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O Programa de Atividades Educativas no Município de Lagoa (PAEML) 
é um documento estratégico e de divulgação que se assume como 
uma ferramenta de trabalho, de cariz operativo, que pretende ser um 
referencial para a comunidade educativa e para as famílias, e que se-
gue as linhas orientadoras da Direção Geral da Educação, a Carta das 
cidades educadoras da qual o Município de Lagoa é signatário desde 
2018, bem como da Agenda 2030 para os 17 Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável.

Conscientes do desafio que a nova pandemia Covid-19 fez emergir na 
sociedade educativa e na sociedade em geral, foi necessário readap-
tar os mecanismos e processos de participação nas atividades edu-
cativas, culturais e lúdicas promovidas pelo Município de Lagoa. De 
entre as atividades planificadas, providenciamos várias metodologias, 
lugares, dinâmicas, recursos e áreas temáticas, que vão da história do 
concelho, ao desporto, ao ambiente, à igualdade de género e cidada-
nia, entre outras.

O Município de Lagoa e a comunidade escolar, de modo simbiótico, 
visam promover a oferta educativa e cultural; dar voz às crianças e 
jovens do concelho e otimizar os seus conhecimentos; promover o tra-
balho em rede, priorizando também a educação não formal e ao longo 
da vida, tendo como pano de fundo os 17 Objetivos para o Desenvolvi-
mento Sustentável.

Contamos com a participação de toda a comunidade para tornar a 
cidade de Lagoa mais consciente e sustentável.

I. Apresentação



O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa
Luís António Alves Encarnação.



II.
Atividades em
tempo letivo
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Lagoa a Ler: Brincar com as Palavras
Este projeto, inserido no programa “Lagoa a Ler”, tem como objetivo melho-
rar o desenvolvimento das competências pré-leitoras das crianças e conse-
quentemente o seu desempenho, motivação para a aprendizagem da leitura 
e da escrita e o seu rendimento escolar.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 5 anos. Ins-
crições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

Lagoa a Ler: Leituras em Viagem
Este projeto, inserido no programa “Lagoa a Ler”, tem como objetivo criar e 
fortalecer os hábitos de leitura nas crianças desde a primeira infância, esti-
mular a sua imaginação e criatividade, assim como, promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 5 anos. Ins-
crições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

Expressão musical e dança criativa
Conjunto de atividades no âmbito da educação e expressão musical e cor-
poral que visam favorecer o desenvolvimento harmonioso das capacidades 
expressivas das crianças. Em colaboração com a ARTIS XXI.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 5 anos. Ins-
crições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

Semear histórias
Nesta atividade vamos estimular a imaginação e a criatividade, recriando-se 
o sentido das coisas – sempre novas e diferentes – a partir de cada história

Ensino Pré-escolar
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que se conta, promovendo formas de leitura diversas e divulgando obras e 
autores. 

Temáticas alternadas: Dia Mundial da Alimentação; Dia das Bruxas; Semana 
dos Afetos; Dia da Árvore, O Natal está a chegar! Local: Biblioteca Municipal 
de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as 3 – 10 anos. (máximo de 25 participantes 
por grupo, aprox.). Inscrições via email para: biblioteca@cm-lagoa.pt

Peixinhos na água – Adaptação
ao meio aquático no pré-escolar
Este projeto visa permitir que todas as crianças em idade pré-escolar pos-
sam ter contacto com a Adaptação ao Meio Aquático; 
Aquisição e Autonomia no Meio Aquático; 
Adquirir Habilidades Aquáticas Básicas.
 
Periodicidade: Uma vez por semana ao longo de todo o ano letivo. Público 
Alvo: Crianças dos 4 aos 6 anos, que frequentam o pré-escolar. - Atividade 
desportiva. Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos 
e/ou instituições escolares.

Apoio à psicomotricidade no Pré-Escolar
Garantia que todas as crianças dos 3 aos 5 anos tenham acesso à prática 
desportiva.

Periodicidade: 1 vez por semana (ao longo de todo o ano).  Público Alvo: 
Todas as crianças do pré-escolar público e privado (Porches, Mexilhoeira da 
Carregação e Carvoeiro). Inscrições: Em articulação com as direções dos 
agrupamentos e/ou instituições escolares.

Escola ativa
Promoção / divulgação da mais-valia da prática da atividade física;

II. Atividades a decorrer em tempo letivo

Ensino Pré-escolar
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Convívio entre todas as crianças desta idade.

Periodicidade: 3 dias por ano. Público Alvo: Todas as Crianças do pré-es-
colar e 1º CEB - Atividade desportiva. Inscrições: Em articulação com as 
direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Comunicação “Algas e plantas marinhas”.
Palestra sobre os diferentes tipos de algas. Consciencialização acerca da 
nossa biodiversidade aquática e marinha. A importância das algas para os 
ecossistemas marinhos. Utilizações na sociedade e na indústria.  

Periodicidade: pontual – por marcação. Local: Sítio das Fontes / Equipa-
mentos escolares. Público Alvo: Do pré-escolar ao 2º Ciclo. Inscrições: sitio.
fontes@cm-lagoa.pt

Escola de trânsito – Educação para o pré-escolar
- Aprender as regras básicas de como circular
e caminhar na via pública;
- Conhecimento dos sinais de trânsito;
- Aprender acerca da utilização correta das
cadeirinhas auto (sistema de retenção).

A Escola de Trânsito de Lagoa é um programa de formação de segurança e 
prevenção rodoviária que pretende de uma forma geral, identificar atitudes e 
comportamentos de risco rodoviário e perigos na via pública; contribuir para 
a utilização consciente dos sistemas de proteção individuais de segurança e 
promover uma cultura de segurança.

Local: Escola de Trânsito de Lagoa Público Alvo: Pré-escolar (3 – 6 anos 
de idade). Inscrições: Plataforma SIGA para os Agrupamentos. escola.tran-
sito@cm-lagoa.pt. Caso a atividade seja livre, não existe a necessidade de 
inscrição prévia, desde que a criança seja acompanhada por um adulto.

Ensino Pré-escolar
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Lagoa a Ler: Crescer a Ler
Esta atividade inserida no programa “Lagoa a Ler” procura acompanhar, com 
maior proximidade, crianças que necessitem de atingir os níveis de compe-
tências leitoras considerados desejáveis.

Local: Equipamentos escolares.
Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 7 anos.
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institui-
ções escolares.

Educação musical
Proporcionamos um conjunto de atividades que favorecem uma sensibilida-
de e desenvolvimento harmonioso das capacidades musicais das crianças. 
Em colaboração com a ARTIS XXI.

Local: Equipamentos escolares.
Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 10 anos.
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institui-
ções escolares.

VATe – Vamos apanhar o Teatro
Promove-se o contacto e sensibilização das crianças com o Teatro por via de 
espetáculos (itinerantes) e ateliers. Em colaboração com a ARTIS XXI.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 10 anos. 
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institui-
ções escolares.

Ensino Básico - 1º Ciclo
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Ensino Básico - 1º Ciclo

Mistura as histórias
Concentração e memória visual são focos de trabalho que esta atividade 
visa estimular. Após escutar três histórias surgem imagens diversas – há que 
identificá-las e relacioná-las com as histórias apresentadas.

Local: Biblioteca Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 10 
anos (máximo de 25 participantes por grupo, aprox.). Inscrições: bibliote-
ca@cm-lagoa.pt

As Lendas de Lagoa
O que é uma lenda?
Vamos ouvir várias lendas das terras ao redor de Lagoa que nos vão inspirar 
na criação de ilustrações.

Local: Biblioteca Municipal de lagoa. Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 10 
anos (máximo de 25 participantes por grupo, aprox.). Inscrições: bibliote-
ca@cm-lagoa.pt

Dicionando
Para que serve um dicionário? Após a leitura de uma história, vamos procu-
rar no dicionário pelas palavras desconhecidas, aprendendo novos significa-
dos e palavras que não esqueceremos!

Local: Biblioteca Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as dos 6 – 10 
anos (máximo de 25 participantes por grupo, aprox.) Inscrições: bibliote-
ca@cm-lagoa.pt
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Escrita Criativa – Constrói a tua história!
Pretende-se que as crianças consigam imaginar e construir novas histórias. 
Com a sorte que sai nos dados surgem novos pormenores – elementos para 
as histórias – que se combinam e complementam, com a dinâmica de um 
jogo!

Local: Biblioteca Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as dos 8 – 10 
anos (máximo de 25 participantes por grupo, aprox.) Inscrições: bibliote-
ca@cm-lagoa.pt

Agora adivinha tu!
Através da utilização de provérbios e adivinhas falados tradicionalmente em 
Portugal, pretende-se que os mais pequenos descubram a riqueza destes 
aspetos da Língua Portuguesa na sua expressão oral.

Local: Biblioteca Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as 8 – 10 anos 
(máximo de 25 participantes por grupo, aprox.) Inscrições: biblioteca@cm-
-lagoa.pt

Visitas Orientadas à Biblioteca Municipal
Vamos percorrer todos os espaços do edifício da Biblioteca Municipal de La-
goa explicando as suas funções e importância. Familiarizar as crianças com 
a Biblioteca e a importância do livro, cativando novos e novas utilizadores/
as, é o objetivo destas visitas.

Local: Biblioteca Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 10 
anos (máximo de 25 participantes por grupo, aprox.) Inscrições: bibliote-
ca@cm-lagoa.pt

Ensino Básico - 1º Ciclo
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Ensino Básico - 1º Ciclo

Alimentação + saudável
Este projeto é mais incisivo na componente alimentar e visa estimular os 
bons hábitos na prática alimentar, fomentando desde cedo uma pedagogia 
e instrução alimentar.

Periodicidade: todo o ano letivo.
Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico. Inscrições: Em articu-
lação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Olimpíadas Jovem
Promoção / divulgação da mais-valia da prática da atividade física;
Divulgação das modalidades desportivas do Concelho;
Convívio entre todas as crianças desta idade.

