Valorizar
a Serra
da Lousã

O município da Lousã considera estratégica a aposta na Educação, baseando a
sua intervenção em quatro eixos fundamentais: Segurança, Cidadania, Ambiente e
Sustentabilidade.
Neste sentido, a Câmara Municipal da Lousã criou em 2004 o equipamento “Oficina 0
de Segurança”, tendo este sido premiado pelas suas boas práticas diversas vezes. Ao
longo da sua atividade recebeu cerca de 28 000 visitas.
A pertinência e atualidade das temáticas impulsionaram este projeto para outro nível,
ressurgindo com o lema “Oficina de Segurança – Educar para o futuro!” em março de
2015. Esta nova Oficina foi construída num espaço próprio e adequado, com uma imagem
atual e muito mais apelativa, composta por 3 valências:
· A Casa da “Preventinha” – onde se abordam os riscos domésticos;
· A Pista da “Violeta Stop” – onde se chama a atenção para os perigos rodoviários;
· A Floresta do “Zé Carumas” – espaço inteiramente dedicado à proteção do ambiente,
fauna e flora da Serra da Lousã.
Em 2016 foi celebrado um protocolo com as Águas do Centro Litoral S.A., promovendo a
temática da água e da preservação dos recursos hídricos e ecossistemas associados.
Cada uma destas valências tem uma mascote associada, a Preventinha, a Violeta Stop,
o Zé Carumas e a Lisa, , que assumem uma missão, tornando o espírito do projeto muito
mais atrativo, e onde as crianças podem interagir com as personagens.
A equipa que dinamiza todas as atividades da “Oficina de Segurança – Educar para o
futuro!”, é constituída por técnicos da área da Educação e Intervenção Social, que aliam
as metas curriculares à música, ao conhecimento e à transmissão do saber.
A “Oficina de Segurança – Educar para o futuro!” tem como objetivo dotar o público alvo
de conhecimentos sobre os variados riscos e perigos a que estão expostos, incentivando
a adoção consciente de atitudes de prevenção e emergência. Ambiciona proporcionar
a aquisição de competências autónomas visando cidadãos responsáveis, participativos
e atentos.
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Faixa 1

Este livro é uma viagem que nos transporta
para um vale de ruas, de casas e de gente,
cheio de vida e atividade, e para uma serra
magnífica de fauna e flora, salpicada de aldeias
escondidas, mas não esquecidas. Lugares
mágicos de texturas, aromas, sons, cores e
sabores que desafiam os nossos sentidos.
Aqui vais aprender a caminhar por ruas
estreitas ou largas, a compreender e respeitar
a vida dos rios e ribeiras e das encostas
verdejantes, a escutar o silêncio da montanha
e as vozes da Vila, a sabedoria dos mais velhos
e as brincadeiras dos mais novos.
Tantas coisas para descobrir!... dos riachos
com águas cristalinas ao som da brama dos
veados, da lâmpada que acende ao sol que
brilha, do carro que circula ao vento que sopra…
um mundo fantástico que te rodeia e onde
encontrarás muitos – e atentos – guardiões
das pessoas e da natureza.
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Quem vive
na Serra
da Lousã?
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Faixa 2
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Mora
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Profis

da: Lo

usã

são: M

úsico

O João é um jovem que mora na vila
da Lousã e adora cantar. Por entre letras
e tons, é com a música que ele gosta de
ensinar.
E é nas conversas com os amigos
Zé, Violeta, Preventinha e Lisa que ele
fortalece as mensagens das canções.
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Faixa 3
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O Zé Carumas quer ser sapador florestal.
Ajudar os bombeiros é o seu passatempo
preferido. Ele diz ser um amigo da floresta,
uma espécie de médico e professor das
árvores.
O Zé é primo da Preventinha e fica muito
irritado quando a sua prima vai fazer um
piquenique e não deixa a floresta limpa.
Na floresta do Zé podes aprender como
se faz uma fogueira, que cuidados deves
ter para proteger a natureza e quem deves
chamar quando avistas fumo.

