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Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Considerando o seguinte enquadramento:
- “A educação ambiental não é uma “forma” de educação (uma “educação para...”) entre inúmeras outras;
não é simplesmente uma “ferramenta” para a resolução de problemas ou de gestão do meio ambiente.
Trata-se de uma dimensão essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera de interações
que está na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que vivemos, com essa
“casa de vida” compartilhada.” (Sauvé, 2005)1
- A Década das Nações Unidas para a Biodiversidade (2011-2020), lançada oficialmente pelo SecretárioGeral das Nações Unidas, visa “Assegurar um desenvolvimento verdadeiramente sustentável para a nossa
família humana em crescimento o que depende da diversidade biológica e dos bens e serviços essenciais
que esta proporciona”.
- A Assembleia-Geral declarou que o período 2011-2020 seria intitulado de Década das Nações Unidas para
a Biodiversidade: Viver em harmonia com a natureza(A/RES/65/161) com o objetivo de promover a
implementação de um plano estratégico para a biodiversidade e a visão da Assembleia sobre a importância
de viver em harmonia com a natureza.
- Os Morcegos, grupo de mamíferos com elevada importância ecológica e económica, fazem parte da Lista
das espécies protegidas pela Diretiva de Habitats, Convenção de Berna e Convenção de Bona. Portugal
ratificou o Acordo Europeu para a sua Conservação pelo Decreto nº 31/95, de 18 de Agosto. Apesar de
protegidos por lei, persiste a sua má imagem, mitos, superstições; e a destruição e perturbação de abrigos,
para além de outros fatores, é a causa mais importante do seu declínio. É fundamental implementar ações
que permitam desmistificar os morcegos e sensibilizar para a sua importância, utilidade e situação de
ameaça.
- 2016 foi instituído o ano nacional de combate ao desperdício alimentar. O desperdício alimentar inicia-se
na fase de produção, nos campos, com os agricultores, o padeiro ou o pescador, podendo ser causados por
problemas vários. Os morcegos intervêm a este nível.

A presente ação de formação integra-se no âmbito dos encontros anuais da Rede infanto-juvenil de
correspondentes em Ambiente, constituída por alunos do 1.º ciclo, acompanhados dos seus professores.
Estes encontros, promovidos pelo FAPAS (Fundo de apoio para a Proteção dos Animais Selvagens), de
uma forma descentralizada, com o apoio das autarquias, destinam-se a recolher investigações e a refletir
sobre valores naturais das respetivas regiões.
Este ano, a Rede infanto-juvenil apresentará o seu trabalho aquando da comemoração da “Noite
Internacional dos Morcegos”, um evento a realizar, no dia 27 de maio, em Macedo de Cavaleiros, mercê da
parceria estabelecida com o CFAE Bragança Norte e a autarquia local.
Para o efeito, serão mobilizados alunos e professores das escolas do 1.º ciclo de Bragança e de Macedo de
Cavaleiros, a fim de analisar e debater questões ecológicas e ambientais, exercendo o seu direito de
cidadania. De salientar que a maior parte destes alunos tiveram uma abordagem, no ano letivo transato,
sobre a importância dos morcegos para o ecossistema, através da leitura e exploração da obra “Os ecoheróis no planeta verde”, da autora Lucília Guedes.
Pretende-se que professores do ensino básico e alunos participem em atividades formativas e interativas
que promovam a preservação do ambiente, tendo em conta os objetivos da Década da Biodiversidade
(2011-2020) e da Década de Combate à Desertificação (2010-2020). Neste contexto, importa fomentar a
informação e formação dos cidadãos em matéria de ambiente, daí a organização deste evento, que conta
com o contributo de especialistas nas temáticas a abordar, na dinamização dos ateliers, bem como no

percurso interpretativo, valorizando a componente prática da Educação, em prol do desenvolvimento
sustentável.
1) In “Educação e Pesquisa”, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, maio/ago. 2005

