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Resumo
Esta Ação pretende sensibilizar a comunidade escolar para a importância da conservação dos
habitats ribeirinhos e biodiversidade associada, em especial da ictiofauna endémica e ameaçada,
tendo como embaixador o saramugo, promovendo desta forma a adoção de uma atitude de
respeito pela Natureza. As atividades previstas foram efetuadas em função da faixa etária, sendo
que estava previsto trabalhar-se com as turmas do ensino pré-escolar ao secundário. Esta Ação
implementada pela LPN, em conjunto com o ICNF, decorre durante 2 anos letivos (2015/16 e
2016/17).
Esta Ação prevê a realização de ações de educação ambiental nas escolas dos concelhos dos SIC
da área de intervenção do Projeto, assim como a produção de diferentes materiais pedagógicos.
A metodologia utilizada em todas as escolas, em cada turma, dividiu-se em duas sessões. A
primeira sessão decorreu em contexto de sala de aula, com uma apresentação do projeto, da
espécie, do habitat, das principais ameaças à espécie e algumas das medidas a implementar pelo
Projeto para a conservação da espécie e, sempre que possível a segunda sessão consistiu numa
saída de campo ao habitat do saramugo, uma ribeira. Todas as sessões foram adaptadas ao nível
de ensino, tais como: jogos didáticos, apresentações dinâmicas, observação de fauna e flora
típicas de um habitat ribeirinho, entre outros.
No ano letivo 2015-2016, as ações realizadas abrangeram praticamente todos os níveis de ensino,
do pré-escolar ao ensino profissional, com exceção do secundário, tendo abrangido um total de
712 alunos de 44 turmas, em 15 estabelecimentos de Ensino distribuídos por 6 concelhos.
No decorrer da primeira sessão em sala de aula foi deixado em cada turma de pré-escolar e 1º
ciclo um saramugo em k-line formato XXL para as crianças decorarem a gosto para
posteriormente se realizar uma exposição em contexto escolar de todos os saramugos
decorados.
Foram também realizadas apresentações para 30 alunos do Ensino Superior e 30 Professores que
integraram a formação para Professores que decorreu em Beja.
O Projeto LIFE Saramugo participou também no Dia da Escola de Mértola, onde se desenvolveram
atividades pedagógicas que envolveram o trabalho com barro de diferentes espécies piscícolas
que existem na Bacia do Guadiana e ainda a construção de um mural dedicado ao habitat
ribeirinho e às espécies que este alberga. A Ação está a decorrer conforme o previsto e irá
continuar no ano letivo 2016/2017.
Palavras-chave: Saramugo; Anaecypris hispanica; Educação ambiental; Conservação; Agrupamento de
escolas; Ensino pré-escolar; Básico; Secundário; Profissional e Superior
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Abstract
This Project Action aims to raise awareness in the school community to the importance of
conservation of riparian habitats and associated biodiversity, especially endemic and threatened
ichthyofauna, with the saramugo as the ambassador. With this Action we intend to promote the
adoption of an attitude of respect for Nature. The planned activities were carried out according
to different ages, and it was planned for the classes from pre-school to high school. This Action
implemented by LPN, together with ICNF, takes place during 2 academic years (2015/16 and
2016/17).
This Action foresees the accomplishment of actions of environmental education in the schools of
the municipalities of the SCI of the area of intervention of the Project, as well as the production
of different pedagogical materials.
The methodology used in all schools, in each class, was divided into two sessions. The first session
was held in the classroom, with a presentation of the project, the species, habitat, major threats
to the species and some of the measures to be implemented by the Project for the conservation
of the species. Whenever possible, the second session consisted of a field trip to the saramugo
habitat, a stream. All sessions were adapted to the level of teaching, such as: didactic games,
dynamic presentations, observation of fauna and flora typical of a riparian habitat, among others.
In the academic year 2015-2016, the actions carried out covered practically all levels of education,
from pre-school to vocational education, with the exception of high school, covering a total of
712 students from 44 classes in 15 schools distributed in 6 counties.
During the first session in the classroom we left in each classroom, of preschool and 1st cycle, a
saramugo size XXL in k-line for children to decorate so later it could appear in an exhibition in the
school.
Presentations were also made for 30 students of Higher Education and 30 teachers who
integrated
a
training
for
teachers
that
took
place
in
Beja.
The Project LIFE Saramugo also participated in Mértola, in the Day of the School festivities where
pedagogical activities where taken that involved working with clay and creating different fish
species that exist in the Guadiana Basin and also the construction of a mural dedicated to the
habitat and to the species that inhabit it. The Action is taking place as planned and will continue
in 2016/2017.
Key-words: Saramugo; Anaecypris hispanica; Environmental Education; Conservation; School Cluster;
Preschool, Basic, High-school, Vocational and Higher Education.
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Lista de abreviaturas
CEAVG – Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
EA – Educação Ambiental
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
SCI – Site of Communitary Importance
SIC – Sítio de Importância Comunitário
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1. Introdução
Entende-se a Educação Ambiental (EA), como um processo de aprendizagem permanente, que
procura incrementar a informação e o conhecimento público sobre os problemas ambientais,
promovendo o sentido crítico das populações e a sua capacidade para intervir nas decisões que
afetam o ambiente e as suas condições de vida (Schmidt et al., 2010). Neste sentido a educação
ambiental nas escolas reveste-se de uma importância acrescida pois é nas escolas que vamos
encontrar os adultos de amanhã e entre eles os futuros decisores políticos. A educação ambiental
serve não só como ferramenta para incrementar o conhecimento das crianças e jovens sobre o
ambiente e a sua conservação mas também para promover que estes adotem um
comportamento critico, consciente e responsável perante a natureza e consigam responder aos
desafios emergentes relacionados com a conservação da natureza e a sua biodiversidade. Neste
sentido e no contexto deste Projeto pretende-se, através de apresentações orais e/ou interativas
e jogos pedagógicos fomentar a curiosidade e o interesse das crianças e jovens para o meio
ambiente e os recursos que o rodeiam e que muitas vezes passam despercebidos num mundo
cada vez mais tecnológico e em constante mudança.

1.1

Enquadramento da Ação E4

Esta Ação visa sensibilizar a comunidade escolar, para a importância de conservação dos habitats
ribeirinhos e biodiversidade associada, em especial da ictiofauna endémica e ameaçada, tendo o
saramugo como embaixador na bacia do Guadiana. As ações de EA incluem atividades diversas
com alunos dos concelhos dos SIC da área de intervenção do Projeto. A LPN é responsável pela
implementação desta Ação em conjunto com o ICNF e irá decorrer durante 2 anos letivos,
2015/2016 e 2016/2017.

