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TEMÁTICA DO SEMINÁRIO 

AS AVES NA RIA DE ALVOR 
Seminário certificado como acção de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio 
 

  
DATA DE REALIZAÇÃO / DURAÇÃO / HORÁRIO  / LOCAL   
22 MAIO 2017  /   17.30-21.30h  /  Escola Secundária Júlio Dantas - LAGOS 
 

DESTINATÁRIOS  DA ACÇÃO  
Professores de todos os ciclos de ensino, de todas as disciplinas em geral e, em particular, de Ciências da Natureza, 
Biologia e Geografia; agentes educativos e culturais e técnicos de ambiente de associações, municípios, museus, centros 
de investigação, ONG. 
 

JUSTIFICAÇÃO DA ACÇÃO  
A Escola desempenha um papel fulcral na formação integral de todas as crianças e jovens, razão pela qual não se pode 
arredar da temática da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, uma prioridade de instituições de reconhecido mérito 
como a UNESCO, em cuja rede internacional de escolas associadas o Centro de Formação Rui Grácio se integra. 
A 22 de Maio comemora-se o Dia Internacional da Biodiversidade proclamado pelas Nações Unidas com o objectivo de 
aumentar o grau de consciencialização e conhecimentos acerca da biodiversidade. Em celebração deste dia internacional, 
este seminário resulta de uma parceria com a Associação A Rocha e surge na sequência da realização da Oficina de Formação 
“As Aves da Ria de Alvor”, que teve por público-alvo os docentes de todos os níveis de ensino. O interesse do tema e os 
excelentes trabalhos realizados pelos formandos levou a que as formadoras propusessem a realização deste seminário, para 
que mais docentes pudessem beneficiar destas experiências educativas.  
O contacto com a Natureza é essencial para o desenvolvimento de muitos aspectos da vida humana. A observação de aves 
não é apenas uma actividade científica de identificação de espécies, é acima de tudo um tempo de contacto e de exploração 
da Natureza. Aproveitando a Ria de Alvor, Sítio Natura 2000, geograficamente tão próxima de professores e alunos das 
escolas do Barlavento Algarvio, a observação de aves é uma oportunidade para aguçar a curiosidade e a procura de novas 
experiências e sensações. As aves são, de todos os grupos de animais, aquelas cujo comportamento mais se assemelha aos 
seres humanos. Este seminário constitui uma oportunidade de aprendizagem do seu habitat, onde interagem com outros 
seres vivos, de entender as relações que mantém entre si e de perceber o lugar que o Ser Humano ocupa nesse ecossistema. 
A finalidade máxima é que os professores e alunos desenvolvam um espírito crítico e protector do mundo natural, com a 
prática de actividades de ecologia cívica, numa perspectiva de educação para o desenvolvimento sustentável, uma das 
prioridades da UNESCO para as escolas. 
 

OBJECTIVOS 
1.  Desenvolver a literacia científica relativamente às aves e respectivos habitats. 
2.  Compreender a existência de diferentes modos de interacção entre os seres vivos de um ecossistema. 
3.  Reflectir sobre o papel da intervenção do Ser Humano na Natureza. 
4.  Conhecer projectos pedagógicos realizados no âmbito do tema das aves. 

 

CONTEÚDOS  
1. Introdução ao estudo das aves – conceitos básicos. 
2. Conservação e protecção de zonas húmidas. 
3. Apresentação dos projectos pedagógicos realizados pelos professores:  

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas: Carla Escarduça  
Agrupamento de Escolas Gil Eanes: Margarida Agostinho e Helena Vieira. 
Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo: Beatriz Tomás Oliveira e Isabel Silva  
Agrupamento de Escolas Nuno Mergulhão, Portimão: Maria Teresa Viegas 

 

METODOLOGIA    
O seminário assentará num primeiro momento expositivo/reflexivo sobre as temáticas em questão, seguindo-se a 
apresentação de projectos pedagógicos desenvolvidos pelos professores e pelos alunos. 
 

AVALIAÇÃO DA ACÇÃO E DOS FORMANDOS   
A acção será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos. 
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional (online). 

 

INSCRIÇÕES 
Inscrições online até 21 de Maio de 2017, no seguinte link: https://goo.gl/forms/MTtQkUqPc0JSUTcd2 
 

Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904  Lagos      
Tel. +351 282 77 09 97      e-mail: centroruigracio@esjd.pt      URL: http://centroruigracio.esjd.pt/        Facebook:  
https://www.facebook.com/CFAERuiGracio  

 

FORMADORA E 
COORDENADORA DA EQUIPA 

DE PROFESSORES: 
 PAULA VIRGÍNIA BANZA, 

Mestre em Biologia da 
Conservação; 

ISABEL SOARES, 
Técnica de Ambiente, da 

Associação A ROCHA 
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