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AE DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ
Projeto

SALICÓRNIA! QUE SEGREDOS?
Localização

FIGUEIRA DA FOZ
Classificação

1.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

FILOMENA TERESA DE JESUS MARTINS FERNANDES DIAS
Professores Colaboradores
ISABEL CRISTINA GALA RIBEIRO MOITALTA

Parceiros
Farmácia da Gala
Padaria S. Pedro
Restaurante Nova Gala
Núcleo Museológico do Sal da Figueira da Foz
Fundação Portuguesa de Cardiologia

RESUMO DO PROJETO
O projeto “Salicórnia! Que Segredos?!” nasceu da necessidade de
valorizar os recursos naturais locais, despertando o interesse das
crianças em conhecer e explorar a riqueza das salinas localizadas na
ilha da Morraceira, meio envolvente do Jardim de Infância da EB da
Gala. O projeto ambicionou reativar o interesse pelas salinas locais
dando a conhecer para além do sal, a biodiversidade existente neste
ecossistema, descobrir e apresentar soluções
inovadoras/empreendedoras, a partir da salicórnia.
O projeto “Salicórnia! Que Segredos?!” sensibilizou e permitiu que as
crianças interiorizassem aspetos relevantes relacionados com a
salicórnia, todo o potencial que esta planta encerra e as suas
diferentes utilizações. O projeto deu a conhecer através das várias
iniciativas desenvolvidas diversas competências, nomeadamente ao
nível dos benefícios da salicórnia, substituta do sal, ainda pouco
conhecida no nosso país, assim como a riqueza do ecossistema
existente no estuário do Mondego – ilha da Morraceira, com uma
fauna e flora ímpares e a necessidade da sua preservação.

Este projeto pressupôs a realização de um vasto leque de
atividades em contexto de sala e no meio envolvente, que
desenvolveu nas crianças um conjunto de competências na
área do conhecimento do mundo, com incidência no domínio
das ciências experimentais. Na prossecução do anteriormente
referido promoveu-se o espírito científico e crítico, desenvolvendo atitudes de observação, previsão, discussão, verificação
de resultados e conclusão. Recorrendo a instrumentos e
metodologia científica, implementaram-se experiências que
permitiram aprendizagens sobre o reino das plantas, com especial
relevo para a salicórnia e a sua importância na qualidade de vida das
pessoas, concretamente para a comunidade local.
Relativamente à comunidade educativa, a específica e inovadora
temática do projeto, possibilitou uma sensibilização/divulgação da
multiplicidade de utilizações da salicórnia como substituto do sal e
dos seus benefícios para a saúde. Neste sentido, contribuímos para o
crescente interesse em conhecer e utilizar esta planta,
especialmente na gastronomia, por ocasião do momento de
degustação.
Em conclusão, após esta intensiva e lúdica “viagem ao mundo da
salicórnia”, as crianças que nela participaram não crescerão
indiferentes ao Salgado da Morraceira. É com esta “planta”, melhor
dizendo, com o “Sal Verde” que se pretende marcar definitivamente
a vida de cada criança, residindo porventura, a essência e o valor
deste projeto na união do passado e do presente e no conseguir
temperar de esperança o futuro da população da Vila de S. Pedro.
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ESCOLA «O AQUÁRIO»
Projeto

DA HORTA À ARTE
Localização

SETÚBAL
Classificação

2.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

ANA ISABEL DOS SANTOS MADEIRA LOPES VALENTE RICARDO
Professores Colaboradores
SANDRA ISABEL FELÍCIO DA SILVA BATISTA

Parceiros
Divisão de Educação da Câmara Municipal de Setúbal
Professora de Ciências do ensino secundário
Pintores da nossa cidade (Dília Samarth, Rogério Chora,
Ricardo Cristas e Rita Mel

RESUMO DO PROJETO
O projeto nasceu da necessidade de darmos resposta à curiosidade
das crianças após visita a um Museu, onde estas ficaram a saber que
antigamente os pintores só utilizavam tintas artesanais. Como
educadoras, entusiasmou-nos o caráter ecológico e científico,
implícito nesta iniciativa.
O plano de sustentação do projeto explorou três vertentes :
. A Horta Pedagógica, como fonte inesgotável de experiências
práticas e aquisição de conhecimentos;
. A Educação Ambiental, como opção sustentável para as
práticas educativas;
. A Arte, como fonte criativa de expressão e comunicação.
Para as crianças envolvidas, o projeto promoveu a aquisição de novos
conhecimentos e hábitos de trabalho em grupo, que visaram
desenvolver métodos de estudo sistematizado, com recurso a
vivências científicas reais, onde se articularam saberes, através de
atividades integradoras de caráter prático. Em resumo, os três
aspetos que se descrevem seguidamente foram os pilares/base
estruturantes do projeto, que aportaram novas vivências e aquisições
nas diferentes áreas de conteúdo : Área da Formação Pessoal e
Social; Área das Expressões e Área do Conhecimento do Mundo.
O método científico, que por si, permitiu promover o pensamento de
uma forma crítica e criativa através de hábitos de pesquisa,
observação, manuseamento de instrumentos científicos e avaliação
dos resultados obtidos para se estabelecerem conclusões.