1.2

Objetivos

Com as ações de Educação Ambiental do Projeto LIFE Saramugo, de um modo geral, pretende-se
sensibilizar as comunidades escolares para a conservação do saramugo e do habitat ribeirinho,
no entanto pretende-se também atingir os seguintes objetivos:
 Aferir qual o nível de conhecimento dos alunos sobre o saramugo;
 Dar a conhecer o saramugo, o seu habitat e as principais ameaças a que o saramugo e as
restantes espécies nativas estão sujeitas;
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 Apresentar o projeto LIFE Saramugo e os seus objetivos, assim como as principais
medidas de gestão a serem aplicadas ao habitat;
 Promover o conhecimento sobre o saramugo, a importância do seu habitat e
biodiversidade associada;
 Despertar para a existência de vários fatores de ameaça decorrentes direta e
indiretamente da atividade humana a que está sujeito o saramugo;
 Sensibilizar para a importância de reduzir o impacto ambiental das atividades humanas,
compatibilizando-as com a conservação das espécies e habitats;
 Promover a participação ativa dos alunos na sensibilização da comunidade escolar e/ou
restante população para a conservação do saramugo, bem como de outras espécies
ameaçadas e os seus habitats;
 Promover a Rede de Custódia do Saramugo, incentivando à sua adesão por parte das
escolas e divulgação.

Público-alvo
O público-alvo das ações de EA são crianças e jovens em idade escolar do Ensino Pré-escolar e 1º,
2º e 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e Cursos Profissionais e/ou Tecnológicos.

2. Metodologia
No contexto do presente Projeto, a metodologia aplicada aos diferentes níveis de ensino foi feita
em duas fases. Numa primeira fase, através de uma apresentação oral em contexto de sala de
aula e numa segunda fase uma saída de campo. Em ambas as sessões as atividades foram
adequadas às características de cada faixa etária e às metas curriculares de cada ano de
escolaridade.
A primeira fase que decorre na escola em contexto de sala de aula tem início com o
preenchimento de um teste de aferição de conhecimentos (Anexo V) por parte dos alunos, de
modo a percebermos quais os conhecimentos prévios ao nosso contacto com os mesmos sendo
que, (sempre que possível), o mesmo teste é aplicado no final do ano letivo. Desta forma
conseguimos perceber a capacidade de compreensão e aprendizagem dos alunos, assim como
avaliar a forma como a mensagem da importância da conservação desta espécie e do seu habitat
é transmitida e o resultado destes testes poderá servir como indicador da eficácia das ações de
Educação Ambiental do Projeto. Nesta primeira sessão e após o preenchimento do teste de
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aferição foram abordados temas relacionados com a biologia e ecologia do saramugo, assim
como as principais ameaças a que este está sujeito e ainda as principais ações a serem
implementadas pelo projeto. Para além da apresentação e sempre que adequado fizeram-se
diversos jogos didáticos para consolidação de conhecimentos (e.g. jogo da glória, jogo da
memória, puzzles, jogo da pesca de exóticas, etc..) principalmente no pré-escolar e 1ºciclo do
ensino básico.
Numa segunda fase fez-se uma saída de campo onde os alunos são biólogos por um dia a explorar
a natureza, mais concretamente o habitat do saramugo, uma ribeira. Promove-se desta forma, o
interesse pelo meio envolvente recorrendo a um kit de descoberta do habitat que consiste de:
camaroeiros, tabuleiros brancos, frascos-lupa, tiras de pH, tabelas e guias de identificação de
macroinvertebrados e ainda uma ficha de descrição do habitat (Anexo VI). Deste modo
facilitamos a apreensão de conhecimentos abordados na sala de aula e aprofundamos a
aprendizagem de uma forma mais prática e abrangente do saramugo, do seu habitat e das
espécies que a ele estão associadas: libelinhas e libélulas, anfíbios, aves e outras espécies
piscícolas. A saída de campo confere uma ótima oportunidade às crianças e jovens de estarem
em contacto com a natureza e desta forma adquirirem uma maior sensibilidade relativa ao tema
abordado em sala de aula. O local a visitar é sempre combinado com a escola para que a ribeira
escolhida seja, (sempre que possível), nas imediações da escola.
Pretende-se que o trabalho iniciado nas diferentes turmas tenha um carácter contínuo e como
tal incentivam-se os professores a trabalhar o tema ao longo do ano letivo, quer através da
decoração de um modelo de saramugo em K-line em tamanho XXL (ver fotos Anexo III), quer
através de trabalhos de pesquisa, construção de murais, criação de histórias e outros trabalhos
que possam ser de interesse para os professores. Importa referir que o trabalho desenvolvido em
contexto de sala de aula e no campo acaba por se refletir não só nas crianças e jovens mas
também na restante comunidade escolar, os professores e auxiliares e também toda a
comunidade envolvente, isto é: os pais, os familiares, os amigos que muitas vezes por se tratarem
de pescadores têm familiaridade com a espécie e acabam por adquirir mais conhecimentos.
Todas as atividades propostas encontram-se inseridas nos conteúdos programáticos definidos
nas metas curriculares para as Ciências Naturais do Ministério da Educação. No anexo IV estão
disponíveis 2 tabelas com as ações propostas para o pré-escolar e 1º ciclo incluídos no Programa
de Educação Ambiental no Projeto e, também o resumo do Plano de Atividades para o ano letivo
2015/2016.
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3. Resultados

A Ação E4 decorreu como previsto na candidatura, teve início no ano letivo 2015/2016 e foram
realizadas diversas atividades, descritas no Anexo IV, com crianças do pré-escolar ao 3º ciclo do
Ensino Básico dos Agrupamentos de Escolas de Almodôvar, Alcoutim, Mértola, Arronches, Moura
e Barrancos e também do ensino profissional em Mértola.
Foram desenvolvidas cerca de 44 sessões nas escolas (ver Tabela 1) e 18 saídas de campo ao
habitat do Saramugo, nomeadamente 16 à Ribeira do Vascão e 2 à Ribeira do Caia (ver Tabela 2).
Infelizmente e por motivos relacionados com a requisição de transporte por parte das escolas
não foi possível realizar saídas de campo com os alunos de Moura, Barrancos e Alcoutim.
Nos Anexos I e II é possível consultar algumas fotografias de todas as atividades realizadas com
os alunos do ano letivo de 2015/2016.
TABELA 1 - Nº DE ESCOLAS, TURMAS E ALUNOS ADERENTES AO PROJETO LIFE SARAMUGO 2015/2016

Nº de escolas, turmas e alunos envolvidos por concelho 2015-2016

Barrancos Barrancos

1

Arronches Arronches
Alcoutim
Alcoutim
Martim Longo

1
1
1

Nº de
turmas
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
3
4
1
3
2
1
2
5
7

15

44

Concelho

Mértola

Freguesia
Santana de Cambas

1

S. Miguel do Pinheiro
Mértola
Mértola

1
1
1

Minas de S. Domingos

1

Algodor

1

Penilhos
Mértola
Almodôvar
Almodôvar
Telhada
Moura

Nº de
escolas

Moura

1
1
1
1
1

Total

Nº
alunos
7
16
8
58
41
15
22
5
14
5
15
9
60
126
18
34
57
22
25
42
113

712

Grau ensino
Pré-escolar
1º Ciclo
Pré-escolar
Pré-escolar
1º Ciclo
Pré-escolar
1º Ciclo
Pré-escolar
1º Ciclo
Pré-escolar
Ensino Profissional
1º Ciclo
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Pré-escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
1º, 2º e 3º ciclo
1º, 2º e 3º ciclo
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TABELA 2 - GRAU DE ENSINO, Nº SAÍDAS DE CAMPO E DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM NO PROJETO LIFE SARAMUGO
2015/2016.

