Resultados da campanha de sensibilização
Projecto “Observar as aves em Santo Amador”:
O projecto “Observar as Aves em Santo Amador” nasceu de uma parceria entre a
ADCMoura, a SPEA/LIFE Sisão, a ADASA e a Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de
Infância de Santo Amador, integrado num projecto mais amplo, ao nível do concelho
de Moura. O principal objectivo deste projecto consiste em envolver a comunidade,
através de acções junto da população, de modo a melhorar as condições de vida das
pessoas num horizonte a médio prazo. Em cada freguesia do concelho foi desenvolvido
um tema.
Foi dirigido um convite, aos encarregados de educação e familiares directos, para
debater o tema e objectivos do projecto durante um serão na escola. Houve grande
adesão, tendo comparecido cerca de 25 pessoas. Foi escolhido o tema das aves e os
biótopos da região, com as seguintes actividades:
•

Projecção de imagens de aves (sessão de envolvimento com os alunos)

•

Distribuição e utilização de guias de aves

•

Jogos didácticos (jogo da glória, puzzles, maquetas a duas ou três dimensões,
ave no pulso, descobrir as penas, juntar os pontos e descobrir o que aparece,
colorir a ave com a cor correcta, descobrir as silhuetas, móbil sobre a cadeia
alimentar, jogo sobre a migração) cujo tema central foram sempre as aves e os
seus habitats

•

Elaboração de um diário onde foram registadas (pelos alunos e professores) as
actividades realizadas no âmbito do projecto

•

Visitas de estudo na região (Barros de Santo Amador/Safara) para observação
de aves e recolha de informação acerca das aves e dos biótopos da região

•

Realização de sessões de anilhagem de aves

•

Realização de contagens de ninhos de andorinhas em Santo Amador e montes
envolventes

•

Construção e colocação de ninhos artificiais e comedouros

•

Realização de visitas de estudo em Zonas Importantes para as Aves fora da
região – Reserva Natural do Estuário do Tejo e Centro de Educação Ambiental
de Vale Gonçalinho, Zona de Protecção Especial de Castro Verde.

Este projecto envolveu 23 alunos (3‐9 anos) e 25 pais e familiares das duas escolas de
Santo Amador, aldeia localizada num dos núcleos do Projecto Piloto Agrícola.
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