Periodicidade: 9 a 12 encontros anuais. 
Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico – Atividade desportiva. 
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institui-
ções escolares.

Descobrindo a brincar
Generalizar a prática (iniciação) desportiva a toda a população infantil e ju-
venil, com especial incidência na população escolar do 1º ciclo do ensino 
básico;

Iniciar os/as alunos/as interessados/as (em regime voluntariado) em discipli-
nas específicas, sem perder de vista os objetivos gerais da Educação;
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Proporcionar aos alunos/as atividade polivalente e multilateral do ponto de 
vista de experimentação motora orientada por uma metodologia e dialética 
adaptada ao nível etário do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Periodicidade: dias úteis das 17h às 18h.
Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico. Inscrições: Em articu-
lação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Encontro de jogos tradicionais
Dar a conhecer e promover os jogos tradicionais Portugueses junto de todos 
os/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico.

Periodicidade: uma vez por ano, durante 8 dias.
Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico – Atividade desportiva.
Inscrições: Em articulação com as direções 
dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Coadjuvação à educação física no 1º ciclo
Com este projeto educativo pretende-se criar condições que possibilitem às 
crianças realizar experiências efetivas, diversificadas, integradas e sociais no 
âmbito escolar, com orientação de um/uma professor/a especializado na área 
de educação física.

Periodicidade: uma vez por semana a cada turma,
durante todo o ano letivo.
Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico – Atividade desportiva.
Inscrições: Em articulação com as direções
dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Ensino Básico - 1º Ciclo
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Ensino Básico - 1º Ciclo

Oficina “À descoberta do Litoral”
Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam. A Oficina do Litoral irá consistir em 
pequenas incursões ao intertidal das praias do Concelho, para observar os 
seres vivos que habitam o litoral rochoso.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival.
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Construção de Caixas Ninho – Alojamento Local para 
as Aves
As caixas-ninho promovem uma maior oportunidade de nidificação e fixação 
para algumas espécies de aves locais, face ao aumento do desaparecimento 
de alguns dos locais de nidificação naturais. Com a presente atividade pre-
tende-se a construção de uma caixa-ninho para a avifauna local que no final 
será instalada na Escola ou na sua envolvência. Serão dadas a conhecer as 
diversas espécies de aves nativas presentes no nosso território, assim como 
alguns dos seus hábitos e ciclo de vida. A presente atividade tem como prin-
cipais objetivos trazer a avifauna, normalmente reduzida ou excluída dos 
meios urbanos, para o interior das cidades, aumentando o interesse, o co-
nhecimento e os contatos mais diretos da mesma com a comunidade hu-
mana. Será ainda dado a conhecer a importância das aves para o combate 
natural de pragas como a processionária.

Periodicidade: única de data a definir – por marcação.
Local: Equipamentos escolares e/ou Sítio das Fontes.
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Ensino Básico - 1º Ciclo

Público Alvo: Do pré-escolar ao Ensino Secundário e Profissional (Escolas); 
Público em geral (Sítio das Fontes) Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Escola de trânsito –
Educação para o 1º Ciclo do Ensino Básico
- Aprendizagem da utilização das cadeiras
auto (assento elevado);
- Formação de ciclistas;
- Identificação de perigos na via pública.

A Escola de Trânsito de Lagoa é um projeto de formação de segurança e 
prevenção rodoviária que pretende de uma forma geral, identificar atitudes e 
comportamentos de risco rodoviário e perigos na via pública; contribuir para 
a utilização consciente dos sistemas de proteção individuais de segurança e 
promover uma cultura de segurança.

Local: Escola de Trânsito de Lagoa
Público Alvo: 1º ciclo (6 – 10 anos de idade).
Inscrições: Plataforma SIGA para os Agrupamentos. escola.transito@cm-
-lagoa.pt. Caso a atividade seja livre, não existe a necessidade de inscrição 
prévia, desde que a criança seja acompanhada por um adulto.
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Ensino Básico - 2º e 3º Ciclos

II. Atividades a decorrer em tempo letivo

“Água vem, água vai…” – Os moinhos e a História
Será que os moinhos são todos iguais?
Vamos observar e conversar sobre como funcionam os moinhos, qual a sua 
importância em diferentes períodos da História, e quais as vantagens do tipo 
de energia que utilizam. Trabalhando em equipa é mais fácil fazer perguntas 
e encontrar respostas e é dessa experiência que queremos deixar um regis-
to, a partir de um dos moinhos de maré existentes no concelho de Lagoa.

Atividade integrante do projeto: “Meter Água” (Rede de Museus do Algarve).

Local: Sítio das fontes (Estômbar). Público Alvo: turmas do 5º ano do En-
sino Básico (máximo de uma turma por atividade). Inscrições: museu@cm-
-lagoa.pt

Símbolos de Identidade e História
O que nos dizem os brasões, bandeiras e hinos?
Podemos decifrar significados históricos que nos ajudam à compreensão de 
territórios e culturas que perduram até aos nossos dias.
Parte 1 do Ciclo de Temas mediados com jovens: “Entre a História e a Cida-
dania em Lagoa”.

Local: Edifício dos antigos Paços do Concelho (futura Casa da Cidadania).
Público Alvo: turmas do 9º ano de escolaridade.
Inscrições: museu@cm-lagoa.pt

“Speak out” Challenge
Através de workshops nas escolas procura-se desenvolver nos/nas estudan-
tes competências de comunicação com um público. Em parceria com asso-
ciação Prime Skills.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 12 aos 15 anos. 
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Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institui-
ções escolares.

Construir o teu Futuro
Vamos refletir sobre o exercício de uma profissão. Ao questionarmo-nos so-
bre perspetivas de futuro é essencial ter o autoconhecimento como ponto 
de partida. Em parceria com associação Prime Skills.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/ as dos 12 aos 17 anos. 
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

EPIS – Empresários pela Inclusão Social
Programa focado num apoio técnico, em colaboração com os/as docentes, visan-
do o auxílio em situações de adolescentes em risco social. Para promoção do su-
cesso escolar através de duas componentes de intervenção: contexto escolar e 
familiar.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as dos 12 – 17 anos. Ins-
crições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

Projeto My Polis: Cidadania 4.0 em Lagoa
A MyPolis é uma plataforma digital de democracia participativa que desafia os 
cidadãos e cidadãs a contribuir para o seu concelho de forma simples, intuitiva e 
divertida. A “MyPolis – Cidadania 4.0 em Lagoa” tem como objetivos: Aproximar 
os/as mais jovens dos valores de cidadania, dar oportunidade aos/às jovens de 
apresentar, debater e votar propostas concretas de transformação do seu conce-
lho, conhecer melhor a opinião dos cidadãos e cidadãs de Lagoa, integrando-a na 
construção de políticas públicas e também trazer uma dimensão participativa ao 
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Encontros desportivos escolares
Generalizar a prática (iniciação) desportiva a toda a população infantil e juvenil. 
Proporcionar aos alunos/as atividade polivalente e multilateral do ponto de vista 
de experimentação de diferentes modalidades desportivas a nível competitivo.

Periodicidade: aos sábados durante o segundo período do ano letivo. 
Público Alvo: Alunos/as do 2º ciclo do Ensino Básico – Atividade desportiva. 
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições 
escolares.

Construção de Caixas Ninho –
Alojamento Local para as Aves
As caixas-ninho promovem uma maior oportunidade de nidificação e fixação para 
algumas espécies de aves locais, face ao aumento do desaparecimento de alguns 
dos locais de nidificação naturais. Com a presente atividade pretende-se a cons-
trução de uma caixa-ninho para a avifauna local que no final será instalada na 
Escola ou na sua envolvência. Serão dadas a conhecer as diversas espécies de 
aves nativas presentes no nosso território, assim como alguns dos seus hábitos 
e ciclo de vida. A presente atividade tem como principais objetivos trazer a avi-
fauna, normalmente reduzida ou excluída dos meios urbanos, para o interior das 
cidades, aumentando o interesse, o conhecimento e os contatos mais diretos da 
mesma com a comunidade humana. Será ainda dado a conhecer a importância 
das aves para o combate natural de pragas como a processionária.

Periodicidade: única de data a definir – por marcação.

ensino da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

Periocidade: Todo o ano letivo. Local: Equipamentos escolares. 
Público Alvo: Alunos/as do 2ª e 3º ciclo do ensino básico. Inscrições: Em articu-
lação com as direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

II. Atividades a decorrer em 
tempo letivo
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Local: Equipamentos escolares e/ou Sítio das Fontes. Público Alvo: Do pré-es-
colar ao Ensino Secundário e Profissional (Escolas); Público em geral (Sítio das 
Fontes) Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Percurso exploratório – “Geologia costeira”
Através deste percurso, vamos explorar temáticas como: Introdução à Geodinâ-
mica; Ciclo de Wilson; Posição relativa de Portugal no Globo ao longo da História; 
Estratos e Bacias Sedimentares; Erosão Costeira; Geoformas e Vales Suspensos; 
Morfologias Cársicas.

Periodicidade: pontual – por marcação. Local: Caminho dos 7 Vales Suspensos, 
desde a Praia da Marina até à Praia de Benagil. Público Alvo: do 3º ciclo do ensi-
no básico à idade adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt 

Comunicação – “Espécies Invasoras”
Esta comunicação visa a sensibilização para temas como: Espécies invasoras 
mais comuns da Europa, e sua situação em Portugal; O que é uma espécie exóti-
ca?; O que torna uma espécie em invasora?; Efeitos das espécies invasoras sobre 
o ambiente.

Periodicidade: Pontual – por marcação.
Local: Sítio das Fontes / Equipamentos escolares. Público Alvo: 2º e 3º Ciclo e 
Ensino Secundário. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Escola de trânsito – 
Educação para o 2º Ciclo do Ensino Básico
- Aprender acerca da utilização da cadeira (assento elevado) e do cinto de se-
gurança; - Aprender um percurso seguro entre a casa e a escola; - Formação de 
ciclistas; - Identificação de perigos na via pública.