Concelho
Almodôvar e Telhada
Arronches
Mértola
Mértola
Mértola
Mértola - Minas S.Domingos
Mértola - Santana de Cambas
Mértola - Penilhos
Mértola - Algodor
Mértola - S.Miguel do Pinheiro
NOTAS: J.I. - Jardim de Infância, E.B. - Ensino Básico

Grau ensino

Nº saídas

Nº alunos

1º Ciclo
8º ano
J.I. Mértola
E.B.1 Mértola
Profissional
J.I. + E.B.1
J.I. + E.B.1
J.I.
J.I. + 1º Ciclo
J.I.
TOTAL

2
2
3
2
1
2
2
1
2
1

80
25
58
41
15
37
23
5
19
8

18

311

No total foram abrangidos 712 alunos pelo Programa de Educação Ambiental do Projeto LIFE
Saramugo no ano letivo de 2015/2016 mais concretamente: 132 crianças do Ensino Pré-escolar
de 11 turmas, 281 crianças do 1º Ciclo distribuídas por 15 turmas, 185 crianças de 8 turmas do
2º Ciclo e 8 turmas do 3º ciclo com 99 crianças. Acrescem 15 alunos da Escola Profissional ALSUD
de Mértola (Curso Profissional de “Técnicos de Gestão Cinegética”).
No mapa da Figura 1 é possível verificar qual o número de escolas abrangidas pelo Projeto por
Município e a sua abrangência dentro da área de intervenção do Projeto, por sua vez no mapa da
Figura 2 é possível verificar o número de alunos por município dentro da área de intervenção do
Projeto. Houve uma maior representatividade e abrangência do Município de Mértola graças aos
contactos que o parceiro ICNF já possuía devido ao longo historial de trabalho ligado à educação
ambiental com as escolas do município. Tal facto facilitou a colaboração e a participação do maior
número de escolas. Os restantes Agrupamentos de Escolas foram contactados de igual modo
através do envio de uma carta e posteriormente contactos telefónicos ou via email para
agendamento de uma reunião com as turmas/professores que estivessem interessados.
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FIGURA 1 - Nº DE ESCOLAS POR MUNICÍPIO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO LIFE SARAMUGO.
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206

FIGURA 2 - Nº DE ALUNOS POR MUNICÍPIO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO LIFE SARAMUGO.
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3.1 Apresentações realizadas a alunos do Ensino
Superior, Profissional, Sénior e Professores.
Foram ainda realizadas apresentações do Projeto a 15 alunos da Universidade Sénior de Castro
Verde e a 30 alunos do Ensino Superior que frequentavam o mestrado em Biologia da
Conservação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Paralelamente o Projeto LIFE
Saramugo integrou uma Formação para Professores que decorreu em Beja. Realizou-se uma
apresentação oral e posteriormente uma visita de campo a uma ribeira e ainda a apresentação e
explicação dos materiais utilizados nas escolas para educação ambiental com os alunos, estiveram
presentes na formação 30 professores.

FIGURA 3 - APRESENTAÇÕES DO PROJETO AO ENSINO SÉNIOR E SUPERIOR, PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES.
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3.2 Outras atividades
Foram desenvolvidas outras atividades (figura 4) a par do trabalho desenvolvido com todas as
escolas. O tema escolhido para o desfile de carnaval em Mértola, pelo jardim-de-infância de
Mértola foi o saramugo e como tal cerca de 58 crianças tiveram oportunidade de se mascarar de
saramugos perfeitamente integrados no seu habitat ribeirinho e as professoras e auxiliares
tiveram a oportunidade de se vestirem de lagostins, entre outras espécies exóticas. No dia 20 de
janeiro de 2016 foi celebrado o dia da Escola em Mértola onde o Projeto LIFE Saramugo esteve
presente, esta celebração teve lugar na Escola Básica de Mértola e era aberto a todas as escolas
do município e os alunos visitavam voluntariamente todas as salas com atividades. Na sala
destinada ao saramugo era possível trabalhar o barro e moldá-lo em diferentes espécies da fauna
piscícola exótica e nativa da bacia do Guadiana, à escolha dos alunos, e ainda foi possível criar um
mural com tintas recriando o habitat ribeirinho, no total terão passado pela sala cerca de 50
alunos.
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FIGURA 4 - OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO LIFE SARAMUGO.
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No âmbito do Projeto ETwinning,

1

decorreu no Centro de Educação Ambiental do Vale

Gonçalinho (CEAVG), uma manhã dedicada à biodiversidade e como tal desenvolveu-se uma
gincana ecológica. O Projeto LIFE Saramugo esteve presente com o posto de “Controlo de
exóticas – Saramugo nas ribeiras sim! Exóticas não!” (figura 5) e contou com a participação de
38 crianças (22 do 2º ano do St. Peter´s School de Setúbal e 16 do 5º ano do Agrupamento de
Escolas de Castro Verde).

FIGURA 5 - ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJETO ETWINNING NO CEAVG.

3.3 Testes de aferição de conhecimentos
Os testes de aferição de conhecimentos (Anexo V), como mencionado anteriormente, foram
aplicados no início e no fim das sessões com cada turma. Para cada ano de escolaridade foi criado
um único teste, adaptado às especificidades do nível de ensino em questão.
Na tabela 3 podemos constatar que a apreensão de conhecimentos por parte dos alunos das

1

O eTwinning é uma Ação do Programa Life LongLearning da União Europeia. Tem como objetivo principal criar redes de trabalho
colaborativo entre as escolas europeias, através do desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias
de Informação e Comunicação.
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turmas do Pré-escolar, que preencheram ambos os testes, foi bastante satisfatória, com o
número de alunos a obter 100% no teste a subir do 1º teste para o 2º teste de aferição.
TABELA 3 - Nº DE ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, POR ESCOLA, E PERCENTAGENS DE APREENSÃO DE CONHECIMENTOS.

Nº
alunos
7
J.I Santa de Cambas
6
48
Jardim de Infância de
Mértola
47
14
Centro Educativo
Minas de S.Domingos
15
26
Jardim de Infância de
Barrancos
21
Estabelecimento

Teste Totais
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final

29%
89%
67%
93%
64%
100%
51%
60%

Apreensão
conhecimentos
60%
26%
36%
9%

No caso dos alunos do 1º ciclo, os testes foram divididos em 2: um destinado aos alunos do 1º e
2º ano e outro para os alunos do 3º e 4º ano. Uma vez que os alunos do 3º e 4º ano já tem noções
de cadeia/teia alimentar e por isso foi possível fazer-lhes mais uma pergunta (ver tabelas 4 e 5).
Nem sempre foi possível todos os alunos fazerem ambos os testes, ou porque faltaram à 1º
sessão ou à segunda dai as discrepâncias nos números de alunos de um teste para o outro.
TABELA 4 - Nº DE ALUNOS DO 1º CICLO, POR ESCOLA E PERCENTAGENS DE APREENSÃO DE CONHECIMENTOS.

Estabelecimento
Escola Básica de Santana de Cambas
Centro Educativo Minas de
S.Domingos
EB1 de Mértola
Escola Básica de Almodôvar
Escola Básica de Telhada
Escola Básica de Barrancos
Escola Básica Prof. Joaquim Moreira
Escola Básica de Alcoutim

Nº
alunos
7
7
11
10
18
18
19
19
2
1
21
22
14
9
8
9

Teste
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final

Totais
33%
52%
35%
33%
33%
61%
33%
66%
25%
50%
25%
56%
48%
61%
29%
63%

Apreensão
conhecimentos
19%
-2%
28%
33%
25%
31%
13%
34%
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TABELA 5 - Nº DE ALUNOS DO 1º CICLO (3º E 4º ANO), POR ESCOLA E PERCENTAGENS DE APREENSÃO DE CONHECIMENTOS.

