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AE JOSÉ SILVESTRE RIBEIRO
Projeto

OS PEQUENOS BOTICÁRIOS
Localização

IDANHA-A-NOVA
Classificação

1.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

LAURINDA MARIA LUÍS ANTUNES INÁCIO GERALDES
Professores Colaboradores
ISABEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES GERALDES BAPTISTA,
MARIA HELENA PERES VINAGRE SEREJO, IVONE DE FÁTIMA BORGES RENTE,
JOÃO MALHADAS MOREIRA, ILIDIA MARIA CARRONDO MILHEIRO,
MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO SEITA MACHADO,
CRISTINA ISABEL FARIAS CATANA

Parceiros
Município de Idanha-a-Nova
Geopark Naturtejo
União de Freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes
Escola Superior de Gestão

RESUMO DO PROJETO
O Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, de Idanha-a-Nova
enquadra-se numa diversidade ambiental riquíssima, de génese
geológica, florestal e herbácea autóctone. Dada a importância da
sustentabilidade e o aproveitamento dos recursos naturais para a
preservação das espécies.
“Os Pequenos Boticários“ propuseram-se aproveitar as qualidades e
os aromas das plantas autóctones, nomeadamente, o rosmaninho
para a confecção de champô em barra – Adufe.
O excecional empenho e o interesse revelados por todos os nossos
alunos, os conhecimentos já adquiridos e a mudança nas suas
atitudes relativamente ao modo como olham para a biodiversidade
que os rodeia, são de facto já uma grande vitória. Tratam as plantas
com carinho, como seres vivos que são, até porque respeitam e
regam o jardim transplantado na escola. Por outro lado, existe um
apoio incondicional de todos os nossos parceiros e de toda a
comunidade. Consideram bastante pertinente o projeto, em virtude
de procurar valorizar as potencialidades dos recursos naturais
assentes nos saberes científicos e que sendo um tema bastante atual,
procura mudar as mentalidades da nossa população rural, que já dá
muita importância à qualidade do ambiente que os rodeia,
valorizando a qualidade de vida que lhes é fornecida. Logo, percebese a necessidade de valorizarmos e preservamos a nossa
biodiversidade tornando-a sustentável e se possível, como no caso
dos ”pequenos boticários” rentável, permitindo criar postos de
trabalho e evitar a desertificação da nossa zona raiana, que cada vez
mais necessita de crianças, de pequenos investigadores…

Considerando o que já foi feito podemos pautar-nos pela
excelência. As atividades têm dado bastantes frutos, não só
a nível do saber, do saber fazer, mas sobretudo do querer
experimentar e descobrir por si mesmos o conhecimento.
Atualmente, os nossos alunos são mais interventivos, mais
interpelativos, são eles que nos motivam quando nem sempre
tudo corre como previsto e principalmente tomaram consciência
de que na escola há uma pluralidade de saberes que estão
intimamente ligados à ciência. Sendo um projeto transdisciplinar é
muito abrangente nas áreas do saber, e na massa humana
interventiva, permitindo aos nossos alunos contactar com outras
realidades desconhecidas, tornando-os mais cultos e sabedores. As
atividades nas quais os alunos se envolveram foram transversais às
áreas de aprendizagem e conseguiram desenvolver as capacidades
essenciais da leitura, escrita, interpretação de dados, do espírito
crítico construtivo, raciocínio lógico-operatório e capacidade de
análise e síntese, visando sempre a melhoria e a qualidade das
aprendizagens.
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AE GARDUNHA E XISTO
Projeto

GARDUNHA, ERVAS & COMPANHIA
Localização

FUNDÃO, CASTELO BRANCO
Classificação

2.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

JOAQUIM LUÍS GOUVEIA
Professores Colaboradores
FILOMENA FERNANDES ALVES DOMINGOS,
IVONE LEONOR MACHADO NEVES GAMA FIGUEIREDO,
DINA PAULA ANTUNES DA SILVA DOMINGOS, FERNANDA BARROS BATISTA,
JOSÉ SARAIVA GAVINHOS, JORGE MIGUEL PEREIRA ANDRADE, GABRIEL MACCHI