Objetivos a atingir
Objetivos ambientais
1-Promover o debate sobre temas no âmbito da Conservação da Natureza, da Biodiversidade e da
Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
2.Desenvolver uma consciência ecológica e de cidadania.
3. Desenvolver competências de Educador em Educação Ambiental.
4. Promover conhecimento sobre a ecologia, morfologia e utilidade dos morcegos.
5.Analisar projetos e iniciativas no domínio da Educação Ambiental para que haja um efeito multiplicador.
6.Participar em ateliers e visitas de estudo facilitadores do desenvolvimento de estratégias em EA/EDS.
7.Refletir sobre a importância das Áreas Protegidas.
Objetivos Educacionais
1.Debater temas no âmbito da Biodiversidade e da Educação Ambiental.
2. Difundir conhecimentos sobre morcegos e a sua importância para a biodiversidade.
3. Promover a criação de uma consciência ecológica.
4. Fomentar a educação para a cidadania ativa.
5. Proporcionar a participação em ateliers facilitadores do desenvolvimento de estratégias em Educação
Ambiental /Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
6. Proporcionar espaços de convivência para diálogo e troca de saberes nas áreas das Biodiversidade e da
Educação para a Sustentabilidade.

Conteúdos da ação
27 de Maio (sexta feira) para professores e alunos do ensino básico:
9:30 h - Receção aos participantes
10:00 h - Assembleia da Rede infanto-juvenil de correspondentes em Ambiente, das escolas de Macedo de
Cavaleiros e das escolas de Bragança. Os alunos selecionados, pelos professores acompanhantes,
debatem os seus conhecimentos.
12:00 h – Estratégias de atuação para operacionalizar conhecimentos, por Lucília Guedes, Formadora do
FAPAS.
13:00 h - Pausa para almoço
14:00 h - Atelier de adereços, orientado por técnicos do FAPAS
15:00 h -Atelier de Observação de Guano, orientado por técnicos do FAPAS
16:00 h - Atelier de construção e colocação de caixas-abrigo para morcegos, orientado por técnicos do
FAPAS
17:00 h às 18:00 h – Apresentação dos trabalhos
20: 00 h – 21:00 h - “Noite Internacional dos morcegos” - Deteção noturna de morcegos (atividade para
professores e comunidade local, orientada por Luzia Sousa/Universidade do Porto)
Dia 28 de Maio (Sábado) – para Professores do Ensino Básico, Autarcas, Estudantes Universitários e todos
os profissionais ligados à Educação e ao Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável.
9.30 h - Conferência “Morfologia, utilidade dos morcegos e importância para a Biodiversidade”, por Luzia
Sousa/Universidade do Porto
10:30 h – Conferência “Morcegos e Áreas Protegidas” por Carlos Pedro Diogo Santos/Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas
11:30 h - Debate
12:00 h – Pausa para almoço
14:00 h – Percurso interpretativo à Área Protegida do Azibo, conduzido por Especialista da Área Protegida
do Azibo
17:00 h – Avaliação e conclusão dos trabalhos.
18:00 h - Encerramento

Metodologias de realização da ação
A vertente teórica associada às comunicações /debates será uma das metodologias a adotar, privilegiandose a vertente prática facilitadora do desenvolvimento de estratégias em Educação Ambiental/Educação para
o Desenvolvimento Sustentável, incluindo uma saída de campo e construção de equipamentos para a fauna,
a concretizar de forma individual, em pares ou em grupo.
Promoção da replicação/aplicação junto de alunos e turmas dos formandos.
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Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados quantitativamente numa escala de 1 a 10 valores, de acordo com os critérios
definidos pela secção de formação e monitorização da Comissão Pedagógica do Centro de Formação, tendo
em conta as orientações do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores, a
saber: assiduidade e participação – 40% e produção de trabalhos, incluindo uma reflexão crítica individual –
60%.
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