Estabelecimento
Escola Básica de Santana de Cambas
Centro Educativo Minas de S.Domingos
EB1 de Mértola
Escola Básica de Almodôvar
Escola Básica de Telhada
Escola Básica de Barrancos
Escola Básica Prof. Joaquim Moreira
Escola Básica de Alcoutim

Nº
alunos
7
9
11
10
23
23
38
39
7
6
34
34
27
17
10
10

Teste
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final

Totais
43%
67%
38%
59%
40%
70%
40%
70%
47%
52%
33%
66%
57%
69%
80%
71%

Apreensão
conhecimentos
24%
21%
30%
30%
5%
33%
12%
-9%
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Nas tabelas 6 e 7 podemos verificar o progresso e a apreensão de conhecimentos por parte dos
alunos de 2º e 3º ciclo de diferentes agrupamentos de escolas. Alguns alunos do 3º Ciclo do
agrupamento de escolas de Moura chegaram a preencher o 1º teste de aferição mas por
incompatibilidade de agenda não conseguiram preencher o 2º, não sendo por isso possível fazer
a comparação da apreensão de conhecimentos para esses alunos. De um modo geral podemos
constatar que a apreensão de conhecimentos foi bastante satisfatória.
TABELA 6 - Nº DE ALUNOS DO 2ºCICLO, POR ESCOLA E PERCENTAGENS DE APREENSÃO DE CONHECIMENTOS.

Estabelecimento
Escola Básica de Barrancos
Escola Básica de Martim Longo
Escola Básica de Alcoutim
Escola Básica de Moura

Nº
alunos
27
27
14
12
7
7
80
77

Teste TOTAIS
inicial
final
inicial
final
inicial
final
inicial
final

20%
27%
25%
36%
20%
31%
22%
30%

Apreensão
conhecimentos
7%
11%
11%
8%

TABELA 7 - Nº DE ALUNOS DO 3º CICLO, POR ESCOLA E PERCENTAGENS DE APREENSÃO DE CONHECIMENTOS.

Estabelecimento
Escola E.B. 2, 3 de Arronches
Escola Básica de Martim
Longo
Escola Básica de Alcoutim

Nº
Apreensão
Teste TOTAIS
alunos
conhecimentos
20
20
46
20
14
16

inicial
final
inicial
final
inicial
final

24%
37%
27%
40%
21%
40%

13%
13%
19%

Relativamente à questão 8 do teste de aferição dos alunos do 2º Ciclo, 5º e 6º ano, (8 – Anota
aqui as palavras mais difíceis que encontraste neste teste) constatou-se que palavras/conceitos
como: endemismo, Rede Natura 2000, piscícola, detritos e espécie exótica são termos que os
alunos não têm presentes e indicam como sendo os mais difíceis de todo o teste. Esta lacuna
poderá ser colmatada no próximo ano letivo.
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4. Discussão
O balanço final do primeiro ano de educação ambiental do Projeto LIFE Saramugo (Ação E4) está
a ser bastante positivo e está a decorrer conforme previsto na candidatura. O objetivo principal
era a sensibilização do maior número de alunos da área de intervenção do Projeto para a
conservação do saramugo, o pequeno peixe de água doce que muitos desconheciam ou
confundiam com outras espécies autóctones. Para além da consciencialização dos jovens para a
problemática da conservação do saramugo, a sensibilização também chegou aos professores,
auxiliares e respetivas famílias onde se incluem por vezes pescadores e produtores agropecuários
da região que, sem saberem, estão em contacto direto ou indireto com a espécie. Os alunos que
estiveram envolvidos nas ações de educação ambiental funcionaram como mensageiros e
disseminadores do saramugo, as suas ameaças e possíveis medidas para a sua conservação.
Sempre que possível foi incentivado o trabalho ao longo do ano, quer pela decoração de um
saramugo em tamanho XXL quer através de trabalhos de pesquisa relacionados com o saramugo
e a sua biologia ou ainda através de apresentações dos alunos mais velhos aos mais novos com a
criação de uma apresentação e um folheto com informação sobre o saramugo e o projeto que o
pretende conservar (Anexo III).
No ano letivo que se avizinha, 2016-2017, a Ação E4 irá continuar a ser implementada nas escolas
que aceitarem trabalhar com o Projeto e iremos contactar novamente os Agrupamentos das
Escolas nº1 e nº2 de Serpa e também o Agrupamento de escolas da Amareleja por forma a
abranger um pouco mais de toda a área de intervenção. A educação ambiental pretende não só
dar a conhecer mas ensinar a preservar e consciencializar para a importância dos recursos
naturais existentes no nosso redor, desta forma pretende-se que os alunos adquiram o interesse
pela natureza e se responsabilizem por conservá-lo a longo prazo.
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6. ANEXOS
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Anexo I – Fotos da 1ª sessão com os alunos em contexto
de sala de aula.
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Anexo II - Fotos da saída de campo ao habitat do
saramugo (Ribeiras do Vascão e Caia).
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Anexo III – trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

Foto 1 - Póster; Foto 2 - Trabalho de pesquisa; Fotos 3 - Saramugos XXL em K-line; e Figura 6 e
7 -Folheto.

FOTO 1

FOTO 2
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FOTOS 3
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FIGURA 6 - FOLHETO TURMA 5ºE, ANO LETIVO 2015/2016, ESCOLA Nº1 DE MOURA (FRENTE).
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FIGURA 7 – FOLHETO TURMA 5ºE, ANO LETIVO 2015/2016, ESCOLA Nº1 DE MOURA (VERSO)
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Anexo IV – Plano de atividades e Programa de Educação
Ambiental do Projeto LIFE Saramugo.

PLANO RESUMIDO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2015/2016
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO LIFE SARAMUGO
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Contactos
Beneficiário coordenador: LPN - Liga para a Protecção da Natureza
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
Apartado 84
7780-909 Castro Verde - Portugal
GPS: Latitude - 37°44'11.03"N; Longitude - 8° 1'53.79"W
Tel.: 286328309; Fax: 286328316;
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt
Sede Nacional da LPN
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500-124 Lisboa - Portugal
Tel.: 217780097 / 217740155 / 217740176; Fax: 217783208
E-mail: lpn.natureza@lpn.pt
Página eletrónica LPN: www.lpn.pt

Website www.lifesaramugo.lpn.pt
Facebook www.facebook.com/projetoLIFESaramugo
Coordenador

Parceiros

Co-financiamento

Financiamento comunitário

LIFE13 NAT/PT/786 - Contribuição financeira do programa LIFE da União Europeia
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Projeto LIFE Saramugo

Conservação do Saramugo (Anaecypris hispanica) na bacia do
Guadiana (Portugal)
Contexto
O projeto LIFE+ "Conservação do Saramugo (Anaecypris hispanica) na bacia do
Guadiana (Portugal)", cujo acrónimo é LIFE Saramugo, é coordenado pela Liga para a
Protecção da Natureza (LPN) e conta com a parceria de diversas instituições públicas e
privadas, designadamente a Universidade de Évora (UÉvora), o Instituto para a
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a empresa de engenharia e ambiente
Aqualogus.
O Projeto pretende promover a conservação das populações de Saramugo em 3 subbacias do rio Guadiana (Xévora, Ardila e Vascão), com o intuito de salvaguardar a
sobrevivência desta espécie, invertendo a tendência de pré-extinção que se está a
verificar.
Este projeto é uma oportunidade para restabelecer as populações de Saramugo,
implementando algumas das medidas de conservação previstas no Plano de Ação do
Saramugo e no Plano Sectorial da Rede Natura 2000.
Este projeto pretende ser um catalisador decisivo para a conservação a longo prazo desta
espécie tão ameaçada no Mundo e que apenas existe no Sul da Península Ibérica.