II. Atividades a decorrer em 
tempo letivo



Ensino Básico - 2º e 3º Ciclos

II. Atividades a decorrer em tempo letivo

A Escola de Trânsito de Lagoa é um projeto de formação de segurança e preven-
ção rodoviária que pretende de uma forma geral, identificar atitudes e compor-
tamentos de risco rodoviário e perigos na via pública; contribuir para a utilização 
consciente dos sistemas de proteção individuais de segurança e promover uma 
cultura de segurança.

Local: Escola de Trânsito de Lagoa Público Alvo: 2º ciclo (10-12 anos de ida-
de). Inscrições: Plataforma SIGA para os Agrupamentos. escola.transito@
cm-lagoa.pt. Caso a atividade seja livre, não existe a necessidade de inscrição 
prévia, desde que a criança seja acompanhada por um adulto.

Escola de trânsito – 
Educação para o 3º Ciclo do Ensino Básico
- Formação de ciclistas;
- Conhecimento do material de proteção individual;
- Conhecimento da postura cívica e cultural de
segurança;
- Identificação de perigos na via pública;
- Sessões de esclarecimentos especificas de
ciclomotores.

A Escola de Trânsito de Lagoa é um projeto de formação de segurança e 
prevenção rodoviária que pretende de uma forma geral, identificar atitudes e 
comportamentos de risco rodoviário e perigos na via pública; contribuir para 
a utilização consciente dos sistemas de proteção individuais de segurança e 
promover uma cultura de segurança.

Local: Escola de Trânsito de Lagoa Público Alvo: 3º ciclo (12-15 anos de ida-
de). Inscrições: Plataforma SIGA para os Agrupamentos. escola.transito@
cm-lagoa.pt. Caso a atividade seja livre, não existe a necessidade de inscrição 
prévia, desde que a criança seja acompanhada por um adulto.
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Percurso exploratório – “À descoberta dos habitats 
do sítio das fontes”.
Através deste percurso, vamos explorar o património natural e edificado do 
Sítio das Fontes e abordar temáticas como: 
. A utilização histórica do Sítio das Fontes e do rio Arade – principais carac-
terísticas geomorfológicas, utilizações tradicionais, e património edificado;
. Os diversos habitats existentes no Sítio das Fontes - suas principais espé-
cies, adaptações e utilizações; 
. As alterações climáticas – porque motivo está seca a caldeira do moinho e 
o que poderemos fazer para ajudar.

Periodicidade: pontual – por marcação. Local: Sítio das fontes. Público 
Alvo: do pré-escolar à idade adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt 

Percurso exploratório –
“Vem descobrir as Aves
do estuário do rio Arade”
Através deste percurso, vamos explorar 
temáticas como: Importância dos dife-
rentes habitats para os diversos tipos de 
aves; Importância da zona estuarina e 
costeira de Vila do Conde para a avifauna; 
Principais espécies presentes; Introdução 
ao Birdwatching.

Periodicidade: pontual – por marcação. 
Local: Sítio das fontes. Público Alvo: do 
2ºciclo do ensino básico à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt
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Oficina “À descoberta do Litoral”

Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam.

A Oficina do Litoral irá consistir em pequenas incursões ao intertidal das 
praias do Concelho, para observar os seres vivos que habitam o litoral ro-
choso.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival. 
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 

Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Espetáculo “Plastikaos: O grande
Rebulixo” D. Roberto e o Lixo Marinho
O espetáculo de Robertos (em Portugal chamam-se Robertos aos fantoches 
de luva descendente da grande família de Polichinelos, com protagonista 
com o mesmo nome: “D. Roberto”) era comum até “meados do século XX, en-
contrando-se nas suas coloridas barracas nas ruas, praças, jardins e praias 
de todo o país.” Arrebatando novos e velhos, aos primeiros sons agudos da 
palheta, os episódios cómicos que os Robertos protagonizavam com ritmo 
e destreza, eram passados oralmente, mas no final do século XX, esta for-
ma teatral foi largamente esquecida. Sendo oportunamente preservados nos 
anos 80, existe hoje em Portugal, de novo uma família de bonequeiros que 
percorrem o país com os Robertos e a sua característica voz de palheta.
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O nosso desafio é utilizar esta forma teatral, proposta para a inclusão no 
Inventário Cultural do Património Cultural Imaterial Nacional, como forma 
de passar mensagens fortes de sensibilização e preservação do ambiente, 
ao mesmo tempo que damos a conhecer desta forma os preservamos os 
Robertos, seu património cultural imaterial nacional e as estruturas físicas 
que lhe estão associadas.

Com esta atividade pretendemos desta forma religar culturalmente as po-
pulações ao seu património imaterial e ao seu património natural, de forma 
simultânea, ressaltando a importância da destinação adequada dos resíduos 
e das consequências desastrosas da ampla utilização dos plásticos. Entre os 
temas mais trabalhados estarão a Reciclagem, o Lixo Marinho, e a problemá-
tica da má destinação dos resíduos pelo cidadão comum.

Periodicidade: A designer - limitada a 4 espetáculos
Local: Auditório do Sítio das Fontes. Público Alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos. 
Inscrições: (máx.: 2 turmas): https://forms.gle/oSgw1EBPJhf7QTMy8

Ementa Única
Este projeto permite o fornecimento de ementas equilibradas e nutricional-
mente ricas aos nossos alunos, garantindo assim, uma refeição de qualidade 
a todos os estudantes do concelho de Lagoa.

Periodicidade: todo o ano letivo.
Público Alvo: Todos os alunos/as que frequentam os agrupamentos de es-
colas públicas do concelho de Lagoa.
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou institu-
ições escolares.
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Resistências no feminino
Por via da participação nesta atividade, visamos fomentar o civismo e a igual-
dade de género, em perspetiva com as realidades contrastantes de um Pas-
sado Histórico recente. Parte 2 do Ciclo de Temas mediados com jovens: “En-
tre a História e a Cidadania em Lagoa”.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: Alunos/as do 10º ano do ensi-
no secundário. Inscrições: gabineteigc@cm-lagoa.pt 

Património, Cultura e Cidadania.
Esta atividade, preferencialmente realizada ao ar livre, visa reforçar a ligação 
dos/das jovens ao espaço público pela compreensão do edificado que os 
rodeia, sensibilizando-os também para o dever cívico do seu conhecimento 
e preservação. Parte 3 do Ciclo de Temas mediados com jovens: “Entre a 
História e a Cidadania em Lagoa”.

Local: Centro histórico de Lagoa e futura Casa da Cidadania. Público Alvo: 
Alunos/as do 11º ano do ensino secundário. Inscrições: museu@cm-lagoa.pt

Quando há Arte?
Descobrir o potencial comunicador de um objeto, música, ou performance 
(entre outros), fomenta a criação de hábitos de fruição cultural diversifica-
dos e conscientes, bem como favorece o desenvolvimento de um olhar crí-
tico sobre a mediatização da cultura no âmbito público. Parte 4 do Ciclo de 
Temas mediados com jovens: “Entre a História e a Cidadania em Lagoa”.

Local: Núcleo Manuel Gamboa ou Exposição temporária na Casa da Cida-
dania. Público Alvo: Alunos/as do 12º ano do ensino secundário. Inscrições: 
museu@cm-lagoa.pt .

Ensino Secundário e Superior

II. Atividades a decorrer em tempo letivo
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Oficina de Paleografia
Um dos grandes problemas que se colocam a qualquer pessoa interessada 
pelo estudo do passado é a leitura e interpretação dos documentos antigos. 
Considerando que o acesso à aprendizagem da Paleografia, muitas vezes, 
está circunscrita ao Ensino Superior, esta iniciativa visa divulgar e fornecer 
bases para que a leitura, transcrição e interpretação de documentação anti-
ga esteja ao alcance de todos/as.

Local: Arquivo Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as do ensino se-
cundário e superior. Inscrições: arquivo@cm-lagoa.pt

Oficina de Genealogia
Esta oficina pretende dar a conhecer o que é a Genealogia; qual a sua uti-
lidade e como iniciar uma árvore genealógica. A iniciativa oferece a possi-
bilidade de adquirir alguns conhecimentos e conceitos sobre Genealogia e 
história da família, recorrendo a exemplos de figuras lagoenses conhecidas, 
possibilitando, simultaneamente, o início da construção das suas próprias 
árvores genealógicas.

Local: Arquivo Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as do ensino se-
cundário e superior. Inscrições: arquivo@cm-lagoa.pt.

Normas para a elaboração e
apresentação de trabalhos científicos
Esta oficina resulta da necessidade de normalização de um conjunto de re-
gras orientadoras básicas e fundamentais na elaboração e apresentação de 
trabalhos científicos. Com vista a uma desejada coerência na formalização 
desse trabalho, pretende-se dar a conhecer as suas diferentes tipologias; 
apresentar os modelos de redação e apresentação dos trabalhos e a forma 
de elaboração de referências bibliográficas e de fontes de informação.
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Local: Arquivo Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as do ensino se-
cundário e superior. Inscrições: arquivo@cm-lagoa.pt

Lugares de Memória: Arquivos, Bibliotecas e Museus
Dar a conhecer o papel dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, como 
“depositários” de memórias, fundamentais para a construção da Identidade. 
Património de todos, arquivos, bibliotecas e museus têm a importante mis-
são de salvaguarda da memória, mas também da sua difusão, contribuindo 
para a formação de uma consciência crítica. Pretende-se com esta atividade 
que os formandos se familiarizem com a consulta de vários arquivos, biblio-
tecas e museus de modo a potenciarem as informações que eles oferecem.

Local: Arquivo Municipal de Lagoa. Público Alvo: Alunos/as do ensino se-
cundário e superior. Inscrições: arquivo@cm-lagoa.pt

Escola de trânsito –
Educação para o ensino secundário
- Sessões de esclarecimento específicas de
ciclomotores;
- Conhecer o material de proteção individual;
- Sessões de sensibilização de comportamentos e atitudes no veículo (au-
tomóvel).

