LIVRO DIGITAL
PROJETOS SELECIONADOS

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
[2.º ESCALÃO]

Escola/Agrupamento

AE DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ
Projeto

QUE BEM CHEIRA A NOSSA TERRA!
Localização

FIGUEIRA DA FOZ
Classificação

1.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

PAULA SOFIA MENDES SIMÕES
Professores Colaboradores
ANA CRISTINA DE SOUSA CALOURO

Parceiros
FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
VIVEIROS DA FIGUEIRA
JUNTA DE FREGUESIA DE TAVAREDE,
MAGENTA - ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS
LABORATÓRIOS VIDAURRE

RESUMO DO PROJETO

O principal objetivo do projeto era criar um sabonete e um
perfume de Limonete já que as “nossas” bisavós e bisavôs
(como dizem os alunos), também se perfumavam com as suas
folhas, colocando-as nos bolsos da roupa que vestiam. Diziam
elas que, nos bailaricos realizados fora da “terra”, os moços
logo as identificavam como sendo “meninas de Tavarede”,
porque o cheirinho era inconfundível.
Depois de alguma investigação sobre o Limonete, nasceu em
todos uma enorme vontade de avançar e fazer mais, sentiram
que era urgente requalificar a planta e mostrar às gerações
futuras a importância deste maravilhoso arbusto. Como
pequenos cientistas que são, os alunos meteram “mãos à obra”
e transformaram as folhinhas dos Limonetes numa maravilhosa
essência que deu o aroma aos dois produtos. Sozinhos
dificilmente conseguiriam concretizar o seu desejo e pediram a
ajuda a cientistas verdadeiros. Assim, com a colaboração do
Professor Doutor Carlos Cavaleiro da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra, da Dr.ª Maria João Vidaurre, dos
Laboratórios Vidaurre, Biocante de Cantanhede, dos Viveiros da
Figueira, Tavarede, e da Junta de Freguesia de Tavarede,
parceiros no projeto, conseguiram tornar o seu sonho realidade
– das mãos destes pequenos entusiastas nasceu já o sabonete e
o perfume com aroma de Limonete.
Quem sabe se estes produtos nascidos, das finas e cheirosas
folhas do Limonete, não podem vir a ser fonte de rendimento
para algumas pessoas de Tavarede? Quem sabe o quanto estas
Terras e as “suas gentes” podem vir a ganhar com a
concretização deste sonho?
Os meninos sonharam, a obra nasceu… “Que bem cheira a nossa
Terra!!!”

Escola/Agrupamento

AE DE AVEIRO
Projeto

DA RIA AO MAR, AREIAS COM CIÊNCIA
Localização

AVEIRO
Classificação

2.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA CELESTE DOS SANTOS SARAIVA
Professores Colaboradores
ANABELA AMORIM PEREIRA, GRAÇA MARIA DA SILVA PAULA DIAS,
CRISTINA MARIA SENA, SOLEDADE MARIA PASCOAL,
PAULA ALEXANDRA CARVALHO, MARIA CARMO RIBEIRO,
MARIA DA GRAÇA SILVA OLIVEIRA, CLÉLIA MARTINHO CALDEIRA
ISABEL MARIA FERREIRA, CREMILDE LURDES SANTOS PEREIRA,
LÚCIA MARIA SILVA PEREIRA
Parceiros
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA
ASPEA: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
JUNTA DE FREGUESIA DE S. JACINTO
CENTRO PAROQUIAL DE S. JACINTO
RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE S. JACINTO

RESUMO DO PROJETO
Da Ria ao Mar, Areias com Ciência é o nome do Projeto, realizado no âmbito
do Prémio Fundação Ilídio Pinho Ciência na Escola e desenvolvido pelos 252
alunos (11 turmas) do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Aveiro.
Com as atividades desenvolvidas pretendeu-se mobilizar os alunos para a
valorização do património natural, em particular das dunas de S. Jacinto e, ao
mesmo tempo, sensibilizá-los para a importância do papel da intervenção
humana na sua preservação.
Partindo da compreensão do processo de formação e dinâmica das dunas, os alunos
fizeram saídas de campo para um reconhecimento in loco, relativa à conservação
das dunas e à fauna e flora presentes. Identificaram a existência de plantas
invasoras, bem como meios de acesso e de proteção das dunas, nomeadamente
paliçadas e passadiços. Recolheram elementos documentais (fotografias, vídeos) que
evidenciam características da área visitada (fauna, flora, geologia, relevo...) e o
impacte ambiental produzido por ação humana.
As atividades subsequentes implicaram uma discussão, reflexão e análise sobre os dados
recolhidos, nas diferentes turmas. Os resultados e conclusões foram comunicados em
diversos formatos numa sessão conjunta.
O projeto teve um impacto positivo nos alunos, evidenciado pela satisfação em realizar as
atividades e pelo empenho demonstrado. As estratégias pedagógicas dinamizadas
permitiram a articulação e complementaridade entre ensino formal e não formal,
reforçando a implicação de cada um na sua construção de conhecimento. Houve, ainda, o
desenvolvimento de diversas capacidades, através da realização prática das diferentes
atividades. Ao nível das atitudes, acreditamos que o projeto foi relevante, no âmbito das
questões abordadas, contribuindo para a formação de cidadãos mais esclarecidos e
conscientes.
Todo o projeto foi acompanhado e dinamizado pelos respetivos professores e assistentes
operacionais, que viram o seu leque de conhecimentos e vivências enriquecido, tornando-se
também mais conscientes das condições e da necessidade de conservação das dunas e da vida
existente.
A relevância do projeto pode ainda observar-se no envolvimento de outros elementos da
comunidade educativa, nomeadamente das famílias, através da partilha de
conhecimentos e relato das experiências. Para tal, foram ainda elaborados
e distribuídos guias de proteção das dunas à população geral, por
forma a esta implicar-se na comunidade educativa.

