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Sabias que no rio que corre próximo de ti há peixes de água 

doce únicos no mundo? 

O problema é que muitas espécies de peixes de água doce nativas do 

nosso país estão em perigo de extinção…



Monitorização e Educação Ambiental

O Projeto PEIXES NATIVOS foi lançado em novembro de 2017 e resulta de uma parceria

entre o ISPA - Instituto Universitário e a Águas do Tejo Atlântico, S.A.

Este projeto tem o apoio institucional do MARE - Centro de Ciências do Mar e Ambiente, do

ICNF - Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas, do Aquário Vasco da Gama e do

Pavilhão da Ciência - Ciência Viva, e será implementado em municípios aderentes.

Vídeo de divulgação aqui: 

http://www.ispa.pt/
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/


Objetivos do projeto

I Monitorização científica das espécies ameaçadas de peixes ciprinídeos 

nativos, em época estival.

II Sensibilização da comunidade escolar e seu envolvimento nas ações de

monitorização.



Na vertente pedagógica do projeto a nossa turma (4.º PD) foi a escolhida para este

desafio e durante o ano letivo fomos os guardiões do Rio Alenquer.

Uma missão muito especial que recebemos com muito entusiasmo e responsabilidade!



PREPARAÇÃO

No dia 26 de janeiro de 2020, recebemos na nossa sala de aula a Dr.ª Carla Sousa,

coordenadora do projeto, que nos veio ensinar mais conceitos acerca dos peixes nativos de

água doce: biologia, ecologia, ameaças e soluções para evitar o risco de extinção.

Fizemos muitos jogos com o que aprendemos!



EXPLORAÇÃO

No dia 6 de fevereiro fizemos um saída de campo ao Rio Alenquer para explorar, na prática, 

os conhecimentos adquiridos.

Ouvimos atentamente as explicações e seguimos as orientações!





ANÁLISE
Analisamos os dados e o conhecimento adquirido.





DIVULGAÇÃO





Ao preservar os rios e os seus habitats não estamos apenas a contribuir para a conservação

da ictiofauna nativa: preservar os rios resulta em melhorias paisagísticas evidentes e em

substanciais benefícios para a economia, saúde e bem-estar das populações ribeirinhas.



Quem quer seguir os nossos passos e ser o próximo guardião do Rio Alenquer?