A Escola de Trânsito de Lagoa é um projeto de formação de segurança e 
prevenção rodoviária que pretende de uma forma geral, identificar atitudes e 
comportamentos de risco rodoviário e perigos na via pública; contribuir para 
a utilização consciente dos sistemas de proteção individuais de segurança e 
promover uma cultura de segurança.

Local: Escola de Trânsito de Lagoa. Público Alvo: ensino secundário (15-18 
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anos de idade). Inscrições: Plataforma SIGA para os Agrupamentos. escola.
transito@cm-lagoa.pt. Caso a atividade seja livre, não existe a necessidade de 
inscrição prévia, desde que a criança seja acompanhada por um adulto.

Percurso exploratório –
“À descoberta dos habitats do sítio das fontes”.
Através deste percurso, vamos explorar o património natural e edificado do 
Sítio das Fontes e abordar temáticas como: A utilização histórica do Sítio 
das Fontes e do rio Arade – principais características geomorfológicas, utili-
zações tradicionais, e património edificado; Os diversos habitats existentes 
no Sítio das Fontes - suas principais espécies, adaptações e utilizações; As 
alterações climáticas – porque motivo está seca a caldeira do moinho e o 
que poderemos fazer para ajudar.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Sítio das fontes. Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Oficina “À descoberta do Litoral”
Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam. A Oficina do Litoral irá consistir em 
pequenas incursões ao intertidal das praias do Concelho, para observar os 
seres vivos que habitam o litoral rochoso.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival. Público Alvo: 
do pré-escolar à idade adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt
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Percurso exploratório – “Geologia costeira”
Através deste percurso, vamos explorar temáticas como: Introdução à Geo-
dinâmica; Ciclo de Wilson; Posição relativa de Portugal no Globo ao longo 
da História; Estratos e Bacias Sedimentares; Erosão Costeira; Geoformas e 
Vales Suspensos; Morfologias Cársicas.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Caminho dos 7 Vales Suspensos, desde a Praia da Marina até à Praia 
de Benagil. Público Alvo: do 2º ciclo do ensino básico à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt 

Percurso exploratório –
“Vem descobrir as Aves do estuário do rio Arade”
Através deste percurso, vamos explorar temáticas como: Importância dos 
diferentes habitats para os diversos tipos de aves; Importância da zona es-
tuarina e costeira de Vila do Conde para a avifauna; Principais espécies pre-
sentes; Introdução ao Birdwatching.
 
Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Sítio das fontes. Público Alvo: do 2ºciclo do ensino básico à idade 
adulta.  Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt 

Oficina “À descoberta do Litoral”
Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam. A Oficina do Litoral irá consistir em 
pequenas incursões ao intertidal das praias do Concelho, para observar os 
seres vivos que habitam o litoral rochoso.



Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival. Público Alvo: 
do pré-escolar à idade adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Comunicação – “Biodiversidade marinha”
Esta comunicação visa a sensibilização para temas como: Habitats existen-
tes no oceano; Áreas protegidas com zona marinha em Portugal; Principais 
ameaças; Qual o nosso papel na defesa do oceano?

Periodicidade: Pontual – por marcação.
Local: Sítio das Fontes / Equipamentos escolares / Plataforma On-line 
ZOOM. Público Alvo: Alunos(as) que frequentam o Ensino Secundário. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Comunicação – “Espécies Invasoras”
Esta comunicação visa a sensibilização para temas como: Espécies invaso-
ras mais comuns da Europa, e sua situação em Portugal; O que é uma es-
pécie exótica? O que torna uma espécie em invasora? Efeitos das espécies 
invasoras sobre o ambiente.

Periodicidade: Pontual – por marcação.
Local: Sítio das Fontes / Equipamentos escolares / Plataforma On-line 
ZOOM. Público Alvo: Alunos(as) que frequentam o Ensino Secundário. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Comunicação – “Poluentes: Inimigos da vida”
Esta comunicação visa a sensibilização para temas como: Poluição e Conta-
minação; Principais poluentes e seus efeitos; Bioacumulação e Bioamplifica-
ção; Defesas naturais dos seres vivos; O que podemos fazer?

Ensino Secundário e Superior
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Periodicidade: Pontual – por marcação. Local: Sítio das Fontes / Equipa-
mentos escolares / Plataforma On-line ZOOM. Público Alvo: Alunos(as) que 
frequentam o Ensino Secundário. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Semana Verde (De 20 a 24 de março de 2023)
O Município de Lagoa apresenta a 7.ª Edição do projeto de educação ambien-
tal Semana Verde´23. Durante a semana de 20 a 24 de março pretende-se 
homenagear os parceiros locais do Município, com destaque para os estabe-
lecimentos de ensino da rede pública que foram galardoados pela ABAE com 
a Bandeira Verde, no âmbito do programa Eco Escolas no ano letivo 2021/22, 
envolvendo também a sociedade civil.
Na Região do Algarve, o Município de Lagoa é o que conta com escolas ins-
critas e galardoadas no âmbito do Programa Eco Escolas. Pretende-se que 
os estabelecimentos de ensino galardoados realizem a cerimónia do Hastear 
da Bandeira Verde, com a presença da sua comunidade escolar. 

Nesta edição da Semana Verde estarão previstas atividades de educação 
ambiental para a comunidade escolar e para o público em geral, para cele-
brar o Equinócio de Primavera, o Dia Mundial da Floresta ou da Árvore, o Dia 
Mundial da Água, o Dia Mundial da Meteorologia e o Dia Nacional do Estu-
dante. Assim, o Município desafia os estabelecimentos de ensino e o público 
em geral a participar nas atividades que irão ser apresentadas e desenvolvi-
das ao longo de toda a semana.

Periodicidade: De 20 a 24 de março 2023
Local: Escolas do Concelho, Sítio das Fontes e Plataforma On-line (ZOOM e 
Facebook) Público Alvo: Do pré-Escolar à Idade Adulta; Professores, Esco-
las, Estudantes, Profissionais ligados à área do Ambiente, Público em Geral. 
Inscrições: educacao.ambiental@cm-lagoa.pt



Semana da Biodiversidade 
(De 22 a 26 de maio de 2023)
No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade (Dia 22 
de Maio), a Semana da Biodiversidade pretende promover atividades que 
deem a conhecer mais da biodiversidade que nos rodeia, mas não só. Cursos, 
Oficinas e Formações pretenderão munir os participantes de ferramentas na 
área da Biodiversidade, que possam ser replicadas no dia-a-dia, sozinhos, 
em grupos, ou nas Escolas, numa perspetiva de Ciência Cidadã.

Periodicidade: De 22 a 26 de maio 2023
Local: Sítio das Fontes e Plataforma On-line (ZOOM e Facebook)
Público Alvo: Do pré-Escolar à Idade Adulta; Professores, Escolas, Estudan-
tes, Profissionais ligados à área do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Ensino Secundário e Superior
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III. Atividades periódicas ou em tempo não letivo

Gala da Educação
Evento sociocultural que visa acolher a comunidade educativa do concelho, 
professores, funcionários e técnicos de educação, homenageando também 
aqueles/as que se reformaram ao longo do ano letivo anterior e que deram o 
seu contributo para a educação e o desenvolvimento integral de cada crian-
ça e jovem que estudou no nosso concelho.

Periodicidade: Dia 9 de novembro de 2022. Inscrições: Em articulação com 
as direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Comemorações de Natal
Espetáculo de Natal para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo, com o objetivo 
de dar a conhecer novos mundos através da fantasia, estimulando a criativi-
dade e a capacidade de sonhar.

Periodicidade: a definir.
Público Alvo: Alunos/as 3 – 10 anos. Inscrições: Em articulação com as di-
reções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Desfile de Carnaval
Desfile de carnaval das crianças da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
Ensino Básico dos Agrupamentos de Escolas e das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Concelho de Lagoa, pelas diversas localidades.

Periodicidade:  a definir. 
Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 10 anos. Inscrições: Em articulação com as 
direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares. 

Dia da Criança
Realização de atividades lúdico-culturais vocacionadas para as crianças, en-
volvendo os jardins-de-infância, escolas e instituições do concelho de Lagoa 
das redes pública, privada e social.
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AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família
Assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes 
e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os perío-
dos de interrupção destas, tendo em conta as necessidades das famílias.

Periodicidade: tempo não letivo contíguo ao horário escolar. Público Alvo: 
Alunos/as 3 – 5 anos. Inscrições: Em articulação com as direções dos agru-
pamentos e/ou instituições escolares. 

CAF – Componente de apoio à família
Apoio às atividades a desenvolver nas Escolas Básicas com os/as estudan-
tes do 1.º ciclo do ensino básico, que permanecem nos estabelecimentos nos 
períodos de antes e depois das componentes do currículo, nos intervalos, 
durante a hora de almoço e depois das AEC do 1º. CEB, bem como durante 
os períodos de interrupção letiva.

Periodicidade: tempo não letivo após a AEC. Público Alvo: Alunos/as dos 
6 – 10 anos. Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e as-
sociações locais.

AEC - Atividades de enriquecimento curricular
Desenvolvimento de atividades com cariz formativo, cultural e lúdico, em 
complemento das componentes do currículo, garantindo uma oferta diver-
sificada de atividades consideradas relevantes para a formação integral dos 
alunos, que incidam principalmente nos domínios desportivo, artístico, cien-
tífico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia na educação.

Periodicidade: tempo não letivo após horário escolar. Público Alvo: Alunos/
as do 1.º ciclo do ensino básico dos 1.º ao 4º ano. Inscrições: Em articulação 

III. Atividades periódicas ou em tempo não letivo

Periodicidade: 1 de junho. Público Alvo: Alunos/as dos 3 – 10 anos.
Inscrições: Em articulação com as direções dos agrupamentos e/ou 
instituições escolares.
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com as direções dos agrupamentos e/ou Associações.