1.1 Áreas de intervenção geográfica do projeto
O projeto LIFE Saramugo irá ter intervenção em 3 Sítios de Importância Comunitária (SIC):
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SIC Guadiana (PTCON0036)
SIC Moura/Barrancos (PTCON0053)
SIC São Mamede (PTCON0007)

Figura 7 - Mapa com a Área de intervenção do projeto LIFE Saramugo

1.2 Principais objetivos do projeto:
1. Atualização da situação populacional da espécie em todo a sua área de
ocorrência histórica no território português (bacia do Rio Guadiana);
2. Reabilitação dos habitats de abrigo, alimentação e reprodução de Saramugo e
da conectividade entre estes;
3. Promoção da melhoria das condições de adequabilidade de habitat para a
espécie, de modo a permitir futuras reintroduções ou reforços populacionais
com indivíduos reproduzidos ex-situ (salvaguardando a diversidade
intraespecífica);
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4. Clarificação das ameaças que possam advir da coexistência do Saramugo e do
Alburno (espécie exótica detetada nos últimos anos na bacia do Guadiana) e
teste de medidas que possam impedir a progressão do Alburno;
5. Demonstração de técnicas de remoção e controlo da expansão de espécies
exóticas de modo a minimizar o impacto desta ameaça, que possam constituir
ferramentas a ser replicadas em outros locais;
6. Diminuição da poluição nas sub-bacias de ocorrência do Saramugo;
7. Contribuir para a conservação a longo prazo do Saramugo através do
envolvimento de proprietários, agricultores, pescadores e decisores;
8. Sensibilização do público para as questões de conservação da ictiofauna
endémica, particularmente do Saramugo, e dos habitats ribeirinhos a que a
espécie está associada.

1.3 A espécie – Saramugo
(Anaecypris hispanica)
O Saramugo é uma espécie
endémica do sul da Península
Ibérica, conhecida apenas nos troços médios e inferiores da bacia do rio Guadiana. É o
peixe mais pequeno da fauna piscícola
portuguesa e o seu efetivo populacional está
FIGURA 8 - SARAMUGO (ANAECYPRIS HISPANICA)

estimado em 10.000 indivíduos maduros
(Cabral et al., 2005). A sua distribuição está
fortemente fragmentada. Em Portugal ocorre
desde o Rio Xévora até à Ribeira de Odeleite.
A espécie encontra-se em regressão acentuada,
tendo-se registado uma redução muito
significativa, tanto em termos de abundância
como de distribuição, sobretudo na região superior e central da bacia do rio Guadiana
em território nacional. Atualmente assiste-se a uma situação de pré-extinção no Alto
Guadiana (rios Caia, Xévora, Degebe e Álamo) e de redução significativa na área de
distribuição no Baixo Guadiana, estando em pré-extinção nas ribeiras de Murtega e da
Foupana.
FIGURA 9 - SARAMUGOS (ANAECYPRIS HISPANICA)
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Estatuto de conservação – CR (criticamente em perigo) segundo o livro vermelho dos
vertebrados em Portugal (Cabral et al. 2005)
– EN (em perigo) em Espanha e a nível global.

1.4 O habitat
A espécie ocorre em pequenos cursos de água, estreitos (<20m) e pouco profundos
(<60cm), com substrato grosseiro (cascalho), vegetação aquática imersa e ripária e abaixo
dos 350m de altitude.

FIGURA 10 – RIBEIRA DO VASCÃO – HABITAT DE SARAMUGO

1.5 Principais ameaças
1 – Expansão de espécies piscícolas exóticas
2 – Poluição
3 - Sobre-exploração dos recursos hídricos
4 - Destruição da vegetação ribeirinha
5 – Construção de barragens
6 – Extração de inertes
FIGURA 11 - AMEAÇAS À CONSERVAÇÃO DO SARAMUGO
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Atividades de Educação Ambiental com Escolas
2.1 Enquadramento
Um dos objetivos do projeto LIFE é a sensibilização da população para a necessidade de
reduzir o impacto ambiental das atividades humanas, compatibilizando as atividades
económicas com a conservação da Natureza, com vista à preservação do Saramugo e do
seu habitat.
Grande parte dos esforços de sensibilização dirige-se diretamente à população escolar
de diferentes níveis de ensino (do pré-escolar ao ensino secundário). A aposta recai na
formação e educação de crianças e jovens como veículos de informação e sensibilização
de outros jovens e adultos, considerando-se esta uma medida de proteção e respeito
pela Natureza de curto a longo prazo.

2.2 Público-alvo
Estudantes do pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do ensino Secundário dos 3 SIC’s.

2.3 Objetivos
Com as ações de Educação Ambiental (EA) do Projeto LIFE Saramugo pretende-se atingir
os seguintes objetivos:
 Aferir qual o nível de conhecimento dos alunos sobre o Saramugo.
 Apresentar o projeto LIFE Saramugo;
 Promover o conhecimento sobre o Saramugo, a importância do seu habitat e
biodiversidade associada;
 Despertar para a existência de vários fatores de ameaça decorrentes direta e
indiretamente da atividade humana a que está sujeito o Saramugo;
 Sensibilizar para a importância de reduzir o impacto ambiental das atividades
humanas, compatibilizando-as com a conservação das espécies e habitats.
 Promover a participação ativa dos alunos na sensibilização da comunidade escolar
e/ou restante população para a conservação do Saramugo, bem como de outras
espécies ameaçadas e os seus habitats.
 Promover a Rede de Custódia do Saramugo, incentivando à sua adesão por parte
das escolas e divulgação.

2.4 Integração nos conteúdos programáticos
As atividades propostas estão inseridas nos conteúdos programáticos definidos nas
metas curriculares para as Ciências Naturais do Ministério da Educação. Dadas as
unidades contidas nos conteúdos programáticos, para o presente ano letivo,
consideramos apenas o 5º e 8º anos de escolaridade do Ensino Básico.
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2.4.1 - Proposta de atividades para o pré-escolar em ambiente escolar
As atividades de EA do LIFE Saramugo têm enquadramento nos objetivos gerais do
programa curricular para estes anos na medida em que cumpre com a alínea e) dos
objetivos pedagógicos, bem como desenvolve noções de matemática (jogo da
memória/pares, jogo da glória) promove a discussão e chuva de ideias (jogo da roda),
motricidade fina (jogo da piscina), incrementa noções de certo e errado, bem e mal e
promove a memória (jogo da memória) e a criatividade (decoração dos modelos de
saramugo).
Assim, o programa de EA do Projeto LIFE Saramugo sugere para as suas ações de EA as
seguintes técnicas:
Quadro 1 – Ações propostas para o Pré-escolar

Quadro 1 -Ações propostas para o PréescolarDesenvolvimento

Ação
Jogo de
explicação e
perguntas em
roda sobre o
saramugo
(apresentação do
projeto – préescolar)

Como é o Saramugo?

