
  No âmbito do concurso "Água jovem" promovido pela Agência Portuguesa do 

Ambiente IP (APA - ARH Algarve), em parceria com as empresas Águas do Algarve 

S.A. e Mundo Aquático SA (Zoomarine) e com o apoio do Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas - Departamento da Conservação da Natureza e Florestas do 

Algarve, da Hubel – Indústria da Água e da Dive Spot., os alunos do 1º, 2º, 5º e 6º ano 

da Escola da Ilha da culatra, concorreram ao tema "A água no património cultural do 

Algarve". 

 

  Em resultado desse concurso, na categoria do 1º ciclo, os alunos do 1º ano 

concorreram com um cartaz e ganharam o 3º lugar (um jogo cada aluno e brindes), os 

do 2º ano concorreram com um jogo de cubos e ganharam o 2º lugar (uma máquina 

fotográfica para a escola e brindes para cada aluno), a professora responsável foi a 

Carina Regedor. 

 

  O 5º e o 6º ano elaboraram fenacistoscópios, em matemática e EVT, co-construiram 

uma letra de uma canção adaptada a um instrumental de rap e criaram um vídeo, 

tendo-lhes sido atribuído o 2º lugar (brindes, entradas no zoomarine   e visitas guiadas 

aos seus bastidores, para todos os alunos). As professoras responsáveis foram a 

Conceição Santos e Dina Correia. 

 

  Os alunos premiados foram: 

1º ciclo. 1º ano, Ângelo Serrador, Bruna Barragão, Isasc Mestre, Kelly Casaca, Tiago 

Ramos, 2º ano, Alicia Campos, Ana Quintino, Martim Padinha e Núria Castela. 

2º ciclo, 5º ano, Diana Sousa, Filipe Carmo, Luana Branco, Luís Quintino e Rafaela 

Lopes, 6º ano, Margarida Pereira, Eric Bignon, Ana Margarida Pedro, Lívia Pimenta e 

Beatriz Narciso. 

 

  No dia 22, 5ª feira, todos os alunos da escola da Culatra participaram nas atividades 

do Dia Mundial da Água, na reserva do Sapal de Castro Marim, e os vencedores 

receberam os referidos prémios. 

 

  Estamos muito agradecidos à Engenheira Paula Vaz que nos entusiasmou e apoiou 

com o transporte de autocarro. 

  Obrigada, 

 

  As professoras Conceição Santos, Dina Guerreiro e Carina Regedor 