Cursos de Verão UALG
Aos estudantes do quadro de excelência do ensino secundário será ofereci-
da a oportunidade de frequentar os cursos de verão da UALG, que consiste 
numa semana de atividades cientificas, desportivas, etc.

Periodicidade: uma semana, durante o mês de junho – a definir. 
Público Alvo: Alunos/as dos 15 – 17 anos. Inscrições: Em articulação com as 
direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
No âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, que se 
celebra a 24 de outubro, o Município de Lagoa promove um conjunto de 
atividades junto da comunidade escolar visando as temáticas da cidadania, 
igualdade e não discriminação.

Periodicidade: de 24 a 28 de outubro.
Público Alvo: Alunos/as dos vários níveis de ensino.
Inscrições: gabineteigc@cm-lagoa.pt

Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos da Criança
Esta atividade visa trabalhar junto das crianças sobre os seus direitos através 
da leitura de uma obra elucidativa, na visualização de um filme e na realiza-
ção de uma dinâmica de grupo.

Periodicidade: de 21 a 25 de novembro. 
Local: a definir. Público Alvo: Alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico.
Inscrições: gabineteigc@cm-lagoa.pt
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Formações Técnicas de Ilustração Científica
(Formato On-line), com Ana Rita Afonso
A presente formação prática terá a duração de 4 horas e será realizada numa 
plataforma de videoconferência em formato on-line, onde formandos e for-
madora poderão interagir, tirar dúvidas, adquirir e aperfeiçoar conhecimen-
tos, e descobrir a ilustração científica como a arte de representação que 
articula saberes das artes plásticas e das ciências, e as diversas técnicas 
como meios de representação e de divulgação da Biodiversidade. 

Durante o ano de 2023 serão abordadas 3 técnicas básicas de ilustração 
científica e suas regras: 1. Lápis-de-Cor; 2. Aguarela;  3. Scratchboard.

Apesar de em formato On-line, as formações contaram com uma compo-
nente teórica e uma componente prática de aplicação da técnica, orientadas 
pela formadora.

Local: Plataforma On-line ZOOM Público Alvo: Famílias, Estudantes, Pro-
fessores, Profissionais ligados à área do Ambiente, Público em Geral.

Periodicidade e Inscrições:
• 24 de Março (6ª-feira) ’23 – Técnica dos Lápis-de-cor, no âmbito da Sema-
na Verde do Município
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/SEc7Acs2cKL2AhpG8

• 14 de Abril (6ª-feira) ’23– Técnica da Aguarela, no âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Arte (15 de Abril)
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/hzSgdy5Uajye2wUY7

• 24 de Maio (4ª-feira) ‘23 – Técnica do Scratchboard, no âmbito da comem-
oração do Dia Europeu dos Parques e da Semana da Biodiversidade.
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/5Q7XWHdxEDGbENU17
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Mais Informações:  sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Caminhada de Observação de Aves,
com a Associação A Rocha (Atividade Presencial) 
No início do outono, é possível observar a chegada das espécies invernantes 
ou a partida daquelas que se deslocam para sul em busca de climas com 
invernos mais amenos. O Município de Lagoa associa-se às Comemorações 
do Ecology Day (14 de setembro), em parceria com a Associação “A Rocha”, 
de modo a promover a presente Caminhada de Observação de Aves, numa 
altura em que o território é atravessado por milhares de aves migratórias.

O ponto de encontro terá lugar no Parque Municipal do Sítio das Fontes 
(37.1605708°,-8.4866265°), às 9h00 do dia 13 de setembro, sendo que a 
caminhada decorrerá do Sítio das Fontes até aos Arrozais do Rosário, no 
que promete ser uma manhã agradável, cheia de movimento, melodia e cor.
Com esta iniciativa o Município de Lagoa pretende sensibilizar para a im-
portância e beleza das aves migratórias, alertando para os perigos que en-
frentam no decorrer das suas deslocações, assim como para a necessidade 
de preservar os locais onde repousam, alimentam e reproduzem durante as 
migrações.

Periodicidade: 13 de setembro (3ª-feira) 2022
Ponto de Encontro: Parque Municipal do Sítio das Fontes.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições: https://forms.gle/vaxPKKaDpQVWit6U8
Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Oficina de Traças e Mariposas noturnas
Será que todas as traças comem roupa? Será que são todas pequenas e 
feias? O grupo das traças é enorme, com muitas espécies de muitos tama-
nhos e com cores muito variadas. Elas são importantíssimas para a polin-
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ização das plantas e são também importantes na cadeia alimentar dos seus 
habitas. Com uma vida dividida entre ovo, lagarta, pupa e adulto voador elas 
estão muito bem-adaptadas, criando camuflagens e mimetismos para se 
defender e criar relações com os seus vizinhos. São também bons bioin-
dicadores, ajudando-nos a perceber a qualidade dos seus ecossistemas. A 
presente Oficina, dinamizada em parceria com a Associação Ambiental “A 
Rocha” pretenderá dar a conhecer os Lepidópteros noturnos da nossa fauna, 
capacitando-os com conhecimentos acerca da Biologia e Identificação das 
diferentes espécies.

Previamente à Oficina serão colocadas armadilhas noturnas, que permitirão 
a observação dos espécimes vivos durante a oficina, sendo os mesmos pos-
teriormente libertados. A presente oficina será promovida pelo Município 
de Lagoa, no âmbito da Comemoração do Ecology Day (14 de Setembro). A 
Oficina irá ter lugar no dia 14 de Setembro, às 21h00, no Parque Municipal do 
Sítio das Fontes.

Periodicidade: 14 de setembro (4ª-feira) 2022.
Local: Anfiteatro do Parque Municipal do Sítio das Fontes
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições:  https://forms.gle/o9cpG8TM1Bc9oYEh8
Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Workshop de Agricultura Regenerativa (Formato Pre-
sencial), com o Eng. Jerónimo Silva e a Associação 
Marca Adl
A necessidade de nos dissociarmos o nosso modo de produção e de consu-
mo da degradação ambiental, é um desafio no sentido de precisarmos en-
contrar soluções que garantam um uso eficiente e sustentável de recursos, 
ao mesmo tempo que sejam capazes de produzir resultados económicos. 
Desta forma, torna-se urgente a adoção de sistemas de cultivo integrados 
que nos permitam manter os ecossistemas e as espécies nativas, ao mes-



III. Atividades periódicas ou em tempo não letivo

mo tempo que asseguramos a nossa segurança alimentar. Neste contexto, 
surge o conceito de agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é 
uma abordagem de conservação e reabilitação dos sistemas alimentares e 
agrícolas. Ela se concentra na regeneração do solo fértil, no aumento da bi-
odiversidade, na melhoria do ciclo da água, no aprimoramento dos serviços 
ambientais, no suporte ao sequestro de carbono, no aumento da resiliência 
às mudanças climáticas e no fortalecimento da saúde e vitalidade do solo 
agrícola.
 
Assim, integrada na semana do Ecology Day promovida pela SPECO, o Mu-
nicípio de Lagoa promove a Oficina presencial de Agricultura Regenerativa, 
que contará com a presença de Jerónimo Silva, Eng.º Biofísico e Agrónomo.
Na presente Oficina pretendemos dar a conhecer um pouco do que é a agri-
cultura regenerativa, de modo a munir os participantes de ferramentas para 
aplicar as técnicas de agricultura regenerativa nos seus quintais, jardins ou 
pomares, promovendo a biodiversidade e a tão necessária regeneração dos 
solos, num equilíbrio produtivo com a natureza.
 
TEMÁTICAS A ABORDAR:
. O Solo e a sua importância
. Composto
. Mulching
. Organismos eficientes
. Caldas com plantas
. Épocas de sementeiras.
. Consociação e Rotação de culturas
 
Periodicidade: 15 de setembro (5ª-feira) de 2022, às 15h00.
Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral. Inscrições: https://forms.gle/NBzdb25rw-
bu5Lw4b6

Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt
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Construção de Caixas Ninho –
Alojamento Local para as Aves
As caixas-ninho promovem uma maior oportunidade de nidificação e fixação 
para algumas espécies de aves locais, face ao aumento do desaparecimento 
de alguns dos locais de nidificação naturais. Com a presente atividade pre-
tende-se a construção de uma caixa-ninho para a avifauna local que no final 
será instalada na Escola ou na sua envolvência. Serão dadas a conhecer as 
diversas espécies de aves nativas presentes no nosso território, assim como 
alguns dos seus hábitos e ciclo de vida.

A presente atividade tem como principais objetivos trazer a avifauna, nor-
malmente reduzida ou excluída dos meios urbanos, para o interior das ci-
dades, aumentando o interesse, o conhecimento e os contatos mais diretos 
da mesma com a comunidade humana. Será ainda dado a conhecer a im-
portância das aves para o combate natural de pragas como a processionária.

Periodicidade: única de data a definir – por marcação.
Local: Equipamentos escolares e/ou Sítio das Fontes.
Público Alvo: Do pré-escolar ao Ensino Secundário e Profissional (Escolas); 
Público em geral (Sítio das Fontes)
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt 

Workshop “À descoberta das Aves Noturnas”,
com Pedro Cardia Lopes

Periodicidade: Única, a definir Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt
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Oficina Presencial de Recolha de Sementes da Flora 
Autóctone & Oficina Presencial “Bolas de Sementes 
ao Serviço da Biodiversidade”
No âmbito da Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental 
(SEIVA) 2022, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o 
Município de Lagoa irá dinamizar as Oficinas Presenciais de Recolha de Se-
mentes e de Bolas de Sementes ao Serviço da Biodiversidade, em parceria 
com o formador Ivo Rosa, com vista a promover a capacitação dos partic-
ipantes (pequenos e graúdos) com ferramentas de auxílio na propagação 
de flora autóctone, e consequentemente, no combate à erosão. As bolas de 
sementes permitem-nos restaurar solos e vegetação e criar as condições 
para o desenvolvimento de jovens árvores a partir de uma bola de argila 
misturada com sementes. Na parte da manhã serão dadas técnicas de recol-
ha de sementes, que serão depois utilizadas para recolher exemplares para 
a oficina da tarde. No final da Oficina de criação de bolas de sementes, será 
feita uma deslocação até à Praia da Marinha, onde será efetuado um peque-
no percurso exploratório que identificará o local mais adequado para depos-
itação das bolas de sementes.

