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Galamares, 11 de junho de 2021 

Memória Descritiva – Painel da Biodiversidade da Minha Terra 

O painel sobre a Biodiversidade, no nosso concelho, realizou-se no âmbito do projeto Eco-Escolas, com 

a atividade - “Painel da Biodiversidade da Minha Terra”. 

 O tema foi trabalhado nas áreas curriculares das Artes Visuais, o Conhecimento de Mundo no Pré-

Escolar e Estudo do Meio no 1.º ciclo. 

 O tema inerente ao painel permitiu adquirir um maior conhecimento sobre a biodiversidade no nosso 

meio envolvente e alertar a nossa micro comunidade educativa para a grande necessidade da 

proteção da mesma. O nosso meio envolvente é rico em vários habitats nomeadamente a floresta e 

zona costeira, sobre os quais nos debruçamos para a realização do Painel, pela sua proximidade. 

 As crianças da escola organizaram-se em dois grupos diferenciados, um que trabalhou a 

biodiversidade na Serra de Sintra e o outro, que se empenhou em representar o mar/zona costeira 

(Praia Grande, Praia das Maçãs, Azenhas do Mar, Magoito).  

Num primeiro momento procedeu-se à pesquisa da flora e fauna presentes no nosso meio envolvente. 

E aproveitaram-se os conhecimentos das crianças, relativamente à sua interação com o meio e das 

famílias. Depois, cada grupo caracterizou e representou um dos habitats e apresentou mensagens 

sobre a importância da preservação do meio ambiente envolvente, sendo este o objetivo maior do 

presente desafio. A área florestal de Sintra foi plantada ao longo dos séculos, sendo que existia 

inicialmente uma zona de rochas, o que mostrou às nossas crianças que é possível fazer renascer a 

natureza e transformar locais em autênticos santuários de biodiversidade. 

Os trabalhos realizados tiveram como base o uso de diferentes técnicas de Educação Artística, 

nomeadamente: desenhos, pinturas, recortes e colagens. Os materiais utilizados foram elementos 

naturais (conchas, pedaços de madeira e casca de árvores, areia,…), tintas, cartão, pacotes de leite, 

pedaços de esponja (reciclado), pedras, lápis de cor, e cola UHU. 
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Caranguejos, o polvo, mexilhão, 

caranguejos, sapateira, sargo, robalo e 

algas marinhas 

Salamandra, escaravelho-vermelho, pisco 

de peito ruivo, águia de Bonelli, gineta, 

lebre, furão, guarda-rios e um choupo 

plantas autóctones (musgo, carvalho, caniços, 

plátano, pinheiro-manso e bravo, e salgueiro – 

paisagem da serra). 