Onde vive o saramugo?

Porque o saramugo está
em perigo?
O que são espécies exóticas
e como se distinguem?

Jogo da memória

Grupo dividido

Jogo da piscina

Grupo dividido

Jogo da Glória*

Grupo dividido

Conto Infantil*

Comemoração do Jogos de educação
dia Mundial das
ambiental (jogo da glória)
Zonas Húmidas (2 OU percurso pedestre
Fev)
Ações a desenvolver pela professora.

- Chuva de ideias
- Descrição das características, mostra de
uma imagem.
- Escolha do saramugo entre vários peixes.
- Chuva de ideias
- Orientação segundo os conhecimentos
deles sobre o meio que os envolve
- Descrição de algumas ameaças
- Chuva de ideias com imagens

Materiais
Imagens e fotografia com
peixes diversos aplicadas em
cartolina plastificada.
Imagens e fotografia com
massas de água (mar,
barragem, poça, rio, ribeira) em
cartolina plastificada.
Imagens de ações negativas e
positivas

Objetivos
pedagógicos
Reconhecer o
saramugo de entre
os outros peixes.
Reconhecer o
habitat do saramugo

Reconhecer as
ameaças ao
saramugo
- Explicação com imagens e explicação de
Imagens e fotografia com
Distinguir as
porque são “más” para o saramugo.
peixes diversos aplicadas em
espécies exóticas e
cartolina plastificada.
perceber os seus
efeitos negativos.
Imagens no chão com pares de peixes para Cartolinas com imagens de
Reforçar a memória
virar e fazer coincidir
peixes nativos e exóticos
do aspeto dos
peixes
As crianças têm de pescar peixes na
Piscina de bolas ou tanques
Reconhecer as
piscina (pescar as exóticas não as nativas)
com imagens da paisagem,
espécies, perceber o
canas de íman e imagens de
que não se deve
peixes.
pescar.
As crianças jogam o jogo da glória no chão, Jogo da glória
Perceber as ações
onde estão representadas as ameaças e
boas para o habitat
outros elementos (bons e maus)
e negativas, bem
como as espécies
“boas” e “más”
Conto de um conto, onde devem constar
Conto infantil
Pretende-se que a
as ameaças e características do habitat do
criança perceba as
saramugo
ameaças e
dificuldades do
saramugo
Jogo de educação ambiental sobre o
Jogo da glória
Conhecer o
Saramugo, o seu habitat e as principais
Saramugo, o seu
ameaças.
habitat e as
Percurso pedestre pela ribeira.
principais ameaças.
É deixado na sala de aula um modelo em tamanho grande de saramugo para decorar (pintar, colar
materiais, etc.). Para uma exposição no final do ano.
É deixado na sala de aula desenhos para pintar, de peixes exóticos, nativos, saramugo e imagens do
habitat do saramugo, para as crianças pintarem e exibirem na escola.
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2.4.2 - Proposta de atividades para o 1.º Ciclo (1º ao 4º ano) em ambiente
escolar
As atividades de EA do Projeto LIFE Saramugo enquadram-se nos objetivos e programas
pedagógicos dos anos em causa, nomeadamente na área “estudo do meio”,
concretamente:
 Ponto 2 dos Objetivos gerais – “Identificar elementos básicos do Meio Físico
envolvente (…rios…fauna e flora)” do bloco 3 - “À Descoberta do Ambiente
Natural”.

Quadro 2 -Ações propostas para o 1º Ciclo
Ação
Apresentação
sobre o Saramugo
e projeto LIFE
Saramugo
(1º ano)

Meios
Como é o Saramugo?

Desenvolvimento
- Descrição das características,
recorrendo a imagens.
- Escolha do saramugo entre vários
peixes.
- Chuva de ideias
- Orientação segundo os
conhecimentos deles sobre o meio
que os envolve
- Chuva de ideias

Materiais
Imagens e fotografia com
peixes diversos aplicadas em
cartolina plastificada.

Objetivos
Reconhecer o
saramugo de entre os
outros peixes.

Imagens e fotografia com
massas de água (mar,
barragem, poça, rio, ribeira) em
cartolina plastificada.

Reconhecer o habitat
do saramugo

Porque o saramugo está em
perigo?
O que são espécies exóticas e
como se distinguem?

- Descrição de algumas ameaças
- Chuva de ideias com imagens
- Explicação com imagens e
explicação de porque são “más” para
o saramugo.

Imagens de ações negativas e
positivas
Imagens e fotografia com
peixes diversos aplicadas em
cartolina plastificada.

Reconhecer as
ameaças ao saramugo
Distinguir as espécies
exóticas e perceber os
seus efeitos negativos.

Jogo da memória
(1º e 2ª ano)
Jogo da piscina
(1º ao 4º ano)

Grupo dividido

Imagens no chão com pares de
peixes para virar e fazer coincidir
As crianças têm de pescar peixes na
piscina (pescar as exóticas não as
nativas)

Jogo da Glória*
(1º ao 4º ano)

Grupo dividido

Cartolinas com imagens de
peixes nativos e exóticos
Piscina de bolas ou tanques
com imagens da paisagem,
canas de íman e imagens de
peixes.
Jogo da glória

Reforçar a memória do
aspeto dos peixes
Reconhecer as
espécies, perceber o
que não se deve
pescar.
Perceber as ações
boas para o habitat e
negativas, bem como
as espécies “boas” e
“más”
Pretende-se que a
criança perceba as
ameaças e dificuldades
do saramugo
Conhecer o Saramugo,
o seu habitat e as
principais ameaças.

Onde vive o saramugo?

Grupo dividido

As crianças jogam o jogo da glória no
chão, onde estão representadas as
ameaças e outros elementos (bons e
maus)

Conto Infantil*

Conto de um conto, onde devem
constar as ameaças e características
do habitat do saramugo

Conto infantil

Comemoração do Jogos de educação ambiental
dia Mundial das
(jogo da glória) OU percurso
Zonas Húmidas (2 pedestre
Fev)
Ações a desenvolver pela professora.