Periodicidade: 15 de outubro, Sábado, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 
16h30 (c/Ivo Rosa); Pontual sob marcação (com a Equipa da Divisão de Am-
biente do Município). Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes – Praia 
da Marinha / Equipamentos Escolares Público Alvo: Público em Geral, do 
pré-escolar à Idade Adulta. Atividade adequada a grupos com necessidades 
educativas especiais.

Inscrições: 
• 15 de Outubro, às 9h30 - Oficina Presencial de Recolha de Sementes da 
Flora Autóctone, com Ivo Rosa: https://forms.gle/27nPBfoC1zKk6Nhr8

• 15 de Outubro, às 14h30 - Oficina “Bolas de Sementes ao Serviço da Biodi-
versidade”, com Ivo Rosa: https://forms.gle/5f62c2C8nWFqJh5B7
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• Outras datas e informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Do fundo do Mar às Serras do Algarve 
(Formato On-line) - 24 de novembro (4ª-feira)
- Dia Nacional da Cultura Científica
Periodicidade: Pontual, data a definir Local: Plataforma On-line ZOOM. 
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Introdução às Técnicas de Identificação e controlo de 
Espécies Exóticas (Formato On-line), com Ivo Rosa - 
26 de novembro (Sábado)
Periodicidade: Pontual, data a definir Local: Plataforma On-line ZOOM. 
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Atividade – “Rega a tua Árvore”.
A atividade de Voluntariado Ambiental “Rega a Tua Árvore” tem em vista a 
mobilização de participantes (famílias, grupos, ou participantes individuais) 
na rega das árvores anteriormente plantadas no Sítio das Fontes em ativi-
dades anteriores, das quais se destaca o Projecto Montanha Verde. Serão 
observadas todas regras de higiene necessárias.

Periodicidade: Pontual / Semanal Local: Parque Municipal do Sítio das Fon-
tes Público Alvo: Grupos, famílias, participantes individuais, público em ger-
al. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt



IV .
Grupos com necessidades 
educativas específicas
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Apoios técnicos especializados
Os apoios técnicos nas valências de Psicologia/Neuropsicologia e Terapia 
da Fala permitem dar uma resposta adequada aos alunos que apresentam 
dificuldades educativas nos domínios da aprendizagem e da linguagem/fala, 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento de competências e 
consequente melhoria do rendimento escolar.

Periodicidade: Ao longo do ano letivo. Local: Nos estabelecimentos de en-
sino da rede pública do concelho de Lagoa Público Alvo: Crianças da Ed-
ucação Pré-Escolar e alunos do 1º. Ciclo de Ensino Básico Procedimentos: 
Em articulação com as direções dos agrupamentos de escolas da rede públi-
ca do concelho de Lagoa.

Projeto Mãos na Arte
Este projeto visa o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
pedagógicas através de atividades de expressão artística com crianças da 
Educação Pré-Escolar e 1º ciclo que apresentam necessidades educativas 
específicas.

Local: Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues. Público Alvo: 3 – 10 
anos – grupos com necessidades educativas específicas. Inscrições: Em ar-
ticulação com as direções dos agrupamentos de escolas da rede pública do 
Concelho de Lagoa.

Espetáculo “Plastikaos: O grande Rebulixo”. 
D. Roberto e o Lixo Marinho
O espetáculo de Robertos (em Portugal chamam-se Robertos aos fantoches 
de luva descendente da grande família de Polichinelos, com protagonista 
com o mesmo nome: “D. Roberto”) era comum até  “meados do século XX, 
encontrando-se nas suas coloridas barracas nas ruas, praças, jardins e praias 
de todo o país.” Arrebatando novos e velhos, aos primeiros sons agudos da 
palheta, os episódios cómicos que os Robertos protagonizavam com ritmo 
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e destreza, eram passados oralmente, mas no final do século XX, esta forma 
teatral foi largamente esquecida. 
Sendo oportunamente preservados nos anos 80, existe hoje em Portugal, de 
novo uma família de bonequeiros que percorrem o país com os Robertos e a 
sua característica voz de palheta.

O nosso desafio é utilizar esta forma teatral, proposta para a inclusão no 
Inventário Cultural do Património Cultural Imaterial Nacional, como forma 
de passar mensagens fortes de sensibilização e preservação do ambiente, 
ao mesmo tempo que damos a conhecer desta forma os preservamos os 
Robertos, seu património cultural imaterial nacional e as estruturas físicas 
que lhe estão associadas.

Com esta atividade pretendemos desta forma religar culturalmente as po-
pulações ao seu património imaterial e ao seu património natural, de forma 
simultânea, ressaltando a importância da destinação adequada dos resíduos 
e das consequências desastrosas da ampla utilização dos plásticos. Entre os 
temas mais trabalhados estarão a Reciclagem, o Lixo Marinho, e a problemá-
tica da má destinação dos resíduos pelo cidadão comum.  

Local: Auditório do Sítio das Fontes
Público Alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos.
Periodicidade e Inscrições: Pontual com data a definir

Percurso exploratório –
“À descoberta dos habitats do sítio das fontes”.
Através deste percurso, vamos explorar o património natural e edificado do 
Sítio das Fontes e abordar temáticas como: 

. A utilização histórica do Sítio das Fontes e do rio Arade – principais carac-
terísticas geomorfológicas, utilizações tradicionais, e património edificado;
. Os diversos habitats existentes no Sítio das Fontes - suas principais espé-
cies, adaptações e utilizações; 
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. As alterações climáticas – porque motivo está seca a caldeira do moinho 
e o que poderemos fazer para ajudar.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Sítio das fontes.
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Oficina “À descoberta do Litoral”
Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam. A Oficina do Litoral irá consistir em 
pequenas incursões ao intertidal das praias do Concelho, para observar os 
seres vivos que habitam o litoral rochoso.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival.
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt



V .
Atividades para todas
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Lagoa a ler: Lemos em família
Este projeto, inserido no programa “Lagoa a Ler”, destina-se ao desenvolvi-
mento de competências parentais de suporte à descoberta e aquisição da 
linguagem escrita pelas crianças.

Local: a definir. 
Público Alvo: crianças dos 3 – 5 anos e famílias. Inscrições: Em articulação 
com as direções dos agrupamentos e/ou instituições escolares.

Oficina de “Arte sequencial:
Banda desenhada e Mangá”
Nesta oficina será possível trabalhar a literacia visual, o desenvolvimento 
de técnicas plásticas e a exploração de conteúdos técnicos e formais da 
arte sequencial. Percorrer todas as fases do processo até à criação de um 
fanzine.

Local: Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues
Público Alvo: para maiores de 12 anos Inscrições: Terça-feira das 18h00 às 
20h00 através do email escola.artes@cm-lagoa.pt

A oficina não tem custos associados, faz parte da oferta formativa e cultural 
do Município de Lagoa e realizar-se-á na Escola de Artes de Lagoa

Oficina aberta de olaria para adultos
A Escola de Artes de Lagoa desempenha um papel importante na relação 
com a Olaria num concelho com forte tradição na área e com o compromis-
so de manter viva esta prática.  A enorme procura e interesse manifestado 
por parte do público que procura formação nesta área, faz com que haja um 
plano regular de formação que dá a oportunidade ao público em geral para 
realizar esta atividade.

Local: Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues Público Alvo: para maio-
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res de 16 anos Inscrições: Quarta-feira das 10h00 às 12h00, através do email 
escola.artes@cm-lagoa.pt

Oficina aberta de olaria para crianças
Esta oficina dá a oportunidade aos mais jovens de se iniciarem nas técnicas 
básicas da olaria proporcionando um momento de descontração e aquisição 
de saberes tão ligados à nossa tradição enquanto conselho com forte liga-
ção à arte da Olaria.

Local: Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues Público Alvo: para maio-
res de 6 anos Inscrições: Terça-feira das 15h00 às 17h00 através do email 
escola.artes@cm-lagoa.pt

Oficina de Artes plásticas
Estas oficinas permitem explorar diferentes técnicas plástica e representa-
ção, do desenho à gravura, diversas técnicas pintura, modelagem entre ou-
tos conteúdos técnicos e formais, sendo um momento de partilha e convívio 
com a pratica artística.

Local: Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues Público Alvo: público em 
geral Inscrições: Quinta-feira das 10h00 às 12h00 através do email escola.
artes@cm-lagoa.pt

A oficina não tem custos associados, faz parte da oferta formativa e cultural 
do Município de Lagoa e realizar-se-á na Escola de Artes de Lago

Percurso exploratório –
“À descoberta dos habitats do sítio das fontes”
Através deste percurso, vamos explorar o património natural e edificado do 
Sítio das Fontes e abordar temáticas como: 

V. Atividades para todas as idades e familías



53
. A utilização histórica do Sítio das Fontes e do rio Arade – principais carac-
terísticas geomorfológicas, utilizações tradicionais, e património edificado;
. Os diversos habitats existentes no Sítio das Fontes - suas principais espé-
cies, adaptações e utilizações; 
. As alterações climáticas – porque motivo está seca a caldeira do moinho e 
o que poderemos fazer para ajudar.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Sítio das fontes.
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Oficina “À descoberta do Litoral”
Através desta oficina, iremos explorar os habitats costeiros presentes nas 
nossas praias, e dar a conhecer os seus habitantes marinhos, animais e ve-
getais, descobrir as suas características, adaptações especiais e quais as 
principais dificuldades que enfrentam.

