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A Junta de Freguesia de Fafe assinala o Dia Mundial do Ambiente no próximo dia 5 de junho
(domingo) no Parque da Cidade.
O evento resulta da execução do projeto vencedor da I Edição do Orçamento Participativo da
Freguesia de Fafe intitulado “Educação Ambiental na Freguesia de Fafe”, proposto por Nuno
Barbosa.

A receção aos participantes será efetuada a partir das 9h30 com a participação do Grupo de
Bombos da ARCO (Associação Recreativa e Cultural de Sto. Ovídio).
A partir das 10h terão início as diversas atividades do evento.

Peddy-paper
No peddy-paper, organizado pelos Restauradores da Granja, as equipas inscritas (de 2 a 4
elementos) realizam uma prova na zona do Parque da Cidade, percorrendo vários pontos de
acordo com o mapa fornecido e respondendo a perguntas no âmbito ambiental. A classificação
final das equipas será baseada essencialmente no n.º de respostas corretas, tempo de prova e
n.º de penalizações.
As inscrições das equipas poderão ser efetuadas antecipadamente na sede da Junta de
Freguesia de Fafe, por telefone (253 590 399) ou através dos e-mails: geral@jf-fafe.pt ou
restauradoresdagranja@gmail.com.

Atelier infantil de instrumentos musicais reciclados
Nesta atividade, as crianças (e não só!) terão oportunidade de construir instrumentos musicais
a partir de materiais recicláveis, tais como embalagens, garrafas, latas, etc..

Atelier “Do Lixo à Arte”
Sob orientação do Prof. J. J. Silva, este atelier tem como principal objetivo “reciclar” objetos
em fim de vida ao transformá-los em objetos de arte.
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Corridas e Jogos
Vamos fazer uma corrida como antigamente?

CARICAS (conchas)
Os jogadores têm que conduzir as suas caricas até à meta, sem sair das linhas que definem a
pista.

PNEUS
Pneus velhos que já não servem para nada! Mas ainda vão rodar muito nas corridas de pneus…
água no seu interior, 2 paus… e partida!!!!

SACOS
Sacos que transportaram cereais e estavam prestes a ir para a lixeira, vão ter uma nova vida!
Os jogadores entram para dentro do saco, seguram as abas com as mãos e colocando-se em
posição vertical, correm em direção à meta. O percurso é definido pelo júri e vence o jogo a
criança que primeiro chegar à meta, dentro do seu saco.

Vamos jogar às latas?
Latas de fruta em calda ou de refrigerantes, meias velhas para fazer as bolas. Coloca-se as latas
umas em cima das outras e atira-se as bolas. Ganha o que conseguir tombar mais latas.

Estica (3 paus)
3 paus perdidos! Escolhe-se uma criança para ser o estica. Colocam-se 3 paus juntos e vai-se
aumentando o espaço entre eles, após os saltos dos jogadores. O estica é o último a saltar
porque quando chegar a vez de ele saltar, vai esticar mais os paus. À medida que perdem, vai
acabando o jogo.

Teatro infantil “McQueen corre pelo ambiente”
Depois de passagem desastrosa por Radiator Springs, da louca corrida e da mensagem que
transmitiu em Los Angeles, Califórnia, Faísca McQueen desloca-se a Fafe, para através do
postigo de uma porta antiga fazer uma corrida pelo ambiente!
Não vão faltar os seus amigos Mate, a Sally Carrera, a Ramone, o Doc Hudson e muitos
outros!!!
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Animação musical ambiental “Unidos pelo Ambiente”
José Duarte e o seu grupo de amigos fantoches, numa interação entre eles e o público infantil,
conversam, jogam, cantam e dançam, a propósito do Ambiente.

“Música com Lixo”
Este será um espaço para apresentação e experimentação dos instrumentos musicais
construídos no atelier, num momento de pura criatividade e improvisação.

Entrega de prémios
Serão atribuídos prémios às equipas participantes do Peddy-paper classificadas em 1º, 2º e 3º
lugar. Os prémios foram construídos pela CERCIFAF com recurso a materiais reciclados. Todos
os participantes terão direito a um Certificado de Participação.

Almoço piquenique
Todos os que queiram usufruir deste momento de convívio e partilha deverão trazer farnel
para o almoço-piquenique no Parque da Cidade, que se realizará perto das 13h.

Animação musical (música tradicional)
O Grupo de Cavaquinhos da ARCO (Associação Recreativa e Cultural de Sto. Ovídio) animará
parte do piquenique com o seu repertório de música tradicional, encerrando assim em festa as
atividades do Dia Mundial do Ambiente.

Participe!
Contamos com todos...pelo AMBIENTE!

