
Um conto ambiental transformado numa peça de fantoches... 

Era uma vez, um menino, um sapal e um dia de magia… Assim tem inicio um conto 

ambiental passado em plena Reserva Natural da Ria Formosa, e  cujas personagens 

são um menino que aspira vir a ser um cientista, uma amêijoa, um flamingo, uma 

galinha-sultana e um Cão-de-água. Juntos envolvem-se numa grande aventura em 

busca de um tesouro perdido. São abordadas várias temáticas relacionadas com a 

biodiversidade característica desta zona protegida, as alterações climáticas, as catás-

trofes naturais e o papel das Nações Unidas na resolução dos problemas mundiais. O 

conto foi transformado numa peça de fantoches, e as personagens construídas pelos 

próprios alunos através da reutilização de vários materiais. Esta atividade têm como 

principal objetivo a sensibilização dos alunos e da população em geral para a impor-

tância de proteger o ambiente, bem como pretende contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes e responsáveis em matéria ambiental. Os conteúdos coadunam

-se com as orientações da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005-2014) das Nações Unidas e enquadram-se no Ano Internacional da Biodiversi-

dade da UNESCO (2010). 

As personagens 

Também conhecida por caimão-comum 
é uma ave da família Rallidae. Distingue-
se pela plumagem azul e pelo bico e 
patas vermelhos. Frequenta lagos com 
abundante vegetação emergente, à qual 
recorre como zona de refúgio. Há vinte 
anos era uma das aves mais raras de Por-
tugal. A sua área de distribuição cingia-
se à Ria Formosa e a espécie estava em 
risco de desaparecer como nidificante. É 
a espécie que representa o Parque Natu-
ral da Ria Formosa.  

A Amêijoa é um molusco bivalve que vive 
nos fundos, estando a maior variedade 
nos substratos constituídos por sedimen-
tos (areia, lodo, vasa). O seu habitat vai 
desde a zona verde de marés até águas 
mais ou menos profundas.  .  A Ria For-
mosa é um dos locais do país mais ricos 
em bivalves, nomeadamente amêijoa e 
berbigão. A Região Algarvia produz cerca 
de 90% dos bivalves consumidos no país, 
com uma produção anual de 7000 tonela-
das.  

Os cães de água portugueses são 
meigos, leais e de extrema obediên-
cia e a água é a sua perdição. Pos-
suem nas suas patas umas membra-
nas interdigitais semelhantes às 
encontradas nas aves palmípedes 
que lhes permitem nadar com extre-
ma facilidade. 
Foram desde sempre companhia dos 
navegadores portugueses e dos pes-
cadores artesanais a bordo dos bar-
cos. Nos anos 50 e 60 do século XX, a 
raça esteve à beira da extinção.  

Os flamingos são aves pernaltas, de bico 
encurvado, que medem entre 90 e 150 
cm. O tom rosado dos flamingos é a 
característica mais marcante destas 
aves. O bico é espesso e recurvado, sen-
do rosado na base e preto na ponta. Os 
juvenis  são acastanhados, adquirindo o 
tom rosado muito mais tarde. São aves 
migratórias que se alimentam de algas e 
pequenos crustáceos através de filtra-
ção. Frequentam os lagos e lagoas de 
água salobra ou salgada.  
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