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Na terra, no céu e no mar  

Como é pródiga a natureza 

Temos o que precisamos 

Com alegria e beleza. 

 

Dá-nos flores, fruta e água 

Essenciais para o nosso bem. 

Ao tratá-la com carinho 

Lembramos que é nossa Mãe. 

 

Refrão 

É pena não nos lembrarmos 
Chora de desgosto 
Sujamos rios 
É triste o seu rosto! 
 

Quando vamos para a praia 

Olhamos o mar sem fim. 

Se a areia estiver limpa 

A água chama por mim. 

 

A nossa Mãe Natureza 

É abundante a dar. 

É pena que não saibamos 

Melhor dela cuidar. 

 

Não custa nada  

O lixo reciclar 

O ambiente agradece 

E só ficamos a ganhar. 



 Temas 

 Pesquisa 

 Visita 

 Vídeo / fotos 

 Pintura 

 Canção 

O nosso projeto 

Desporto na Natureza 

O parque ribeirinho é um excelente sítio para 

praticar desporto. Se ele não for aproveitado 

não é bem cuidado. 

O desporto é essencial para o nosso bem-

estar. Andar de bicicleta, a pé, passear de 

barco traria à população grandes benefícios. 

Fauna 

Os sapais são locais que servem de abrigo, de 

alimentação e nidificação para muitas espé-

cies de aves. São pontos de paragem e de 

repouso para aves migradoras (como o flamin-

go ou o pilrito-comum) e  habitats preferen-

ciais para numerosas espécies de aves aquáti-

cas, crustáceos, bivalves e outros. 

Flora 

O sapal é um ecossistema muito complexo, 

com grande diversidade biológica. A sua vege-

tação é diversificada e forma grandes man-

chas. As plantas do sapal são diferentes con-

soante nos encontremos no baixo, médio ou 

alto sapal. Exemplos: Salicornia nitens; Spar-

tina marítima. 

Património 

Poluição 

A zona ribeirinha de Faro, apesar da grande 

riqueza ambiental e arqueológica, em parte 

encontra-se vandalizada e abandonada. A 

requalificação desta zona é urgente e essen-

cial para aproximar a população da Ria, de 

que é exemplo o Polis. Se os moinhos de maré 

fossem reconstruídos podiam ser um pólo de 

atração para a população. Se as salinas fos-

sem recuperadas a ria seria ecologicamente 

beneficiada. 

Na zona ribeirinha encontramos lixo em muitos 

locais, os esgotos pluviais são lançados para a 

ria, o barulho dos aviões é constante e a presen-

ça de algumas indústrias contribuem para a 

degradação ambiental deste local.  Com tudo isto 

aprendemos que precisamos proteger este local 

para que os visitantes e farenses fiquem radian-

tes e orgulhosos da sua terra. 