A Oficina do Litoral irá consistir em pequenas incursões ao intertidal das 
praias do Concelho, para observar os seres vivos que habitam o litoral ro-
choso.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Locais: Praia Grande – Ferragudo, ou Praia do Vale do Olival.
Público Alvo: do pré-escolar à idade adulta. 
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Percurso exploratório – “Geologia costeira”
Através deste percurso, vamos explorar temáticas como: Introdução à Geo-
dinâmica; Ciclo de Wilson; Posição relativa de Portugal no Globo ao longo 
da História; Estratos e Bacias Sedimentares; Erosão Costeira; Geoformas e 
Vales Suspensos; Morfologias Cársicas.
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Periodicidade: pontual – por marcação. Local: Caminho dos 7 Vales Suspen-
sos, desde a Praia da Marina até à Praia de Benagil. Público Alvo: do 2º ciclo 
do ensino básico à idade adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Percurso exploratório – 
“Vem descobrir as Aves do estuário do rio Arade”
Através deste percurso, vamos explorar temáticas como: Importância dos 
diferentes habitats para os diversos tipos de aves; Importância da zona es-
tuarina e costeira de Vila do Conde para a avifauna; principais espécies pre-
sentes; Introdução ao Birdwatching.

Periodicidade: pontual – por marcação.
Local: Sítio das fontes. Público Alvo: do 2ºciclo do ensino básico à idade 
adulta. Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Formações Técnicas de Ilustração Científica (Formato 
On-line), com Ana Rita Afonso
A presente formação prática terá a duração de 4 horas e será realizada numa 
plataforma de videoconferência em formato on-line, onde formandos e for-
madora poderão interagir, tirar dúvidas, adquirir e aperfeiçoar conhecimen-
tos, e descobrir a ilustração científica como a arte de representação que 
articula saberes das artes plásticas e das ciências, e as diversas técnicas 
como meios de representação e de divulgação da Biodiversidade. 
Durante o ano de 2023 serão abordadas 3 técnicas básicas de ilustração 
científica e suas regras: 1. Lápis-de-Cor; 2. Aguarela; 3. Scratchboard.

Apesar de em formato On-line, as formações contaram com uma compo-
nente teórica e uma componente prática de aplicação da técnica, orientadas 
pela formadora.

Local: Plataforma On-line ZOOM Público Alvo: Famílias, Estudantes, Profes-
sores, Profissionais ligados à área do Ambiente, Público em Geral.

V. Atividades para todas as idades e familías
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Periodicidade e Inscrições:
• 24 de Março (6ª-feira) ’23 – Técnica dos Lápis-de-cor, no âmbito da Sema-
na Verde do Município 
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/SEc7Acs2cKL2AhpG8

• 14 de Abril (6ª-feira) ’23– Técnica da Aguarela, no âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Arte (15 de Abril)
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/hzSgdy5Uajye2wUY7

• 24 de Maio (4ª-feira) – Técnica do Scratchboard, no âmbito da comemora-
ção do Dia Europeu dos Parques e da Semana da Biodiversidade.
Inscrições (máx.: 12 Participantes): https://forms.gle/5Q7XWHdxEDGbENU17

Mais Informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Caminhada de Observação de Aves, 
com a Associação A Rocha (Atividade Presencial) 
No início do outono, é possível observar a chegada das espécies invernantes 
ou a partida daquelas que se deslocam para sul em busca de climas com 
invernos mais amenos. O Município de Lagoa associa-se às Comemorações 
do Ecology Day (14 de setembro), em parceria com a Associação “A Rocha”, 
de modo a promover a presente Caminhada de Observação de Aves, numa 
altura em que o território é atravessado por milhares de aves migratórias. 
O ponto de encontro terá lugar no Parque Municipal do Sítio das Fontes 
(37.1605708°,-8.4866265°), às 9h00 do dia 13 de setembro, sendo que a ca-
minhada decorrerá do Sítio das Fontes até aos Arrozais do Rosário, no que 
promete ser uma manhã agradável, cheia de movimento, melodia e cor. Com 
esta iniciativa o Município de Lagoa pretende sensibilizar para a importância 
e beleza das aves migratórias, alertando para os perigos que enfrentam no 
decorrer das suas deslocações, assim como para a necessidade de preservar 
os locais onde repousam, alimentam e reproduzem durante as migrações.

V. Atividades para todas as idades e familías



Periodicidade: 13 de setembro (3ª-feira) 2022
Ponto de Encontro: Parque Municipal do Sítio das Fontes. Público Alvo: Fa-
mílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área do Ambiente, 
Público em Geral. Inscrições: https://forms.gle/vaxPKKaDpQVWit6U8

Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Oficina de Traças e Mariposas noturnas
Será que todas as traças comem roupa? Será que são todas pequenas e 
feias? O grupo das traças é enorme, com muitas espécies de muitos tama-
nhos e com cores muito variadas. Elas são importantíssimas para a polini-
zação das plantas e são também importantes na cadeia alimentar dos seus 
habitas. Com uma vida dividida entre ovo, lagarta, pupa e adulto voador elas 
estão muito bem-adaptadas, criando camuflagens e mimetismos para se 
defender e criar relações com os seus vizinhos. São também bons bioin-
dicadores, ajudando-nos a perceber a qualidade dos seus ecossistemas. A 
presente Oficina, dinamizada em parceria com a Associação Ambiental “A 
Rocha” pretenderá dar a conhecer os Lepidópteros noturnos da nossa fauna, 
capacitando-os com conhecimentos acerca da Biologia e Identificação das 
diferentes espécies. Previamente à Oficina serão colocadas armadilhas no-
turnas, que permitirão a observação dos espécimes vivos durante a oficina, 
sendo os mesmos posteriormente libertados. A presente oficina será promo-
vida pelo Município de Lagoa, no âmbito da Comemoração do Ecology Day 
(14 de Setembro). A Oficina irá ter lugar no dia 14 de Setembro, às 21h00, no 
Parque Municipal do Sítio das Fontes.

Periodicidade: 14 de setembro (4ª-feira) 2022.
Local: Anfiteatro do Parque Municipal do Sítio das Fontes Público Alvo: Fa-
mílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área do Ambiente, 
Público em Geral. Inscrições: https://forms.gle/o9cpG8TM1Bc9oYEh8

Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

V. Atividades para todas as idades e familías
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Workshop de Agricultura Regenerativa (Formato Pre-
sencial), com o Eng. Jerónimo Silva e a Associação 
Marca Adl
A necessidade de nos dissociarmos o nosso modo de produção e de consu-
mo da degradação ambiental, é um desafio no sentido de precisarmos en-
contrar soluções que garantam um uso eficiente e sustentável de recursos, 
ao mesmo tempo que sejam capazes de produzir resultados económicos. 
Desta forma, torna-se urgente a adoção de sistemas de cultivo integrados 
que nos permitam manter os ecossistemas e as espécies nativas, ao mes-
mo tempo que asseguramos a nossa segurança alimentar. Neste contexto, 
surge o conceito de agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é 
uma abordagem de conservação e reabilitação dos sistemas alimentares e 
agrícolas. Ela se concentra na regeneração do solo fértil, no aumento da bio-
diversidade, na melhoria do ciclo da água, no aprimoramento dos serviços 
ambientais, no suporte ao sequestro de carbono, no aumento da resiliên-
cia às mudanças climáticas e no fortalecimento da saúde e vitalidade do 
solo agrícola. Assim, integrada na semana do Ecology Day promovida pela 
SPECO, o Município de Lagoa promove a Oficina presencial de Agricultura 
Regenerativa, que contará com a presença de Jerónimo Silva, Eng.º Biofísico 
e Agrónomo. Na presente Oficina pretendemos dar a conhecer um pouco 
do que é a agricultura regenerativa, de modo a munir os participantes de 
ferramentas para aplicar as técnicas de agricultura regenerativa nos seus 
quintais, jardins ou pomares, promovendo a biodiversidade e a tão necessá-
ria regeneração dos solos, num equilíbrio produtivo com a natureza.

 

TEMÁTICAS A ABORDAR:
. O Solo e a sua importância
. Composto
. Mulching
. Organismos eficientes
. Caldas com plantas

V. Atividades para todas as idades e familías



. Épocas de sementeiras

. Consociação e Rotação de culturas

Periodicidade: 15 de setembro (5ª-feira) de 2022, às 15h00.
Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes. 
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral. 
Inscrições: https://forms.gle/NBzdb25rwbu5Lw4b6
Mais informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Construção de Caixas Ninho – 
Alojamento Local para as Aves
As caixas-ninho promovem uma maior oportunidade de nidificação e fixação 
para algumas espécies de aves locais, face ao aumento do desaparecimento 
de alguns dos locais de nidificação naturais. Com a presente atividade pre-
tende-se a construção de uma caixa-ninho para a avifauna local que no final 
será instalada na Escola ou na sua envolvência. Serão dadas a conhecer as 
diversas espécies de aves nativas presentes no nosso território, assim como 
alguns dos seus hábitos e ciclo de vida. A presente atividade tem como prin-
cipais objetivos trazer a avifauna, normalmente reduzida ou excluída dos 
meios urbanos, para o interior das cidades, aumentando o interesse, o co-
nhecimento e os contatos mais diretos da mesma com a comunidade hu-
mana. Será ainda dado a conhecer a importância das aves para o combate 
natural de pragas como a processionária.