Escola/Agrupamento

AE DA FOZ DO NEIVA
Projeto

BODELHA DE VIDA! UM RECURSO NATURAL
Localização

VIANA DO CASTELO
Classificação

3.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

SANDRA MARIA GOMES LIMA
Professores Colaboradores
MARIA DE LURDES RODRIGUES MOREIRA,
DEOLINDA VIRGÍNIA CASTRO, LEONOR BELISANDA AFONSO VARAJÃO,
MARIA ISABEL AFONSO LICA

Parceiros
CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DE VIANA DO CASTELO (CMIA)

RESUMO DO PROJETO
Numa parceria com o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, visou
o desenvolvimento de um sabão de algas ecológico a partir de óleo usado,
promovendo uma visão empreendedora nos alunos. Estes recolheram algas
usadas na compostagem e na produção de sabão, efetuaram estudos de
mercado e de marca documentando em textos e notícias. O projeto mostrouse inovador e desenvolveu nos alunos competências tranversais a todas as
áreas curriculares.

Escola/Agrupamento

AE DIOGO CÃO
Projeto

DE MÃOS DADAS COM E PARA O AMBIENTE
Localização

VILA REAL
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

DULCÍDIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA DA CRUZ
Professores Colaboradores
MARIA HELENA TEIXEIRA
TERESA MARIA MELO TEIXEIRA
MARIA MARGARIDA NEVES OLIVEIRA ASSUNÇÃO

Parceiros
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
ESCOLA UNIVERSITÁRIA VASCO DA GAMA DE COIMBRA
PARQUE NATURAL DO ALVÃO
AUTARQUIA
JUNTA DE FREGUESIA
EMAR
CENASEF
RÁDIO UNIVERSIDADE

RESUMO DO PROJETO
Projeto de intervenção direta no meio ambiente envolvente,
constituindo por isso uma mais-valia para todos os parceiros e
comunidade educativa, não só em termos do presente como do
futuro.
É de salientar a partilha de experiências enriquecedoras que alunos,
pais, professores e outros elementos realizaram através das
comunicações, das palestras e das saídas de campo, das notícias na
comunicação social e nas redes sociais.
A nível laboratorial as crianças contactaram com uma maior
diversidade de materiais, o que se refletiu na qualidade das suas
produções.
Melhoraram e aumentaram o gosto pela pesquisa, pela seleção e o
tratamento de informação, a capacidade de síntese, o espírito
crítico, a cooperação, a entreajuda e a partilha de informação.
Desenvolveram competências ao nível da comunicação, das relações
interpessoais e das tecnologias da informação e comunicação.
Os resultados adquiridos foram notórios ao nível de conhecimentos
nas diversas áreas de estudo tendo permitido um maior sucesso na
aprendizagem dos alunos.
É de realçar o registo de uma melhoria nos comportamentos e
hábitos relativamente à preservação da Natureza.
Toda a comunidade educativa apresenta um grau de sensibilização
elevado para a importância da preservação da biodiversidade
ambiental o que contribuiu para uma maior consciencialização da
necessidade de reflorestar áreas ardidas.

Escola/Agrupamento

COLÉGIO MONTE FLOR
Projeto

RIO JAMOR: CONHECER PARA PRESERVAR
Localização

OEIRAS
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

RUI MANUEL BARREIROS DE LIMA E SILVA
Professores Colaboradores
CAROLINA BEJA NEVES

Parceiros
CÂMARA DE OEIRAS
SMAS DE OEIRAS
MICROSOFT EDUCAÇÃO

RESUMO DO PROJETO
Projeto centrado no estudo do rio Jamor, uma ribeira que nasce na
Serra da Carregueira e atravessa o Concelho de Oeiras. Com este
projeto fizemos análises à água, realizámos observações ao
microscópio, elaborámos relatórios e criámos inúmeros recursos
relacionados com este curso de água. As novas tecnologias
estiveram sempre presentes na comunicação, na divulgação e na
partilha de conhecimentos e ideias e foram peça chave na execução
de um projeto onde a interdisciplinaridade foi elemento central.

Escola/Agrupamento

AE ROUXINOL
Projeto

O SOL A BRILHAR, OS PINTOS A CRESCER E NÓS A
INOVAR E A APRENDER
Localização

SEIXAL
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

RUI MANUEL BARREIROS DE LIMA E SILVA
Professores Colaboradores
SÍLVIA MARIA ALVES RODRIGUES, ADELAIDE ANDRADE, RAQUEL MENDES,
SOLANGE JÚLIO, SANDRA MENDES, SÓNIA ALMEIDA, ANA LÚCIA SANTOS,
ANA ISABEL GUERREIRO, FERNANDA MENDES, JOÃO MOTA, PAULA FIGUEIREDO,
FÁTIMA BALÃO, ROSÁRIO LEAL, FÁTIMA PONTES, ROSA SERRA, CINTIA CHUNG,
VERA MARONO, TERESA COSTA, MARCO OSÓRIO

Parceiros
EB 2,3 DE CORROIOS
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS
EMPRESA VENSOL
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA

RESUMO DO PROJETO
Projeto centrado no estudo do rio Jamor, uma ribeira que nasce na
Serra da Carregueira e atravessa o Concelho de Oeiras. Com este
projeto fizemos análises à água, realizámos observações ao
microscópio, elaborámos relatórios e criámos inúmeros recursos
relacionados com este curso de água. As novas tecnologias
estiveram sempre presentes na comunicação, na divulgação e na
partilha de conhecimentos e ideias e foram peça chave na execução
de um projeto onde a interdisciplinaridade foi elemento central.