Vem aprender
a proteger a
natureza e também
como estares
em segurança num
ambiente florestal.
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Faixa 4

Música do
Zé Carumas
Refrão:
Há perigo na floresta
E quem vamos nós chamar
É o Zé Carumas que nos vai ajudar
Sapador florestal
Um dia ele irá ser
Vestido a rigor
Sempre pronto a combater
Se na floresta
Quiseres passear
Fauna e flora
Tu vais encontrar.
Proteger a natureza
É o que o Zé adora
Esse é o seu lema
Sem nenhum problema
Refrão
Cuida da floresta
Pois ela é a vida
Se a magoares
Ela fica sentida
Para viveres bem
Dela vais ter de cuidar
Pede ajuda ao Zé
Ele vai-te ajudar
Refrão 2x
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Faixa 5

E

ntretanto na floresta….

– Olá João, estavam a chamar por mim?
– Sim é verdade, e ainda bem que vieste.
Explica lá o que é isso de ser sapador florestal?!?!
– pergunta o João com ar curioso.
– Eu ainda não sou sapador florestal,
mas quero um dia ser! – Diz o Zé entusiasmado.
– Esta profissão é muito parecida com a dos
médicos, tomam conta das árvores, vêem se elas
estão doentes… os sapadores cuidam da fauna e
da flora.
– Fauna e flora?!! – exclama o João muito
surpreendido com o vocabulário que o Zé conhece.
– Sim, é muito fácil de explicar, fauna são os
animais e a flora são as árvores e as plantas.
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– Ultimamente as pessoas têm sido um
bocadinho descuidadas… há incêndios,
queimadas que ficam descontroladas, abate
de árvores. – diz o João preocupado.
– Sim, estes últimos anos têm sido muito
maus para a floresta, por isso temos de
a limpar bem e não plantar árvores sem
autorização!
– E preservar o lugar onde os animais
são felizes! Sabes, João, a floresta é o
pulmão do nosso país, devemos mesmo
cuidá-la e protegê-la para que um dia os
nossos filhos e netos possam viver num
mundo melhor!
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Música
A Floresta
é uma casa

Faixa 6

Refrão:

BIS

A floresta é uma casa
Que nos dá o que comer,
Que vestir e nos abriga
Quando está para chover.
Plantar uma árvore
Que muito nos pode dar
Castanhas e avelãs
Oxigénio para respirar.
Cuidar da floresta
Para não incendiar
Limpa tudo com carinho
Prós bombeiros não chamar.
Respeitar a natureza
Os pinheiros e castanheiros
Carteiras de cortiça
Que nos dão os sobreiros.
Refrão
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Faixa 7
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É uma Lontra muito
simpática que vive no
rio Ceira.

Sabias que o tratamento dos esgotos é
muito importante?

Vamos
cuidar
da nossa
água!

Muitas vezes o mais importante não se vê,
vive-se! Os canos que estão debaixo dos teus pés,
transportam a água suja que sai da tua casa até
à ETAR, onde é feito o seu tratamento, devolvendo
aos rios água tratada com qualidade.

MOVIDOS PELA ÁGUA
MOVIDOS PELO AMBIENTE
A Águas do Centro Litoral, S.A. é a empresa
gestora do sistema multimunicipal de
abastecimento de água e de saneamento do
Centro Litoral de Portugal, sendo responsável pela
captação, tratamento e o abastecimento de água
para consumo público, pela recolha, tratamento e
rejeição de efluentes domésticos e urbanos e pela
receção de efluentes provenientes de limpeza de
fossas séticas.
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Faixa 8

O João deixa o Zé a trabalhar e continua o seu passeio
pela Serra da Lousã, no caminho e junto ao rio, encontra a
amiga Lontra.

