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PROJETO HABITATS CONSERVATION – Conservação de 
habitats naturais e seminaturais nas Serras de Aire e 

Candeeiros 

 
Programa Educativo “Há Vida na Serra” - Ano Letivo 2012-2013 

 

1. Apresentação  

O projeto Habitats Conservation, cofinanciado pelo instrumento financeiro 
Life+ da União Europeia, está a ser desenvolvido pela Quercus - Associação 
Nacional de Conservação da Natureza, na Serra de Aire, no Sítio de 
Importância Comunitária da Rede Natura 2000, “Serras de Aire e Candeeiros”, 
em áreas de baldios comunitários geridos pelas juntas de freguesia de Fátima 
(400 hectares), no concelho de Ourém, e de Pedrógão (600 hectares), no 
concelho de Torres Novas. 

O projeto pretende conservar quatro habitats prioritários na Serra de Aire, 
através do controle seletivo da vegetação herbácea e arbustiva, utilizando 
meios mecânicos, bem como recorrendo ao pastoreio extensivo com cabras de 
raça serrana (variedade ribatejana), adequando estas ações às necessidades 
de conservação dos valores em presença. Serão desenvolvidas atividades 
económicas compatíveis com os objetivos de conservação da natureza, como 
sejam a colheita e a comercialização de plantas aromáticas, medicinais e 
condimentares. 

Pretende-se que este projeto envolva parceiros locais, demonstrando que é 
possível conservar a biodiversidade recorrendo ao uso sustentável dos 
recursos naturais, promovendo o desenvolvimento de atividades económicas 
sustentáveis e, deste modo, melhorar a qualidade de vida das populações e 
dar um contributo para a implementação da Rede Natura 2000, cuja finalidade 
é assegurar a longo prazo a conservação de espécies e habitats ameaçados 
na União Europeia. 
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2. Programa Educativo “Há Vida na Serra” 

Sendo a Educação Ambiental um pilar fundamental da Conservação da 
Natureza, ela assume uma importância de relevo no decurso do Projeto 
Habitats Conservation. A compreensão e o conhecimento da biodiversidade da 
Serra de Aire, bem como dos habitats que a integram e dos serviços vitais que 
prestam ao homem, afigura-se-nos indispensável para o desenvolvimento de 
atitudes ambientalmente mais responsáveis e conscientes, consentâneas com 
a sustentabilidade dos sistemas, tanto a nível local como global. 

Assim, no decorrer do ano letivo 2012/2013, com o objetivo de divulgar junto 
da comunidade escolar os valores naturais da Serra de Aire, a sua importância 
para o Homem no passado e no presente, e sensibilizar para a necessidade da 
sua preservação, pretende-se desenvolver o programa Educativo “Há Vida na 
Serra”. 

Este programa destina-se a todos os alunos que frequentem o ensino básico 
(1º, 2º e 3º ciclos) em estabelecimentos de ensino público e privado  
localizados nos concelhos adjacentes à Serra de Aire (Ourém, Torres Novas e 
Alcanena. 

O Programa Educativo “Há Vida na Serra” é representado pela sua mascote, 
o Élio, um rato Lirão ou Leirão (Eliomys quercinus), espécie que ocorre na 
Serra de Aire. 

 
Objetivos: 
• Divulgar os valores naturais da Serra de Aire  
• Sensibilizar a Comunidade escolar para a necessidade de conservar 

os habitats da Serra de Aire; 
• Dar a conhecer o Projeto Habitats Conservation nas suas diversas 

vertentes de Intervenção;  
• Envolver os alunos em atividades educativas sobre a temática “Há 

Vida na Serra”, num contexto escolar; 
 
Modalidades do Programa: 

Este programa é constituído por duas modalidades indissociáveis: a primeira 
consiste na deslocação à escola de um técnico da equipa do projeto que irá dar 
a conhecer os valores naturais da Serra de Aire e o projeto Habitats 
Conservation (Ação de Educação Ambiental) e a segunda consta no 
desenvolvimento e apresentação, pela escola inscrita, de pelo menos um 
trabalho sobre a Serra de Aire. 
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2.1.  Ação de Educação Ambiental (a realizar pela Quercus) 

As escolas que aderirem ao programa educativo receberão durante o ano 
letivo uma visita de um elemento da equipa do projeto que, tendo em conta os 
níveis etário e de ensino, dinamizará uma sessão sobre os habitats, a flora e a 
fauna da Serra de Aire e a sua conservação através do projeto Habitats 
Conservation. 

 
2.1.1 Atividades a realizar na escola pela equipa do projeto 

 
 
 1º Ciclo 
- Apresentação multimédia sobre a Serra de Aire; 
- Leitura de conto infantil “Élio e a Serra”, uma aventura sobre a vida de Élio, 

o rato lirão, vivida com os amigos na Serra de Aire; 
- Jogo “Quem mora na Serra?”. 
 
 2º Ciclo 
- Apresentação multimédia sobre a biodiversidade da Serra de Aire e a sua 

conservação. 
 
 3º Ciclo 
- Apresentação multimédia sobre os habitats da Serra de Aire e a sua 

relação com a intervenção Humana. 
 

2.2. Trabalhos a Desenvolver pelas Escolas 

As Escolas que aderirem ao projeto deverão desenvolver no decurso do ano 
letivo um ou mais trabalhos sobre a Serra de Aire 

Cada escola inscrita poderá concorrer apenas com um trabalho por grupo, ano 
ou turma, até ao máximo de 4 trabalhos. 