A vertente ecológica, implícita na valorização da nossa
cidade e património local, assim como na aquisição de
atitudes de respeito para com o meio envolvente e na
sensibilização para a importância da redução de resíduos, é
prática fundamental e habitual na nossa escola, numa
perspetiva de ajudar a criar uma vida futura mais sustentável.
A Educação pela Arte, que paralelamente à Educação
Ambiental é uma constante no nosso J.I. Daí que, ao investirmos
nas produções plásticas com pigmentos naturais, aliámos o aspeto
cultural ao criativo e experimental e optámos por abordar como
fonte de inspiração, as obras de alguns pintores famosos.
Estabelecemos parcerias com reconhecidos pintores de Setúbal, que
trabalharam diretamente com as crianças e estas por sua vez,
interpretaram, recriaram e criaram as suas obras de arte.
Para a comunidade educativa:
1-O projeto alertou para a preferência da utilização de
materiais mais ecológicos que visam uma menor utilização de
poluentes e uma maior redução da produção de resíduos.
2-Promoveu nos adultos um maior interesse pela arte e pelo
conhecimento de alguns artistas locais, assim como
proporcionou o reconhecimento das suas obras;
3- Aproximou toda a comunidade educativa: equipa, pais e
crianças e facultou momentos de prazer e de partilha.
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EBS DE MIRANDA DO DOURO
Projeto

DA OLIVEIRA AO AZEITE E SEUS DERIVADOS
Localização

BRAGANÇA
Classificação

3.º PRÉMIO - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

ORQUIDEA DA CONCEIÇÃO CUBEIRO XAVIER
Professores Colaboradores
MARIA ROSA OLIVEIRA CERQUEIRA SANTIAGO

Parceiros
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Centro de Saúde

RESUMO DO PROJETO
Projeto de cariz multidisciplinar e transversal, que pretende
fomentar a valorização de um produto natural, tão nobre como é o
azeite, a importância do consumo para uma alimentação saudável, a
utilização do azeite ao longo dos tempos, a reutilização do azeite
usado e a relevância que a cultura local da oliveira tem para a
sustentabilidade económica e cultural local. Nas atividades
desenvolveu-se o pensamento científico despertando a curiosidade e
a investigação.
As actividades desenvolvidas contribuíram para as aprendizagens e
enriquecimento dos saberes das crianças e também da comunidade
educativa. Ajudaram a fomentar a experimentação e o método
científico, incrementando e incentivando o interesse das crianças
pelas ciências. O saber que com o reaproveitamento do azeite usado
se pode fazer sabão, que pode servir (e tradicionalmente era muito
usado) para a iluminação, que pode substituir um creme hidratante,
que é um conservante, e que é a gordura mais saudável que podemos
usar na culinária, são saberes importantes na vida da criança.
Com este projecto contribuímos para a formação integral deste
grupo de crianças, e de cada uma em particular, propiciando
momentos alegres e felizes com actividades assaz interessantes. A
vivência escolar tem de fazer a diferença na vida de cada um, num
desenvolvimento harmonioso capaz de vir a propiciar a sua
intervenção na sociedade, de forma activa e reflexiva.
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AE DE AVEIRO
Projeto

SOLO, ARTES E TRADIÇÕES
Localização

AVEIRO
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA VENTURA
Professores Colaboradores
ADELINA RAMOS PINTO, ANA MARIA SALES ALVES, ELVIRA OLIVEIRA VIEGAS,
FÁTIMA MARIA PEREIRA VASCONCELOS, MARIA DE FÁTIMA MARTINS
CARVALHO VIEIRA, ISABEL MARIA VIZINHO BICHÃO DE ALMEIDA,
MARÍLIA GRAÇA CRISÓSTEMO FARINHA CAROÇO, SARA JOANA PEREIRA,
MARIA TERESA DE JESUS DE SOUSA

Parceiros
Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro
Funceramics
Artesanato Típico de Aveiro