– Olá, Lisa! Por aqui? – diz o João com a certeza de que
o animal não responde, mas compreende as suas palavras
simpáticas.
– Ainda agora estive a falar com o Zé Carumas e ele
relembrou-me que a floresta também é o habitat, a casa de
muitos animais como tu! – A Lisa acena com a cabeça como
se percebesse.
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Enquanto o João contempla a beleza do rio, ouve a Lisa
a choramingar, aproxima-se um pouco mais e repara num
pacote de bolachas vazio a boiar. Ao chegar perto do animal
vê que a Lisa está coberta de lixo. Antes de libertar a amiga
de toda a sujidade, tira-lhe umas fotografias para comprovar
a maldade das pessoas que visitam a floresta.
– Oh Lisa! Entendo a tua tristeza, os humanos andam a
tratar mal a tua água, não é?
A Lisa abana a cabeça, limpa as lágrimas e ergue uma pata
como sinal de que algo ainda pode ser feito.
– Tens razão Lisa, vou já procurar a nossa amiga Preventinha,
pois as crianças vão ensinar os adultos a cuidar da natureza.
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Faixa 9

Canção
Movidos
pela Água
Refrão
Estamos nisto juntos,
Movidos pelo bem estar,
Cuidando da natureza, vamos
Devolver a água ao seu lugar
O Mundo está sempre a mudar
Em casa com a água a correr
Cada gota que for a mais
Fará o planeta morrer!
Enquanto corres para a torneira
Para água limpa beber
Siabatou, o africano
Faz quilómetros para tal acontecer!
Refrão
Pensa, agora é a tua vez,
Ouve a Lisa com atenção:
No esgoto não deves colocar
Pensos, comida e o esfregão
E se isso acontecer
Muitos estragos podes causar
Os canos vão entupir
E o contentor por usar.
Refrão
Tanto lixo à ETAR chegou,
Tratamento e separação
Muitos aqueles que trabalham
Para eliminar a poluição!
São vários os destinos,
Que a água pode ter:
O ciclo urbano da água
Com a Lisa pudeste aprender!
Refrão
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Faixa 10
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A Preventinha é uma menina de 6 anos
muito distraída! Arrumar o quarto é uma das
tarefas que ela está sempre a esquecer-se
de realizar e depois… pum, catrapum… um
boneco pelo chão e lá vai mais um arranhão!

Vem aprender como
te podes proteger dos
perigos que existem
em tua casa.

Quando não sabia ler, esta menina
reguila, bebeu detergente do chão por
achar que era sumo de pêssego.
Esta e muitas outras histórias a
Preventinha te irá contar! Vem visitá-la e
descobre uma casa de perigos com quedas,
queimaduras, cortes e intoxicações.
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Faixa 11

Num instante, o João chega
a casa da amiga, bate à porta
e é logo recebido pela menina
distraída, mas que gosta muito
de aprender coisas novas – a
Preventinha.

– Estamos nisto juntos, movidos
pelo bem-estar, cuidando da
natureza vamos, devolver a água ao
seu lugar – trauteia a Preventinha,
enquanto seguem juntos para a
sala. – O que te traz aqui hoje, João?
Vens ensinar-me mais uma canção?
Adorei esta da água… canto bem?

– Cantas… ainda tens de melhorar um pouco
e decorar a letra também! – diz o João por entre
risos.
– Sim, eu já decorei mais ou menos… e esta
canção diz coisas muito importantes e se todos
fizéssemos como diz a música, o planeta seria
muito melhor! Olha, eu, a próxima vez que tomar
banho, vou POUPAR ÁGUA! – diz a Preventinha em
voz bem alta para que os vizinhos possam ouvir.
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– Sim, poupar a água das nossas casas… e é
preciso também cuidar da água do rio. – O João
tira o telemóvel do bolso e mostra as fotografias
que tirou no rio.
– Oh! Coitadinha da nossa amiga Lisa! – diz a
Preventinha com ar tristonho. – Mas nem todos os
humanos se portam mal, sabias João?
– Então do que falas, Preventinha? – pergunta
o João confuso.
– Há pessoas que fazem o bem, como nós os
dois, o meu primo Zé Carumas… pessoas que
gostam de ver a natureza limpa! Existem também
uns senhores que limpam a nossa água para que
possa ser bebida em casa ou ser devolvida à
natureza… trabalham num sítio chamado ETAR.

