LIVRO DIGITAL
PROJETOS SELECIONADOS

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
[1.º ESCALÃO]

Escola/Agrupamento

AE SERRA DA GARDUNHA
Projeto

À DESCOBERTA DAS ABELHAS - O SABOR DO MEL
Localização

FUNDÃO
Classificação

1.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

ISABEL MARIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA SANTARENO
Professores Colaboradores
ALICE FREIRE, SÍLVIA RODRIGUES, CÉLIA SILVA
MARGARIDA GAMA, LURDES BOTÃO, GRACIOSA MATEUS,
FERNANDA BATISTA, MARIA JOSÉ, ANA RAMALHO,
CRUZ GAVINHOS, HELENA FREIRE, CARLA SALVADO,
LUÍSA HENRIQUES, ISABEL MONTEIRO, ROSA CRAVEIRO,
MADALENA CRUZ
Parceiros
JUNTA DE FREGUESIA DO FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO
CENTRO DE SAÚDE DO FUNDÃO
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DO FUNDÃO
ESCOLA PROFISSIONAL DO FUNDÃO
PINUS VERDE
GONÇALAGRO

RESUMO DO PROJETO
No Desenvolvimento do Projeto com os alunos procurou-se,
sobretudo, privilegiar o desenvolvimento da criança e a construção
articulada do saber, numa abordagem integrada e globalizante das
diferentes áreas;
Foi aplicada uma metodologia que procurou o rigor e inteligibilidade
para os seus intervenientes mais diretos;
Para a concretização do Projeto foi fundamental a intervenção
social, a articulação com a comunidade educativa e com outros
parceiros externos com ação social e económica identificável;
Conhecimento e tratamento da informação e aplicação do método
científico;
Foi efetuada a valorização dos produtos naturais locais, com
exposição pública de diversidade e de género;
Foi dada visibilidade à Apicultura como atividade potencialmente
rentável. Foram criadas Oportunidades de Informação e troca de
experiências;
A temática abordada foi o mel da nossa região, mel de ericáceas,
como alimento importante e como um produto natural com
características peculiares que contribui para a sustentabilidade
económica e também cultural da região.
Com a abordagem desta temática e com o apoio obtido por parte de
diversos colaboradores dinamizadores e parceiros e, sobretudo,
através do nosso público-alvo e da articulação com os pais e
encarregados de educação, acreditamos ter contribuído para o
interesse económico em divulgar e projetar os produtos naturais
locais com importância para a saúde e bem-estar.
A solução de problemas concretos foi dada através da visibilidade
social dada à temática com projeção em atividades que não se
esgotaram nem no projeto nem nos seus objetivos.
Foram cumpridos os objetivos da edição. A escola através da ciência
e pela ciência deu o mote, projetando e desenvolvendo um projeto
de cariz multidisciplinar centrado numa questão concreta
direcionada à promoção e distinção de um produto local de
qualidade merecedor de projeção económica e da atenção das
entidades competentes.

Escola/Agrupamento

EB1/PRÉ-ESCOLAR DE CÂMARA DE LOBOS
Projeto

DO SOLO À NUVEM
Localização

MADEIRA
Classificação

2.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA MANUELA CORREIA DA SILVA HENRIQUES
Professores Colaboradores
MARIA MANUELA SORREIA DA SILVA HENRIQUES

Parceiros
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
DIREÇÃO REGIONAL DE FLORESTAS
PARQUE NATURAL DA MADEIRA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL

RESUMO DO PROJETO
A Ilha da Madeira identifica-se pela sua beleza e riqueza natural ímpares em
todo o mundo. Albergando ecossistemas únicos, de um valor ecológico e
biológico incalculável, é um tesouro que cabe a todos os madeirenses
preservar. O nosso projeto, “Do solo à nuvem”, visa por isso despertar a
sensibilidade das nossas crianças, dos seus pais e de toda a comunidade
educativa, para a importância da nossa floresta indígena, a Floresta
Laurissilva. Não apenas pela sua inegável beleza e pelo valor da biodiversidade
que nela encontra refúgio, mas principalmente pelo papel que ela desempenha
no equilíbrio biofísico da Ilha: não só protege os solos dos processos erosivos,
como é um agente fundamental no seu ciclo hidrológico. De facto, é a principal
responsável pela captação, retenção e infiltração da água proveniente dos
nevoeiros, permitindo o seu aproveitamento para consumo, regas agrícolas, e
produção de energia hídrica. Esta água é recolhida nas nascentes e ribeiras do
norte e seguidamente transportada para o sul, onde é consumida, através das
levadas (canais de transporte de água muito característicos da Ilha). A Laurissilva
é uma área protegida, Património Mundial da UNESCO, e é a floresta Laurissilva
mais extensa e bem preservada a nível mundial. É uma relíquia florestal incluída
no Parque Natural da Madeira.
O nosso concelho, Câmara de Lobos, é uma terra de contrastes, desde o mar até à
serra, podemos apreciar os “poios” agrícolas que sobem pela encosta, as levadas,
os picos altos e íngremes à volta de uma enorme cratera que terá sido um vulcão
extinto há milhares de anos, um promontório que é o segundo mais alto do mundo e
uma baía pitoresca que faz as delícias de qualquer visitante, com os seus barcos de
pesca coloridos. A zona florestal é constituída por uma significativa parte do Parque
Natural da Madeira, com alguns núcleos da Floresta Laurissilva. A nossa escola situa-se
junto a um bairro social, de onde vem a maioria dos nossos alunos. O nosso grupo de
24 alunos, é um grupo de crianças muito participativas, observadoras e sociáveis. De
certeza que este projeto irá deixar nelas as sementes de uma consciência ecológica e
de um espírito de preservação, quem sabe que mudanças positivas poderão vir a operar
neste meio tão peculiar?
“Do solo à nuvem” não foi só um projeto prático e multidisciplinar, mas também um
compromisso para o futuro, que passou por uma maior consciencialização de todos nós
sobre as questões ambientais, apelando a uma mudança de atitudes através de pequenos
gestos, para que tenhamos um futuro mais risonho, mais limpo, mais ecológico e mais
sustentável. Despertar a curiosidade científica e a investigação de uma forma lúdica e
participativa, despertar as consciências para a profunda relação entre a floresta e os
recursos hídricos, estimular a participação e reflexão sobre questões ambientais
recorrendo a atitudes, normas e valores que visem a sua preservação e melhoria,
promover atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que
conduzem à formação de cidadãos autónomos, participativos e
civicamente responsáveis, foram os objetivos
propostos e alcançados neste
projeto.

Escola/Agrupamento

AE DE PONTE DA BARCA
Projeto

DE MÃOS DADAS COM A FLORESTA
Localização

PONTE DA BARCA
Classificação

3.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA ALBERTA CENTENO
Professores Colaboradores
BEATRIZ ESTEVES CERQUEIRA, ODETE MARIA ROXO PINTO, MARIA HELENA
DOS REIS SOUSA, CRISTINA FERRAZ CACHEIRA ALVES PIRES, LÍDIA MARIA PINTO
CUNHA FOLHA REBELO, MARIA ARMINDA MOREIRA FALCÃO DIAS,
MARIA DA LUZ CALDAS FERNANDES VINHAS, PEDRO CERQUEIRA,
ANA RITA MOREIRA, MARIA ALICE ALVES

Parceiros
CÂMARA MUNICIPAL PONTE DA BARCA
JUNTA DE FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS
SAPADORES FLORESTAIS
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DA CÂMARA MUNICIPAL
PORTA DO PNPG DE LINDOSO
ADERE-PENEDA GERÊS
PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
PAIS / FAMÍLIAS
FAPAS

RESUMO DO PROJETO
Ponte da Barca tem mais de 50% da sua área integrada na única área
protegida do país classificada como Parque Nacional, o Parque Nacional da
Peneda-Gerês. Está integrado desde 2009, na Reserva da Biosfera
Transfronteiriça Gerês-Xurés (classificação da UNESCO), dispõe de recursos
naturais ímpares que urge preservar.
O Município tem contribuído para a integração do PNPG em redes europeias
de áreas protegidas, o processo de certificação requer a participação ativa dos
agentes e entidades locais. Quisemos dar o nosso contributo com a
implementação da “Floresta de Experimentação”, desenvolvemos um trabalho
que acentua o respeito pelos recursos naturais e florestais, alertando para a
prevenção dos incêndios, e para a necessidade de proteção da floresta em
geral.