Periodicidade: única de data a definir – por marcação.
Local: Equipamentos escolares e/ou Sítio das Fontes. 
Público Alvo: Do pré-escolar ao Ensino Secundário e Profissional (Escolas); 
Público em geral (Sítio das Fontes) Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

V. Atividades para todas as idades e familías
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Geodiversidade do trilho dos promontórios (P.E)
- 9 de outubro (Sábado) 
Periodicidade: Pontual, com data a definir
Local: Trilho dos Promontórios.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Workshop de Recuperação das Ribeiras com Técnicas 
de Engenharia Biofísica (Presencial), Marca Adl - 13 de 
outubro (4ª-Feira) - Dia Internacional da Previsão das 
Catástrofes
Periodicidade: Pontual, com data a definir 
Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Workshop “À descoberta das Aves Migratórias”, com 
Pedro Cardia Lopes - 16 de Outubro (Sábado) 
Periodicidade: Pontual, com data a definir 
Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes.
Público Alvo: Famílias, Estudantes, Professores, Profissionais ligados à área 
do Ambiente, Público em Geral.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt
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Oficina Presencial de Recolha de Sementes da Flora 
Autóctone & Oficina Presencial “Bolas de Sementes 
ao Serviço da Biodiversidade”
No âmbito da Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental 
(SEIVA) 2022, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o 
Município de Lagoa irá dinamizar as Oficinas Presenciais de Recolha de Se-
mentes e de Bolas de Sementes ao Serviço da Biodiversidade, em parceria 
com o formador Ivo Rosa, com vista a promover a capacitação dos partici-
pantes (pequenos e graúdos) com ferramentas de auxílio na propagação 
de flora autóctone, e consequentemente, no combate à erosão. As bolas de 
sementes permitem-nos restaurar solos e vegetação e criar as condições 
para o desenvolvimento de jovens árvores a partir de uma bola de argila 
misturada com sementes. Na parte da manhã serão dadas técnicas de re-
colha de sementes, que serão depois utilizadas para recolher exemplares 
para a oficina da tarde. No final da Oficina de criação de bolas de sementes, 
será feita uma deslocação até à Praia da Marinha, onde será efetuado um 
pequeno percurso exploratório que identificará o local mais adequado para 
depositação das bolas de sementes.

Periodicidade: 15 de outubro, Sábado, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 
16h30 (c/Ivo Rosa); Pontual sob marcação (com a Equipa da Divisão de Am-
biente do Município). Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes – Praia 
da Marinha / Equipamentos Escolares Público Alvo: Público em Geral, do 
pré-escolar à Idade Adulta. Atividade adequada a grupos com necessidades 
educativas especiais.

Inscrições: 
• 15 de Outubro, às 9h30 - Oficina Presencial de Recolha de Sementes da 
Flora Autóctone, com Ivo Rosa: https://forms.gle/27nPBfoC1zKk6Nhr8

• 15 de Outubro, às 14h30 - Oficina “Bolas de Sementes ao Serviço da Biodi-
versidade”, com Ivo Rosa: https://forms.gle/5f62c2C8nWFqJh5B7
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• Outras datas e informações: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Atividade – “Rega a tua Árvore”
A atividade de Voluntariado Ambiental “Rega a Tua Árvore” tem em vista a 
mobilização de participantes (famílias, grupos, ou participantes individuais) 
na rega das árvores anteriormente plantadas no Sítio das Fontes em ativida-
des anteriores, das quais se destaca o Projecto Montanha Verde.
Serão observadas todas regras de higiene necessárias.

Periodicidade: Pontual / Semanal
Local: Parque Municipal do Sítio das Fontes
Público Alvo: Grupos, famílias, participantes individuais, público em geral.
Inscrições: sitio.fontes@cm-lagoa.pt

Centro Qualifica de Lagoa
O Centro Qualifica é um centro especializado em qualificação de adultos 
que permite completar a escolaridade - 4.º, 6.º, 9.º e 12.º ano, valorizando e 
reconhecendo as aprendizagens e experiências de vida, através do Processo 
RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e/ou 
aumentar e desenvolver competências através da realização de formação 
qualificada.

Local: Centro Qualifica de Lagoa Público-alvo: jovens entro os 15 e os 29 
anos (NEET - not in Education, Employment or Training) e adultos com 18 ou 
mais anos. Inscrições: Nas secretarias das escolas do concelho, ou no for-
mulário online em https://bit.ly/2HMQuAq, ou na página do Centro Qualifica 
de Lagoa, no site do Município de Lagoa em: https://www.cm-lagoa.pt/index.
php/pt/atividade-municipal/centro-qualifica
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Portal B – Uma escola feliz é o que se quer!
Em colaboração com as Associações de pais e os Agrupamentos de Escolas, 
criamos oficinas / workshops e sessões especializadas em grupo ou indi-
viduais para fomentar comportamentos saudáveis e prevenir os comporta-
mentos violentos em contexto escolar.

Local: Equipamentos escolares. Público Alvo: alunos/as entre os 10 – 17 
anos; docentes; encarregados de educação. Inscrições: Em articulação com 
as direções dos agrupamentos e/ou diretores de turma ou Técnicos das Es-
colas.

Milage
A plataforma MILAGE Aprender+ inclui materiais para o ensino de várias 
disciplinas organizados por anos de escolaridade, do pré-escolar e do 1.º ao 
12.º ano, que podem ser utilizados em sala de aula ou fora desta, com total 
autonomia do aluno. 

Numa primeira fase, tem sido implementada com o objetivo de ajudar todos 
os alunos a aprenderem a matemática, aproveitando as potencialidades dos 
smartphones, tablets e computadores, conjugada com um modelo pedagó-
gico desenvolvido para motivar os alunos e promover uma aprendizagem 
ativa, centrada no aluno, com maior autonomia e diferentes estilos de apren-
dizagem em ambiente gamificado e com vídeos educacionais.

Este projeto pretende alargar o ambiente de aprendizagem da sala de aula 
tradicional para uma sala de aula virtual, num sistema de aprendizagem mis-
to de aulas presenciais com aulas online, com objetivo de manter os alunos 
motivados para aprender matemática e outras disciplinas através da explo-
ração motivadora de ferramentas diversas suportadas pelas tecnologias de 
informação e comunicação. 

Local: Agrupamentos de Escolas: Rio Arade e Padre António Martins de Oli-
veira. Público Alvo: Alunos/as e Professores/as. Inscrições: Em articulação 
com as direções dos agrupamentos.

VI. Atividades para a Comunidade Escolar: docentes e educadores
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Aprender +
Tendo como base a construção do novo Centro Escolar da Mexilhoeira da 
Carregação, o projeto Escola Aprender+: Ambientes educadores inovadores, 
surge como proposta de investigação-ação-intervenção, cujo objetivo cen-
tral se prende com a promoção do sucesso de todos com todos, através do 
desenvolvimento de uma cultura de autonomia, flexibilidade e inclusão, po-
tenciadora de aprendizagens de qualidade e alinhadas com as necessidades 
atuais e futuras dos alunos e do município.

Em parceria com a Universidade do Algarve, este projeto alia o desafio tec-
nológico ao pedagógico, contribui para o desenvolvimento e implementa-
ção de práticas pedagógicas inovadoras, bem como para o desenvolvimento 
profissional dos docentes do concelho. Pretende-se que se constitua como 
um projeto “transformador”, envolvendo alunos, docentes e famílias.

Local: Agrupamento de Escolas Rio Arade e Agrupamento de Escolas Padre 
António Martins de Oliveira Público Alvo: Comunidade educativa. Inscri-
ções: Em articulação com as direções dos agrupamentos e Universidade do 
Algarve.

Encontro “A brincar é que a gente se entende”
Espaços escolares exteriores educativos - Encontro que se enquadra no cic-
lo de encontros temáticos “Brincar na Cidade Educadora” da Rede Territorial 
das Cidades Educadoras Portuguesa e que tem como objetivo promover o 
brincar como elemento essencial para o desenvolvimento global das cri-
anças.

Periodicidade: 30 de setembro 2022
Local: Auditório Convento São José Público Alvo: Comunidade educativa 
Inscrições: gabinete.educacao@cm-lagoa.pt
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IV Encontro Municipal de Inovação na Educação: 
Partilhas de Boas Práticas
O IV Encontro Municipal de Inovação na Educação: Partilhas de Boas Práti-
cas pretende constituir-se como mais um momento de partilha de experiên-
cias sobre práticas de referência em contexto educativo através de uma re-
flexão conjunta em torno de uma prática experimentada em contexto de sala 
de aula. 

Periodicidade: 13 de setembro 2022
Local: Auditório Carlos do Carmo
Público Alvo: Comunidade educativa
Inscrições: Até dia 7 de setembro para gabinete.educacao@cm-lagoa.pt



VII .
Comissão de 
Proteção de Crianças
e Jovens de Lagoa
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A CPCJ existe para promover os direitos da criança e do jovem e prevenir, ou 
pôr termo, a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, forma-
ção ou desenvolvimento integral. (Lei n.º 147/99 de 1 de setembro).

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens permite que qualquer pessoa que 
tenha conhecimento de situações de criança/jovem em risco deve comuni-
car à CPCJ, tendo o direito de manter o anonimato, se assim o entender, 
atuando a Comissão com sigilo absoluto.

Local: Rua Dr. Fonseca de Almeida s/n, Antigo Edifício da EB Jacinto Correia, 
8400-351 Lagoa. Público Alvo: Crianças e Jovens menores de idade (até 
aos 18 anos). Contactos: 961 624 595 / 282 380 459. Facebook: https://www.
facebook.com/cpcjlagoa

Atividades integradas no plano de ação:
- Comemoração do dia Internacional dos Direitos da Criança;
- Comemoração do dia Mundial da Criança;
- Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.

Anualmente, estas são as datas assinaladas pela CPCJ no âmbito da pro-
moção dos direitos e da proteção das crianças e jovens de Lagoa, em ar-
ticulação com as entidades com competência em infância e juventude do 
Concelho. Estas atividades têm por objetivo a consciencialização quer para 
as temáticas em apreço, quer para o dever que cada cidadão e entidade tem 
dentro do sistema de promoção e proteção. Anualmente, vários são, ainda, 
os eventos que a Comissão organiza ou se associa em colaboração, visando 
que estes assentem em questões prementes, para os técnicos, comunidade, 
famílias, pais e crianças, sendo esta informação divulgada nos meios de co-
municação da própria Comissão, bem como, do Município. 

VIII. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa
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