– Preventinha, estou muito orgulhoso de ti! Tudo o
que aprendes nas minhas canções e na escola tem
servido para tu deixares mensagens aos outros. – diz
o João enquanto a Preventinha fica toda vaidosa. – E
será que sabes explicar para onde tem de ir esse lixo,
em vez de ser deitado nos rios e nos mares?
– Claro, João, essa questão é fácil… todos os
habitantes do universo deviam fazer RE-CI-CLA-GEM
– grita uma vez mais a Preventinha, como se o mundo
inteiro a pudesse ouvir.
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Faixa 12

Música da
Reciclagem
Refrão:
Hoje vais ouvir falar
Que o número 3 é mágico.
Reduzir, reutilizar e reciclar
Aprende um de cada vez,
Que o número mágico é o 3
Um: Vamos reduzir
Quando vais comprar
Magia está a surgir
Um saco tens de levar.
Dois: Vamos reutilizar
Vai ser bestial
Podes sempre inovar
Com um simples jornal.
PILHAS

Três: vamos reciclar
Não deites nada fora
Aprende a poupar
O futuro é agora!
Refrão:
Hoje vais ouvir falar
Que o número 3 é mágico.
Reduzir, reutilizar e reciclar
Aprende um de cada vez,
Que o número mágico é o 3, Reduzir.
Que o número mágico é o 3, Reutilizar
Que o número mágico é o 3, Reciclar
Que o número mágico é o 3.
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Faixa 13

– Três, três, três… - repete a menina dos cabelos
em pé – Três é mesmo um número mágico e as
cores são o azul, amarelo e verde!
– Ó Preventinha, se não fosses tão distraída até
diria que eras uma aluna aplicada!
– E não sou, João? – diz a Preventinha preocupada.
– Nas cantorias sim, mas aqui por casa tem sido
cada aventura…
– Não digas isso, João! Eu só sou um pouco
distraída!
– Muuuuuuuiiiito distraída! Ainda ontem ias
partindo o nariz!
– Oh! Mas isso foi porque a mochila estava no
chão e… - é interrompida pelo João.
– E… a mochila não estava arrumada e tropeçaste!
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Faixa 14

Canção da
Preventinha
Refrão:
Estou segura no meu lar
Mas há sempre que pensar
Nada custa se eu tiver mais atenção
Antes da asneira feita
Ver o perigo quando espreita
É sinal de inteligência pois então.
Se tomar todo o cuidado
Posso viver sem temor
A cautela nunca fez mal a ninguém
Porque sei que em todo o lado
Basta ter algum cuidado
Para vivermos a vida muito bem.
Em casa e no recreio posso brincar sem temer,
Desde que siga sempre as indicações
Ter cuidados e cautelas não são só meras balelas
Posso evitar dar uns grandes trambolhões.
Se tomar todo o cuidado
Posso viver sem temor
A cautela nunca fez mal a ninguém
Porque sei que em todo o lado
Basta ter algum cuidado
Para vivermos a vida muito bem.
Vou brincar
Com a certeza de não partir o nariz
E vou estar
Com confiança numa vida
Confiança numa vida bem feliz
Refrão
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Faixa 15

