M. e J.F.Proprietários

Empresas

Criação de rede de 
entidades 

activamente 
…

Fiscalização

Protecção 
Civil

ARH

AFN

ICNB

activamente 
empenhadas na 
boa gestão da 

agua e da floresta 
na bacia da 
Albufeira de 

Castelo do Bode
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