Escola/Agrupamento

AGRUPAMENTO N.º 1 DE BEJA
Projeto

DA SEMENTE AO PÃO COM ENERGIA SOLAR
Localização

BEJA
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

TERESA RAMOS
Professores Colaboradores
DURVAL VIEIRA SILVA, MARIA DE FÁTIMA LAMPREIA GOMES CARAPINHA,
MARIA FERNANDA BARROCAS CORREIA, LÍDIA GOMES CANO FARINHO,
MARTA REBOCHO, MARIA DA CONCEIÇÃO NOBRE BAIÃO, MARIA CANÁRIA BRANCO,
MARIA DE FÁTIMA ESPADA GIÃO, SUSANA RITA LOPES ESTEVES FERREIRA,
JOÃO PAULO, MARIA ROSA GRAÇA

Parceiros
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

RESUMO DO PROJETO

O projeto “Da semente ao pão com a energia solar”, desenvolvido em 6 salas de
jardim-de-infância do Agrupamento nº1 de Beja, assenta numa base cultural
regional, histórica e intergeracional, de adaptação ao tempo atual na vertente do
aproveitamento da energia solar na confeção de um prato tradicional alentejano
à base de pão, a açorda alentejana. Com este projeto pretendemos que os nossos
alunos vivenciassem experiências reais, desde o conhecimento do cereal típico da
região usado no fabrico do pão, o trigo, assim como os diferentes processos de
fabrico do pão, em forno de lenha, passando pelo forno elétrico e, numa última
fase, o forno solar, adaptado à realidade atual dos nossos tempos e aproveitando
o clima solarengo da nossa região. Nesta última fase, houve a necessidade de
criar um forno solar, o que foi conseguido e realizado com os alunos na sala de
atividades do jardim-de-infância. Este projeto abrangente pressupôs o
desenvolvimento de inúmeras atividades em contexto de sala (experiências,
sementeiras, maquetes, dominós, desdobráveis, placares, livros de rezas,
benzeduras, lengalengas relacionadas com o pão) e no exterior, através de visitas
de estudo a moinhos (S. Miguel do Pinheiro – Mértola - e Castro Verde), além de
visitas a padarias e quintas nas diferentes localidades.

Escola/Agrupamento

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA
Projeto

EXPERIMENTAR RECOLHER VALORIZAR AROMATIZAR SABOREAR
Localização

AROUCA
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

RAQUEL SUSANA FARIA DA COSTA DUARTE
Professores Colaboradores
ANGELINA DUARTE, SÓNIA LAMAS, ANGELINA MAIA, ANA MOREIRA
JOSÉ COSTA GOMES, INÊS SILVA, MARÍLIA PINTO

Parceiros
CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA
CENTRO DE SAÚDE DE AROUCA
ASSOCIAÇÃO GEOPARK AROUCA
ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE AROUCA
ASSOCIAÇÃO ANIMOPATRIMÓNIO
INSTITUIÇÃO SEMENTES DO FUTURO
VIVEIROS CASINHA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE AROUCA
ESCOLA EB2,3 DE AROUCA
CURSO ALFABETIZAÇÃO ADULTOS
VISIONARIUM

RESUMO DO PROJETO

Este projeto visa o desenvolvimento de uma
cultura ecológica, associada ao reconhecimento
de um património natural e cultural, em
ambientes de aprendizagem experiencial.
O projeto centra-se no estudo de ervas
aromáticas e medicinais, através de experiências
sensoriais, manipulativas e de investigação-ação.
Este projeto testemunha como o desenvolvimento
da literacia científica é determinante na
formação de cidadãos mais competentes.

Escola/Agrupamento

DIVERTILÁXIA
Projeto

PEQUENOS CIENTISTAS CONSTROEM ECOQUINTAS
Localização

VILA PRAIA DA VITÓRIA, AÇORES
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

VÂNIA OLIVEIRA
Professores Colaboradores
EDUARDA TEIXEIRA, SÓNIA PIMENTEL

Parceiros
JOÃO OLIVEIRA
RAFAEL CARREIRO
TECNOVIA
NEXT ENERGY

RESUMO DO PROJETO

Na ilha Terceira, à semelhança de outras zonas do país, existe um subaproveitamento de
lugares isolados devido à falta de energia elétrica e ao elevado custo do seu transporte.
Nestes casos seria importante, especialmente para os agricultores, a demonstração de
que uma exploração agrícola poderia funcionar recorrendo à produção de eletricidade a
partir das energias renováveis. A EcoQuinta é a materialização desta ideia, integrando
energia, água, horta e animais, juntando parceiros diversos e vivida pelos nossos alunos.