Ao ouvir a canção, a Preventinha acaba por dar alguma razão
ao seu amigo cantor.
– Pois a bem dizer, às vezes não estou segura no meu lar e
nada custa se eu tiver mais atenção!
– Sim, Preventinha, agora já começas a ser menos distraída,
mas queres explicar o porquê de teres o cabelo em pé? – diz o
João dando uma grande gargalhada.
– Não te rias, João! Eu só tinha 5 anos e queria muito
descobrir o que estava por detrás da parede… vá eu conto! –
vão para o quarto e sentam-se no chão para a menina explicar
– Estava aqui a brincar com os meus legos, quando ouvi um
barulho que pensava que vinha da parede… corri para a cozinha
para ir buscar um garfo, quando voltei… pus o garfo na tomada
e… tzzzzzzzzzzzzzz – faz o som de um choque – apanhei um
choque!!
– E ficaste com o cabelo em pé… - relembra o João!
– Sim, fiquei com o cabelo em pé, com as mãos queimadas
e um susto no meu coraçãozinho!
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– Pois, mas essa foi só uma das tuas aventuras, e aquela que
bebeste detergente?
– Oh! Estás a ser mauzinho… dessa vez não tive culpa! Eu não
sabia ler, vinha cheiiiiiinha de sede e bebi a primeira coisa que
me apareceu à frente… a minha mãe é que devia ter guardado os
detergentes num lugar seguro.
– Tens razão, por vezes os adultos também fazem asneiras!
– E de que maneira, João… uma vez o meu pai deixou o ferro
ligado em cima de uma camisola!

– E a casa ardeu? – perguntou o cantor.
– Não exageres… fez foi um grande buraco,
até conseguíamos ver o sol e a lua através
dele. Quando a minha mãe descobriu foi outro
desastre – disse a menina entre gargalhadas.
– Estás a rir-te muito, mas parece-me que
ainda tens os trabalhos de casa por fazer! –
relembrou o João.
– Ai! Bolas!!! Acho que nem trouxe o
caderno… – remexe na mochila com ar aflito
– Ui! Deixei-o na escola…
– Estás com sorte, eu vou mesmo para
esses lados, já o vou buscar!
– Obrigada João, és mesmo espetacular!
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Faixa 16

Canção dos
acidentes
Refrão:
Que desastre, ai que vida!
Tanta correria, tanto para fazer
Toma atenção, amigo e amiga
Não nos podemos jamais esquecer.
Eletricidade e água
Juntos são uma dor
Entr’eles não há amizade
Lava as mãos, mas cuidado com o secador.
Com o sabonete na banheira
Podes dar um trambolhão
Mas que galo na cabeça
Se tu deres, se tu deres um escorregão.
Quando chega o Inverno
N’aquecedor ponho a roupinha
Mas é muito perigoso
Apesar, apesar d’eu ficar quentinha.
Refrão
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Faixa 17
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Seguranç

Vem andar de carro
e levar para casa a
mensagem de trânsito
que os teus pais
precisam ouvir.

A Violeta Stop é amiga da famíla, dá muitos
conselhos à Preventinha para esta saber
andar em segurança na rua. Esta amiguinha
trabalha com os agentes da Escola Segura,
ensinando os meninos da escola a respeitar
os sinais e passar sempre na passadeira.
Na pista da Violeta Stop vais andar de carro,
ser peão, aprender que a estrada dos adultos
está cheia de perigos e que é preciso uma
criança como tu para lhes ensinar a tomar
cuidado.

Sabes o que é a Mobilidade Sustentável?
Os meios de transporte com motor emitem
gases poluentes e muito ruído. Podes
contribuir para a saúde do meio ambiente
e andar muito a pé ou de bicicleta. Ensina
os teus pais a utilizar o carro só quando é
necessário, partilhar boleias com outras
pessoas que se desloquem para o mesmo
sítio e usar mais os transportes públicos.
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Faixa 18

Canção do
Hey tu stop
Refrão:
BIS

Hey…tu stop
Este é o nosso hip hop
Os sinais vais aprender
Vai ser canja vais ver
Verde, amarelo e encarnado
São as 3 luzinhas
“Papá tem cuidado
Vão passar as criancinhas!”
Azul é redondo
O sinal de obrigação
Redondo mas vermelho
É o de proibição
Refrão
O triângulo encarnado
É sinal de perigo
Se procuras informação
O azul é o amigo
Enquanto conduzes
O telemóvel não usar
A cadeirinha e o cinto
É que não podem falhar
Refrão