Jogo de educação ambiental sobre o
Jogo da glória
Saramugo, o seu habitat e as
principais ameaças.
Percurso pedestre pela ribeira.
É deixado na sala de aula um modelo em tamanho grande de saramugo para decorar (pintar, colar
materiais etc.). Para uma exposição no final do ano.
É deixado na sala de aula desenhos para pintar, de peixes exóticos, nativos, saramugo e imagens
do habitat do saramugo, para as crianças pintarem e exibirem na escola.
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2.4.3 - Proposta de atividades para o 2.º Ciclo do Ensino Básico – 5º Ano de
escolaridade em ambiente escolar
UNIDADE – A água, o ar, as rochas e o solo - Materiais Terrestres - A importância da
água para os seres vivos
Compreender a importância da água para os seres vivos
Representar a distribuição da água no planeta, com recurso ao ciclo
hidrológico – enfâse ao meio de água doce.
Referir a disponibilidade de água doce (à superfície e subterrânea) na Terra, a
partir de informação sobre o volume total de água existente – enfâse na
importância para a conservação da água.
UNIDADE – Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio – Diversidade dos
animais
Interpretar as caraterísticas dos organismos em função dos ambientes onde vivem
Apresentar exemplos de meios onde vivem os animais – enfâse meio aquático
doce.
Descrever a importância do meio na vida dos animais.
Categorizar os diferentes tipos de revestimento dos animais – enfâse escamas
(Saramugo).
Referir funções genéricas do revestimento dos animais – escamas vs pêlo.
Identificar os órgãos de locomoção dos animais, tendo em conta o meio onde
se inserem – e.g. barbatas vs patas.
Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal
Apresentar uma definição de biodiversidade.
Indicar exemplos da biodiversidade animal existente na Terra.
Descrever habitats que evidenciam a biodiversidade animal existente na
região onde a escola se localiza – habitat ribeirinho.
Exemplificar ações do ser humano que podem afetar a biodiversidade animal
– e.g ameaças ao Saramugo.
Discutir medidas que visem promover a biodiversidade animal – conservação
da natureza.
Concluir a cerca da importância da proteção da biodiversidade animal

2.4.4 - Proposta de atividades para o 3.º Ciclo do Ensino Básico – 8º Ano de
escolaridade em ambiente escolar
UNIDADE – Sustentabilidade na Terra – Ecossistemas
Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas
Apresentar uma definição de ecossistema.
Descrever os níveis de organização biológica dos ecossistemas.
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Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos
ecossistemas numa atividade prática de campo, próxima do local onde se
localiza a escola.
Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente
Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos fatores abióticos.
Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis do meio influenciam os
ecossistemas.
Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica dos ecossistemas da
região onde a escola se localiza.
Relacionar as alterações do meio com a evolução ou a extinção de espécies.
Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos
Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações
interespecíficas.
Identificar tipos de relações bióticas.
Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica dos
ecossistemas.
Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução ou à
extinção de espécies.
Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas
Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, fluviais e terrestres.
Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de teias alimentares
Discutir medidas de minimização dos impactes da ação humana na alteração
da dinâmica dos ecossistemas.
Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta
Terra
Explicitar as causas e as consequências da alteração do equilíbrio dinâmico
dos ecossistemas.
Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para
a sustentabilidade da vida no planeta Terra.
Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as
metas de um desenvolvimento sustentável
Discutir opções disponíveis para a conservação dos ecossistemas e a sua
contribuição para responder às necessidades humanas.
Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas
Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente num
ecossistema próximo da região onde a escola se localiza.
Construir documentos, em diferentes formatos, sobre medidas de proteção
dos seres vivos e do ambiente, implementadas na região onde a escola se
localiza.
Explicitar o modo como cada cidadão pode contribuir para a efetivação das
medidas de proteção dos ecossistemas.
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Em qualquer um dos casos, a metodologia a aplicar será:
1. Aplicação de testes de diagnóstico de conhecimentos: serão implementadas um
conjunto de atividades cujo intuito será aferir os conhecimentos prévios dos
alunos sobre o tema. As atividades serão adaptadas consoante o nível de
escolaridade e serão utilizados diferentes métodos para o efeito, por exemplo:
desenhos, dinâmicas e por vezes um teste simples em papel. Os testes que
forem aplicados no início do ano letivo serão posteriormente repetidos no final
do ano de modo a avaliar a eficácia das ações de Educação Ambiental do
projeto.
2. Apresentação do projeto LIFE Saramugo e do Saramugo: a apresentação da
espécie e do projeto será feita de uma forma dinâmica e interativa recorrendo a
imagens, PowerPoint, e por vezes silhuetas não só do Saramugo mas também de
outros peixes de água doce para comparação de tamanhos e formas e ainda a
possibilidade de aplicação de um quiz pós-apresentação.
3. Promover a participação ativa dos alunos na sensibilização da comunidade escolar
e da restante população para a conservação do Saramugo. Em simultâneo será
feito um convite de adesão e participação na Rede de Custódia do Saramugo.
Após explicação sobre o que consiste a adesão à Rede de Custódia, será
proposto às turmas que desenvolvam, ao longo do ano letivo, diferentes tipos
de trabalhos com vista a envolvência de toda a comunidade escolar e para
sensibilização da população em geral.
o Desfile de carnaval sob o tema “O Saramugo e o seu habitat a
Ribeira”
o Saramugo Parade – pintura de peças em k-line para exposição em
espaços públicos (comunidade escolar ou outros)
o Celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas (2 Fevereiro) – “O
Sítio do Vascão”
o Criação de uma rede de tribos escolares – “Tribo Saramugo”
(organização de dias/semanas temáticas, saídas/convívios em
família, concursos, jogos sem fronteiras, etc.).
4. Saída de campo (in-situ – ver mais abaixo) para consolidar a aprendizagem tida
em ambiente de sala de aula.
o Recorrendo ao Kit exploração da Ribeira – identificação de
macroinvertebrados.
o Passeio pelo habitat do Saramugo – uma ribeira, para exploração
e interpretação do meio envolvente.
o

2.4.5 - Proposta de atividades para o Ensino Secundário (10º, 11º e 12ºanos)
 Apresentação do projeto LIFE Saramugo – “Missão Saramugo”
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 Trabalho de pesquisa sobre a espécie/habitat e suas ameaças
 Criar um portfólio sobre o Saramugo, o habitat e ameaças à sua conservação
 Criar uma curta-metragem: animação, documentário.
 Criar jogos didáticos para computador.
 Saída de campo/voluntariado em ações do projeto.

FIGURA 12 - ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO DO PROJETO

2.5 – Proposta de atividade para a Aula in-situ
A saída de campo será adaptada ao grau de escolaridade dos alunos.
E os principais objetivos são: conhecer as principais características do habitat ribeirinho
do Saramugo e biodiversidade associada, no sentido de sensibilizar para a sua
conservação. Promover a aprendizagem e o contacto direto com a natureza.
Metodologia utilizada: os alunos irão realizar um percurso pedestre ao longo do habitat
de Saramugo, sempre que possível, nas imediações da escola. Ao longo do percurso
poderemos observar o habitat de uma forma em geral para posteriormente passarmos
ao particular, isto é, prevê-se a recolha e identificação de macroinvertebrados de água
doce para avaliar a qualidade da água.