 

2.2. 1 Natureza dos trabalhos (a apresentar pela escola) 

 
 1º Ciclo 
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- Elaboração de um painel alusivo à Serra de Aire desenvolvendo o tema 
“Há Vida na Serra”. 

 
 2º Ciclo 
- Desenvolvimento de uma banda desenhada sobre as aventuras de Élio na 

Serra; 
- Desenvolvimento de conto literário “A minha casa é na Serra de Aire”. 
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 3º Ciclo 
- Recolha etnográfica sobre a relação passada e/ou presente do Homem 

com a Serra de Aire; 
- Desenvolvimento de conto literário “A minha casa é na Serra de Aire”.  
 
2.2.2. Normas de elaboração dos trabalhos 

Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos por grupos, anos escolares ou 
turmas, não sendo considerados para análise os trabalhos desenvolvidos 
individualmente. 

Os trabalhos deverão conter os seguintes elementos: 
- Título; 
- Imagem da mascote do programa (Élio); 
- Nome do projeto “Habitats Conservation”; 
- Identificação da Escola; 
- Identificação do Grupo ou da turma e ano que realizou o trabalho. 
 
Painel: 
A informação presente no painel terá de estar relacionada com a Serra de 

Aire. 
Os painéis apresentados deverão privilegiar a reutilização de materiais, assim 
como a utilização de materiais reciclados e ecológicos, e não deverão 
ultrapassar as dimensões de 2 x 2 metros. 

 
Banda desenhada: 
O tema presente nos trabalhos deverá versar sobre a Serra de Aire. 

Os trabalhos deverão demonstrar pesquisa e veracidade da informação. Cada 
trabalho não deverá ultrapassar as dimensões de 2 x 2 metros. 

 
Conto Literário: 
Os textos apresentados deverão partir de um autor que se coloca no lugar 

de um dos habitantes da Serra de Aire e, como animal ou planta, deverá criar a 
sua história baseada na realidade da Serra de Aire. 

 
Recolha Etnográfica: 
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Os trabalhos realizados deverão ser apresentados sempre que possível em 
modelo digital e deverão revelar pesquisa e rigor factual. 

 

2.3.  Apadrinhamento 

Ao aderir ao programa educativo, a escola constitui-se madrinha de um 
cabrito ou cabra jovem nascidos num dos rebanhos criados no âmbito do 
Projeto Habitats Conservation. 

Após a receção da ficha de inscrição, a equipa do Projeto Habitats 
Conservation enviará à escola aderente a proposta do apadrinhamento do 
caprino, contendo uma fotografia, e os dados do elemento do rebanho a 
apadrinhar. A Escola madrinha deverá então propor um nome para o seu 
animal. 

Cada Escola só poderá apadrinhar um animal, sobre o qual irá recebendo 
informações ao longo do ano letivo. 

Os animais apadrinhados serão mantidos no rebanho, pelo menos, durante 
todo o ano letivo. 

 

3. Condições de adesão 

3.2.  Inscrição 

As escolas que pretendam aderir ao programa “Há Vida na Serra” deverão 
preencher a ficha de inscrição e enviá-la, até 14 de Dezembro de 2012, à 
equipa do Projeto Habitats Conservation através do email fcnatureza@quercus.pt 

 
3.3.  Envio dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos pelas escolas ao longo do ano letivo deverão ser 
entregues à equipa do projeto até 30 de Abril de 2013, acompanhados de 2 
fotografias publicáveis e um pequeno relatório (até 1000 caracteres) sobre o 
mesmo.  
 

3.2.1. Como entregar? 
     Os trabalhos passíveis de serem apresentados em modelo digital deverão 
ser enviados à Quercus através do email fcnatureza@quercus.pt; 
Os restantes trabalhos deverão ser enviados por correio para: 
Quercus Ribatejo e Estremadura 
Apartado 112 
2494-909 Ourém 
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Nos casos em que a dimensão ou formato dos trabalhos não permitam o 

envio em versão digital ou por correio, a escola deverá contactar a equipa de 
projeto até à data definida para a entrega dos trabalhos com o objetivo de 
combinar a entrega dos mesmos. 
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3.4.  Avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos apresentados pelas escolas serão analisados e cotados pela 
equipa do projeto Habitats Conservation, tendo em consideração a natureza do 
trabalho e as normas definidas para a sua elaboração, sendo que a criatividade 
e a originalidade dos trabalhos serão tidas em conta. 

 
3.5. Divulgação dos trabalhos 

Todos os trabalhos submetidos a concurso, que sejam apresentados dentro 
dos prazos definidos neste programa, serão divulgados na página do projeto 
em www.habitatsconservation.org.  
Os trabalhos vencedores serão publicados no jornal Quercus Ambiente 
(publicação da Quercus destinada a sócios e colaboradores, de publicação 
bimestral e tiragem de 10.000 exemplares). 
Os autores dos trabalhos vencedores serão premiados com uma visita guiada à 
área de projecto. 
Cada escola poderá obter no máximo a classificação de dois trabalhos 
vencedores. 

 

4. Prazos 

 

 Período de adesão ao Programa “Há Vida na Serra”: até 14 de 
Dezembro de 2012. 

 Prazo de entrega dos trabalhos: 30 de Abril de 2013. 

 

 A solicitação da data da ação de Educação Ambiental na escola deverá 
ser feita pelas escolas aderentes ao programa educativo, com a 
antecedência mínima de 1 mês, sendo reservada à equipa de projeto a 
possibilidade de propor datas alternativas em função da disponibilidade 
verificada no momento. 
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Apoios	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	   Juntas	  de	  Freguesia	  de	  Fátima	  e	  de	  Pedrógão	  

	  