RESUMO DO PROJETO
O Projeto Solo, Artes e Tradições abraçado pelos Jardins de Infância
do Agrupamento contribuiu amplamente para promover o
desenvolvimento de uma cultura científica e artística nas crianças, e
através delas sensibilizar a comunidade para a importância e
premência de se reabilitar e explorar um nicho cultural com raízes
ancestrais que, no passado, foi a base da economia de muitas das
suas gentes e desenhou o percurso sócio cultural e artístico das
gentes de aveiro com barro das suas entranhas.
O projeto propiciou a realização de um conjunto alargado e
transversal de atividades científicas de carácter prático e
experimental, preponderantes na mobilização da competência
científica das crianças. Atividades que as levaram a mobilizar e
desenvolver capacidades como: pesquisar, investigar, observar,
organizar e usar informação, testar ideias e formular hipóteses,
planear e realizar experiências, interpretar dados e assumir atitudes.
As crianças construíram conhecimentos relativo a temáticas que
integram conceitos relacionados com os minerais e os solos (suas
características, propriedades e potencialidades), no caso particular
da argila e da sua aplicação como matéria prima e como forma de
expressão artística.

As 190 crianças de 3-6 anos participantes demonstraram
grande entusiasmo pelas atividades propostas. Sendo um
projeto transversal, as suas aprendizagens ultrapassaram
grupos pré-definidos, através de uma constante partilha intergrupos.
Esta partilha ocorreu também entre as educadoras,
funcionando como uma equipa em formação, cujos
conhecimentos revertem a favor das suas práticas pedagógicas
e das aprendizagens das crianças.
O projeto proporcionou o confronto entre os saberes e técnicas
ancestrais com os atuais, com vista à preservação, afirmação e
construção de uma cultura ecologicamente sustentável que garanta a
salvaguarda e valorização do património sociocultural, ambiental e
natural. Através da construção de conceitos-base elementares
relativos a um planeta com vários recursos naturais disponíveis ao ser
humano, possibilitou-se às crianças a reflexão e tomada de posição
sobre a necessidade e urgência de gerir os recursos de forma
sustentável.
Enfatiza-se o reconhecimento das famílias pelo projeto, através de
uma colaboração muito ativa, o que incrementou o entusiasmo das
crianças, consolidou relações de maior proximidade família/escola e
também contribuiu para uma valorização da componente didática, e
particularmente da componente científica, do currículo da educação
pré-escolar.
Realça-se o papel dos vários parceiros envolvidos no projeto, o seu
contributo na concretização dos objetivos inicialmente propostos, na
interação criada, nas descobertas proporcionadas através das
experiências realizadas e nos conceitos transmitidos com vista à
construção do conhecimento.
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CENTRO INFANTIL N.ª SR.ª DO CARMO - MOURA
Projeto

SEMEANDO CIÊNCIA... BEM NO INTERIOR DO ALENTEJO
Localização

BEJA
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

ANA LÚCIA PICA CORREIA DO ROSÁRIO

Parceiros
Câmara Municipal de Moura,
ACD Moura
Cooperativa Agrícola Moura-Barrancos
Empresa Agro-Pecuária Luís Dias Lopes
Resialentejo
Escola Secundária de Moura
Escola Superior de Educação de Lisboa
Empresa Lógica

RESUMO DO PROJETO
Este projeto, dinamizado pelas salas de jardim de infância, surgiu na
sequência da criação de uma horta biológica na nossa instituição,
para a qual têm contribuído, não só as crianças, como os vários
intervenientes no processo educativo, nomeadamente, educadoras,
auxiliares, outros funcionários da instituição, pais, familiares e
membros da comunidade em geral.
A relevância científico-pedagógica do projeto prende-se, sobretudo,
com o despertar do interesse e curiosidade das crianças pela ciência,
como “ferramenta” de compreensão do mundo e de resposta às suas
interrogações. O projeto permitiu a articulação dos conteúdos das
diferentes áreas curriculares do pré-escolar (Linguagem Oral,
Conhecimento do Mundo, Matemática) com uma abordagem
pedagógica centrada em problemas. Ao realizarem experiências e
pesquisas a partir da observação e questionamento de uma realidade
próxima (a horta), as crianças foram-se familiarizando com
temáticas do domínio da Botânica e Biologia (pesquisas sobre plantas
e animais), da Química (experiência com corante azul) e Física
(experiências com a energia solar). Percorreram, de forma adaptada
à sua idade, as várias etapas do método científico: partindo da
observação e das suas perguntas, colocaram hipóteses e fizeram
previsões, realizaram experiências, registaram os resultados e
tiraram conclusões.

