
 

 

DESAFIO: “ARRIBAS DO DOURO À JANELA” 

Atividade no âmbito do Programa Escolar do Life Rupis (Ação E3) | Ano letivo 2019/20      

 
 
No final do Life Rupis, que desde 2016 tem estado nas 

escolas a falar sobre as aves das Arribas do Douro, como o 

britango e águia-de-bonelli, sobre a importância e de como 

todos podemos ajudar, e nestes tempos em que estamos 

mais em casa, ainda queremos continuar a fazer das 

Arribas do Douro um verdadeiro festival de natureza. A 

natureza não para por isso, temos mais um desafio. 

Convidamos os alunos a mostrarem-nos a Natureza e as 

paisagens que veem da sua janela, de uma forma simples: 

de desenhos, fotografias, histórias ou vídeos curtos, ou 

mesmo fotografias de trabalhos feitos com materiais 

reutilizáveis, que nos podem enviar até 31 DE MAIO DE 

2020. No final, vamos fazer e divulgar um vídeo com as 

imagens enviadas, para mostrar mais um trabalho conjunto 

dos alunos, professores e comunidade escolar das Arribas 

do Douro. 

 

 

1. Temas e tipo de trabalhos 

1.1. O tema base é mostrar aos alunos que embora eles fiquem dentro da sua casa a natureza ainda acontece. 

Por tanto, devem mostrar o que vem desde uma das janelas da sua casa, preferivelmente se tiver alguma das 

espécies-alvo do Life Rupis (britango, águia-perdigueira, milhafre-real e abutre-preto) ou qualquer espécie de 

jardim, e até património natural (e cultural) da área de intervenção do projeto (Parque Natural do Douro 

Internacional - PNDI, integrado na Rede Natura 2000). Desta forma, os alunos poderão ter tempo para observar 

a natureza e desfrutar dela. 

1.2. A tipologia dos trabalhos pode ser muito variável: escritos (e.g. contos, histórias, poemas…), gráficos (e.g. 

desenhos, pinturas ou colagens) e digitais (e.g. fotografia, vídeo), ou ainda trabalhos realizados com materiais 

reutilizáveis. É importante que em todos os trabalhos, os participantes ponham: nome, idade, concelho (e.g. 

Carla, 13 anos, Figueira de Castelo Rodrigo). 

1.3. Em alternativa (ou complemento), podem enviar-nos a lista das aves que avistarem a partir da sua janela 
durante este período. Para tal, podem usar a lista de aves disponível na secção de Recursos de Educação 
Ambiental do website do projeto (carregue aqui para aceder).  
  

http://www.rupis.pt/fotos/editor2/ficha_de_campo_liferupis_2018.pdf


 

 

2. Destinatários 

2.1. Todos os alunos dos vários anos letivos do agrupamento escolares dos concelhos abrangidos pelos 

Parques Naturais do Douro Internacional e Arribes del Duero podem participar, tenham ou não integrado as 

outras atividades do Programa Escolar Life Rupis.       

2.2. Os pais e encarregados de educação também estão convidados a participar, elaborando trabalhos 

conjuntos com os seus educandos ou trabalhos próprios. Para o efeito, iremos enviar este convite às várias 

associações de pais e encarregados também, mas agradecemos também que os professores possam 

endereçar esse convite. 

 

 

3. Envio e Divulgação dos trabalhos 

 
3.1. O envio dos trabalhos deverá ser feito até 31 DE MAIO DE 2020, através de um Formulário Google 

(carregue aqui para aceder). Nota: caso os alunos não tenham forma de digitalizar os trabalhos em casa, 

quando necessário, poderão tirar uma fotografia do mesmo e enviá-la, com a melhor qualidade possível. 

3.2. Divulgação: a equipa do projeto Life Rupis ficará responsável pela produção de um vídeo com os trabalhos 

dos alunos. A divulgação será efetuada pelos meios do Life Rupis e dos parceiros do projeto (e.g. www.rupis.pt, 

website institucionais, redes sociais), e gostaríamos de também contar com os agrupamentos escolares para 

tal, podendo ainda emitir-se uma nota de imprensa ou utilizar outros meios. 

 

4. Contactos Life Rupis 

4.1. Apoio ao desafio “Arribas do Douro à janela”:  

Marta Verdú (SPEA/SPIN) | marta.verdu.spea@gmail.com 

4.2. Contactos gerais da Equipa de Educação Ambiental do Life Rupis: 

 PORTUGAL: 

- SPEA (coordenação): Vanessa Oliveira | vanessa.oliveira@spea.pt | Skype: vaneolivespea 

- Palombar: Américo Guedes (926 862 971)      | americoguedes@palombar.pt 

- ATNatureza: Marco Ferraz (271 311 202) | marco.ferraz@atnatureza.org 

 ESPANHA: 

- FPNCyL: Isabel Cervera: isabel.cervera@patrimonionarual.org 

 WEBSITE: www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFcyi6MaoFQRWA2YAgXSiThGJ_BO0aMGko5X4aj-yYxaiXDg/viewform?usp=sf_link
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