FIGURA 13 - SAÍDA DE CAMPO NO ÂMBITO DO PROJETO LIFE SARAMUGO

2.6 Descrição detalhada das atividades propostas
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1. Missão Saramugo - Apresentação do projeto, da espécie alvo e do habitat associado
e a sua biodiversidade, assim como as ameaças ex-situ (em contexto de sala de aula)
e in-situ (com visitas de campo) – definido na candidatura. Esta apresentação será a
primeira abordagem às turmas sobre o LIFE Saramugo e tem como objetivo
apresentar o projeto e familiarizar os alunos e professores com as especificidades
desta espécie, o seu habitat e biodiversidade. Esta apresentação é realizada com base
numa apresentação powerpoint adaptada à faixa etária dos alunos de cada nível de
ensino e, sempre que possível, acompanhada da distribuição de materiais de
divulgação do projeto. Esta abordagem será dinâmica e partirá do conhecimento dos
alunos.
2. Adaptação de um jogo de equipa ao tema do projeto: gincana ecológica, tendo por
tema a conservação do Saramugo. Esta atividade pretende, de um modo lúdico e,
simultaneamente, didático, associar jogos tradicionais e outras brincadeiras ao tema
da conservação do Saramugo e ao conhecimento do seu habitat.
3. Jogo da ameaça – espécies piscícolas exóticas: piscina
insuflável com peças flutuantes/peças com íman que
representam as diferentes espécies exóticas e espécies
nativas, em que os alunos são convidados a “pescar” as
várias espécies exóticas e a deixar a “ribeira” num estado
de conservação favorável ao saramugo. (NOTA: jogo
pode ser feito com as ameaças ao habitat, em que os
alunos para além de pescarem espécies piscícolas
exóticas poderão pescar também itens que representem
ameaças (nomeadamente poluição)).
4. Jogo de educação ambiental para alertar sobre a
problemática dos peixes exóticos no Guadiana –

FIGURA 8 - ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO CEAVG

semelhante ao “Jogo da Glória” em macro – definido na
candidatura. Este jogo tem como base um tabuleiro com questões e desafios sobre o
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tema do Projeto, no qual se avança através do uso de um dado. Poderá ser jogado de
modo individual (2 ou mais jogadores) ou em equipas (2 ou mais equipas);
5. Ligações elétricas: jogo que permite unir dois pontos e, quando a ligação está correta,
acende-se uma luz. Os “pontos” podem ser predador-presa, imagem-nome da
espécie, etc…
6. Jogo da memória: pretende estimular-se a capacidade de memória dos alunos do préescolar e do 1º ciclo de ensino básico. Recorrendo a imagens de peixes nativos e
exóticos que habitam as ribeiras da nossa área de intervenção com o intuito de as
fazerem coincidir 2 a 2.
7. Apresentação do conto infantil: o conto infantil, a ser criado durante o projeto, será
apresentado às escolas no âmbito de sessões de leitura e também no âmbito da
dinamização de peças de teatro.
8. Trabalho de pesquisa sobre as espécies nativas do Guadiana e também as exóticas
para elaboração de um portfólio de cada uma delas e/ou de chaves dicotómicas para
identificação. Esta atividade, direcionada a alunos de faixas etárias superiores,
pretende estimular a sua capacidade de pesquisa e iniciativa através de atividades
como:


Pesquisa via internet;



Pesquisa de livros e trabalhos científicos;



Entrevistas a Biólogos, ou outros especialistas.

9. Organização de uma exposição itinerante sobre o saramugo e seu habitat e
biodiversidade associada ou o saramugo e as principais ameaças de modo a fomentar
a criatividade dos alunos e a aumentar a divulgação do projeto pela comunidade
escolar ou outros locais que se considerem apropriados. Concretizar o “Saramugo
parade” – previsto na candidatura, consiste na pintura de peças em k-line (tamanho
XL) para exposição em espaços públicos em que as comunidades escolares se
movimentam. Esta exposição deverá:
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Ser fácil de montar e desmontar;



Ser construída preferencialmente com materiais recicláveis;



Reunir as informações essenciais sobre o Saramugo e o seu habitat e/ou as
suas ameaças;



Ter muita criatividade!

10. Criação de uma rede de “tribos escolares” – previsto na candidatura. Esta rede deverá
dedicar-se à divulgação do Saramugo junto das comunidades onde se inserem
recorrendo a atividades de enriquecimento extracurriculares (como organizar
dias/semanas temáticas, saídas/convívios em família, jogos sem fronteiras, etc..)
tendo por base o Saramugo, o seu habitat, as ameaças a que está sujeito e à
divulgação do projeto e necessidade da sua conservação.
11. Criação de jogo didático para computador, criação do jogo de computador, a ser
disponibilizado no website do projeto e eventualmente nas redes sociais, poderá
eventualmente ser desenvolvida por alunos de Cursos Profissionais ou Ensino
Superior que acolham este desafio.
12. Apoio às tarefas de campo dos investigadores e participação nas ações de voluntariado
do Projeto, de modo a poder possibilitar aos alunos a colaboração, de uma forma
muito próxima, nas ações que serão realizadas para a conservação do Saramugo;
13. Celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas – “O Sítio do Vascão” (2 de Fevereiro)
– definido na candidatura. Este dia será anualmente celebrado com atividades
específicas desenvolvidas pela equipa do Projeto mas poderá incluir ações
dinamizadas pelas turmas ou escolas que assim o desejem, como, por exemplo,
através da realização das “Olimpíadas do Saramugo” (inter-escolas e/ou inter-turmas)
com concurso de perguntas e atividades sobre o tema. A celebração deste dia decorre
da Convenção Ramsar, assinada em 1971 e que entrou em vigor desde 1975, e que
visa promover a cooperação internacional e incentivar as ações nacionais no sentido
de promover uma gestão racional e sustentável das zonas húmidas.
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14. Kit – “Vamos explorar a ribeira”, kit composto por materiais que permitirão explorar
os macroinvertebrados da ribeira, procedendo á sua amostragem recorrendo a
camaroeiros, e posterior triagem e identificação recorrendo a lupas e chaves
dicotómicas.
15. Dramatização do conto infantil: Será realizada uma dramatização de uma história
infanto/juvenil, que será editada pela LPN, pela companhia de teatro “O Teatro
Umano”. Pretende-se criar um projeto de teatro participativo/debate para divulgar
as questões associadas à ecologia, conservação e relação da comunidade com o
Saramugo, onde se pretende envolver os alunos no enredo. Esta Ação deverá ser
desenvolvida e apresentada publicamente nas 3 áreas de intervenção geográfica do
projeto (uma apresentação por área de intervenção). O conto será editado e a sua
dramatização será trabalhada durante o ano letivo de 2016/2017.

3. Calendarização das atividades
A seguinte tabela apresenta o cronograma das ações de Educação Ambiental propostas
para o ano letivo 2015-2016.
TABELA 8 - CALENDARIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1ª Sessão em sala de
aula

Ano letivo 2015/2016
1º Período
2º Período
(21 Set. – 17 Dez.) (4 Jan. – 18 Mar.)

3º Período
(4 Abr. – 9 Jun.)

Saída de campo
*2ª Sessão em sala
de aula
Trabalho anual com
apoio da equipa do
projeto

*Poderá ou não ser possível de realizar. Dependerá da disponibilidade do professor.
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Anexo V - Testes de aferição do ensino Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo e Secundário.
PRÉ-ESCOLAR
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1º CICLO – 1º E 2º ANOS (PÁGINA 1 E PÁGINA 2)

1º CICLO – 1º E 2º ANOS (PÁGINA 3 E PÁGINA 4)

1º CICLO – 3º E 4º ANOS (PÁGINA 1 E PÁGINA 2)

1º CICLO – 3º E 4º ANOS (PÁGINA 3 E PÁGINA 4)

2º CICLO

3º CICLO

SECUNDÁRIO

Anexo VI - Ficha de campo de caracterização de habitat e ficha de identificação de
macroinvertebrados e qualidade da água.