Neste processo, adquiriram conceitos da linguagem científica –
“compostagem”, “relógio de sol”, “formigas obreiras e
formiga-rainha”, “fornos solares”, “painel solar”, “eletrões”,
“lupa”, “biológico” cujos termos passaram a fazer parte do
vocabulário das crianças.
Uma outra vertente pedagógica muito relevante do projeto – ao
sensibilizar para questões (também cívicas) ligadas à
sustentabilidade, eficiência energética, redução do consumo de
energia, produção de energia a partir de fontes renováveis, gestão
racional de recursos – foi a de levar as crianças e a comunidade
educativa em geral a perceber como, no concreto do dia a dia, a
ciência, aliada à tecnologia, permite otimizar os recursos naturais e
as potencialidades dos territórios. O projeto permitiu a
interatividade das crianças com as aplicações da tecnologia, quer na
sua componente lúdica (brinquedos “científicos” solares), quer na
sua componente utilitária, contribuindo para a noção de que o sol é
uma fonte de energia renovável que pode ser aproveitada para
muitas aplicações.
Para a comunidade educativa em geral, o projeto contribuiu para
uma imagem positiva acerca da ciência e das suas aplicações
concretas em algo tão próximo do quotidiano como uma horta
caseira, além de ter potenciado, nas crianças e pais, alterações de
comportamento, ao valorizar a separação de resíduos orgânicos e a
compostagem.
Mais pertinente que tudo, cremos que esta exposição precoce a
fenómenos científicos dará os seus melhores frutos em aprendizagens
futuras.
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Eb1, 2, 3/PE DO PORTO DA CRUZ
Projeto

EM BUSCA DO OURO BRANCO
Localização

MADEIRA
Classificação

MENÇÃO HONROSA - 1.º ESCALÃO
Professor Coordenador

LISANDRA PONTES BASÍLIO TAVARES
Professores Colaboradores
FILIPE BARREIROS, ELSA NÓBREGA, CÉLIA ANDRADE

Parceiros
Companhia de Engenhos do Norte
Madeira Cana Drinks
Escola Secundária de Machico
Câmara Municipal de Machico
Farmácia Penha de Águia
Centro de Dia do Porto da Cruz

RESUMO DO PROJETO
Este projeto foi, sem dúvida, uma aventura na qual as crianças
tiveram um papel ativo e repleto de oportunidades de experimentar
e vivenciar situações novas. Abordaram-se temáticas diretamente
relacionadas com a nossa ilha, salientando na freguesia assuntos
considerados significativos. O caráter prático e científico das
atividades permitiu uma maior assimilação dos conteúdos e a
envolvência de toda a comunidade enriqueceu e contribuiu para que
o Ouro Branco fosse mais além.
O Ouro Branco há muito tempo que deixou de ser uma realidade da
ilha da Madeira, mas a produção da cana sacarina está em
crescendo, com vista à obtenção de outros derivados. Razões
económicas levaram ao abandono da produção do açúcar. Com este
projeto, reavivámos memórias, recuperámos a forma tradicional de
obter o açúcar e despertámos um lado adormecido da nossa história.
Locais e turistas mostraram grande interesse e curiosidade por este
apontamento histórico. Não só aquando da participação no Mercado
Quinhentista, como também na exposição patente no engenho da
freguesia, foram muitas as questões, opiniões e expressões de
espanto relativamente a esta temática.

A vermicompostagem tornou-se uma necessidade do projeto. É uma
técnica que ainda está pouco divulgada no nosso meio e que
despertou muita curiosidade e empenho, pois não só é útil na forma
como fertiliza os terrenos, como também na forma como são
eliminados os resíduos orgânicos. A escola contribuiu, desta forma,
para preservar o meio ambiente e fomentar uma consciência
ecológica, nas crianças e em toda a comunidade educativa.
A nossa participação no Mercado Quinhentista teve reflexos muito
positivos. Foi a primeira vez que a escola se envolveu nesta
iniciativa, tendo-se manifestado, desde já, interesse e vontade em
dar continuidade a esta atividade em anos vindouros. Foi um aspeto
novo no evento, que despertou muito interesse e perfeitamente
integrado na temática do mesmo, sendo que o Ouro Branco teve
papel de destaque na reconstituição da época dos Descobrimentos.
A promoção das atividades «Por um coração saudável» teve,
também, repercussões positivas. As crianças foram envolvidas de
forma ativa e toda a comunidade pode entrar na escola para
aprender, cuidar e envolver-se nas atividades dinamizadas.
Realizámos, igualmente, como forma de fazer perdurar este projeto,
um mural. Contámos, para isso, com a colaboração de dois
encarregados de educação e com o apoio da Companhia de Engenhos
do Norte. O trabalho efetuado teve duas vertentes, uma parte em
azulejo, onde a participação das crianças foi solicitada, e uma outra
em barro, onde o encarregado de educação deu largas à sua
imaginação e criou um painel, cuja temática é a apanha da cana-deaçúcar. Este trabalho está afixado numa parede do engenho, onde
poderá ser visitado, sendo o elo de ligação escola/engenho/projeto
«Em busca do Ouro Branco».