27

Faixa 19

– Olá, João! O que fazes aqui pela escola? – interrogou
a Violeta Stop.
– Olá, Violeta! Pois é, estava em casa da Preventinha e
ela estava para fazer os trabalhos de casa quando reparou
que não tinha o caderno… e como eu vinha para estes
lados, vim buscá-lo!
– Ainda bem que estacionaste do outro lado! Como vês,
os pais quando vêm buscar os filhos estacionam em cima
dos passeios, quase dentro da escola.

ATENÇÃO

– Já estou a perceber, por isso é que tu estás aqui com o teu STOP?
– Sim, para essas situações de trânsito e para ajudar os agentes
da Escola Segura… sabes, João, é preciso ter cuidado para que
nenhuma criança seja raptada.
– Ainda bem que pessoas como tu existem… – é interrompido pelo
apito da Violeta.
– Desculpa, João, mas cada vez mais vejo pais
a fazer disparates, falam ao telemóvel enquanto
conduzem, vejo crianças dentro do carro sem
cadeiras ou bancos apropriados… todos os dias
repreendo um adulto!
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– Pois!... Colocam os próprios filhos em perigo e outros meninos
também. Ainda agora quando vinha para aqui, um automóvel
ultrapassou-me e nem viu que vinha um jovem de bicicleta em
sentido contrário – explicou o João inquieto.
– Sim, por aqui os condutores ainda não têm atenção aos
ciclistas. É preciso contar-lhes que há crianças e jovens que
vêm para a escola de bicicleta e que devem tomar precauções…
pedalar para a escola faz bem à saúde, protege o ambiente,
combate a obesidade…
– Tudo bons motivos para os meninos pedalarem para a escola!
– remata o João.
– Os meninos e os adultos também deviam ir para o trabalho
de bicicleta ou transportes públicos, evitando engarrafamentos
e o aquecimento global.
– Bem Violeta, gostei muito de conversar contigo, vou então
buscar o caderno da Preventinha!
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Faixa 20

Música
Pedala para
a Escola
Refrão:
Pedala para a escola
Sempre a rolar
Todos os dias
Tu vais gostar
O ambiente vais proteger
E saúde irás ter
Sensação de liberdade
E combates a obesidade
De bicicleta a passear
Zero emissões tu vais gastar
Poupas tempo no trajeto
Vamos lá fazer, fazer correto (Bora lá)
Refrão
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Faixa 21

Com esta história esperamos que tenhas
vontade de conhecer um pouco melhor a
Serra da Lousã, preservando e valorizando o
meio ambiente!
Visita esta vila fantástica e passa a
mensagem destes amigos também aos teus!!
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Agora podes
colorir as tuas
mascotes!
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Na Serra da Lousã há um ecossistema muito rico
composto por arbustos e árvores de várias espécies, tais
como castanheiros, medronheiros, sobreiros, carvalhos e
tantas outras. Mas também há animais surpreendentes
como veados, texugos, coelhos, javalis, lontras e
variadíssimas aves e anfíbios que se deslocam pela serra,
entre a vegetação, rios e riachos.
O nosso papel consiste em conhecer, preservar e
valorizar estes recursos naturais e consciencializar a
sociedade civil para a proteção da floresta, respeitando-a e
evitando comportamentos de risco.
Com a ajuda da Preventinha, da Violeta Stop, do Zé
Carumas e da Lisa vamos ensinar-te a conhecer e a cuidar
da nossa Serra.

Audiolivro

https://cm-lousa.pt/atividades-municipais/educacao/
oficina-de-seguranca/audiolivro-valorizar-serra-da-lousa/
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