RELATÓRIO FINAL DE PROJECTO
“Sessões de Educação Ambiental e oferta do
Livro Golfinhos do Sado”
Projeto financiado pela Tróia-Natura SA

1. Sessões de Educação Ambiental em 35 escolas e oferta de 35 livros para as bibliotecas
das escolas.

À data de 30 de Setembro de 2011 tinham sido realizadas 33 sessões de educação ambiental
em 33 escolas e entregues 33 livros nas bibliotecas destas escolas. Faltavam 2 sessões para
conclusão deste projecto junto das escolas.
As 2 últimas sessões foram realizadas em duas escolas de Grândola:
- Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola, no dia 11 de Outubro 2011;
- Centro Escolar do Carvalhal, Grândola, no dia 10 de Janeiro de 2012.
Assim, ficou concluído a acção junto das escolas.

A realização desta acção junto das escolas, atingiu um total de 2.545 alunos e professores
( 2.393 alunos e 152 professores), dos quais:

A - Percentagem de alunos e professores atingidos do ensino básico e secundário

- ensino básico : 1960 77%
- 1º ciclo (1º, 2º,3º e 4º ano) 216
- 2º ciclo (5º e 6º ano) 952
- 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) 792

- ensino secundário (10º, 11º e 12º ano) 585

23%

B - Percentagem das Escolas visitadas no distrito de Setúbal, Grândola e Lisboa

- Distrito Setúbal 77%
- Grândola 9%
- Lisboa 14%

2. Palestras em 5 Bibliotecas Municipais e oferta de 5 Livros nas Bibliotecas.

Em Outubro de 2011 foram contactadas as Bibliotecas dos 13 municipios do Distrito de
Setúbal, e agendadas as 5 palestras.
Foram realizadas, nas seguintes datas e localidades, as palestras e respectiva entrega do livro:
- 5 Novembro 2011, 15h, Sesimbra;
- 27 Novembro 2011, 16h, Grândola;
- 10 Dezembro 2011, 15h, Moita;
- 16 Dezembro 2011, 16h, Alcácer do Sal;
- 14 de Janeiro 2012, 15h, Almada.
A adesão dos municipios superou as expectativas, tendo sido agendadas outras sessões em
bibliotecas municipais do distrito de Setúbal, para além das 5 previstas. As sessões foram
promovidas e divulgadas nos meios de comunicação dos municipios, tendo sido realizados
também alguns artigos de imprensa acerca das mesmas. A adesão do público foi positiva.
Está concluída a acção junto das bibliotecas.

2. Conclusão
O Projecto “Sessões de Educação Ambiental e oferta do livro Golfinhos do Sado” propôs a
realização de Campanhas de Educação Ambiental, no âmbito do Plano de Acção Para

Salvaguarda e Monitorização dos Roazes do Estuário do Sado – enquadrado no
objectivo 3 “Sensibilizar e envolver a opinião pública e os agentes locais para a
urgência da melhoria da qualidade ambiental do estuário e salvaguarda da
população de roazes do Sado”.

As 2 sessões realizadas em Janeiro de 2012, estavam previstas para o final de 2011, contudo, a
pedido das 2 entidades (escola do Carvalhal e da biblioteca de Almada) foram alteradas para o
início de 2012.
Através da realização das acções acima descritas, está concluído o projecto “Sessões de
Educação Ambiental e oferta do Livro Golfinhos do Sado” que consideramos ter sido realizado
com êxito e sucesso.
Anexos:
Anexo 3 - tabela actualizada “Sessões de Educação Ambiental Golfinhos do Sado nas Escolas 2011”
Anexo - link do artigo no Jornal do Barreiro, sobre o lançamento da obra Golfinhos do Sado na
biblioteca do Barreiro,de Andreia Lopes
http://www.jornaldobarreiro.com.pt/new.php?category=2&id=5103