Parceiros
UBI
Centro de Saúde do Fundão
Associação Portuguesa de Cardiologia
Escola Profissional do Fundão
Living Lab
ACAPO

RESUMO DO PROJETO
Com base na observação e análise dos recursos naturais da Serra da
Gardunha, os alunos experimentaram diferentes misturas de ervas
aromáticas com o objetivo de criar uma combinação "Sais da
Gardunha" que podem substituir o sal na alimentação. Depois de
conseguido este objetivo, em colaboração com a Universidade da
Beira Interior, foi lançada uma campanha de sensibilização na
comunidade, com o apoio do Centro de Saúde, melhorando a
qualidade de vida.
Este projeto representou para os alunos, o encontrar a solução para
um problema inicial ao mesmo tempo em que foram parte ativa de
todo este processo: problema/hipóteses/solução. Durante este
tempo os pequenos cientistas sentiram que as suas experiências e
investigações estavam ao serviço da comunidade e que o futuro
podia melhorar, caso os hábitos alimentares das pessoas se
alterassem.
Os produtos criados (mascote, porta-chaves, rótulo e os SAIS DA
GARDUNHA) representam, para todos eles, os seus maiores troféus.
Paralelamente, ganharam conhecimento, cresceram como cidadãos
mais responsáveis pelo meio ambiente que os rodeia e melhor
formados quanto ao respeito pela opinião dos outros.
Aprenderam também que o currículo não é algo hermético,
intocável, que as aprendizagens se podem desenvolver, também, em
ambiente natural, fora da escola, para as quais podem contribuir
outros intervenientes, para além do professor.
As aulas tornaram-se espaços vivos em que o saber estar/o saber
falar são a moeda de troca para o aumento do conhecimento.
Por último, toda a dinâmica que se criou à volta dos SAIS (mascote,
rótulo, porta-chaves, desdobráveis traduzidos em três línguas e tshirts) fomentou nos alunos um sentimento de empreendedorismo,
dado que todo o trabalho foi desenvolvido no sentido de melhor
vender este produto.
A comunidade reagiu muito bem à proposta levada pelos alunos.
Encarregados de educação, familiares, empresas, instituições
colaboraram ativamente no desenvolvimento de todo o processo. Da
recolha das plantas, estudo das mesmas, investigação, às
produções...todos aprenderam que a escola é um espaço plural em
que cada qual pode e deve ser um elemento ativo e participativo.
A evidência mais recente foi a sessão de divulgação à comunidade
em que todos sentiram, objetivamente, a força das palavras
respeito, partilha, colaboração e interajuda.
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COLÉGIO DE SÃO TEOTÓNIO
Projeto

AS BACTÉRIAS AMIGAS DAS PLANTAS QUE VIVEM COM ELAS E AS
FAZEM CRESCER - AOS ADUBOS NÃO TÓXICOS DO FUTURO
Localização

COIMBRA
Classificação

3.º PRÉMIO - 2.º ESCALÃO
Professor Coordenador

ANA MARIA PRATAS ALVES RIBEIRA RAMOS
Professores Colaboradores
SUSANA CRISTINA DA SILVA DIAS, OLGA MARIA DA COSTA SENA DIREITO

Parceiros
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra.
Departamento de Ciências da Vida da FCTUC
Quinta Pedagógica da Conraria

RESUMO DO PROJETO
A sustentabilidade do recurso solo é uma preocupação que levou a
Europa a políticas de proteção deste recurso natural. A agricultura é
uma das atividades que usa o solo com maior impacto no ambiente e
é onde se tem procurado novas abordagens no sentido da diminuição
da contaminação deste recurso.
As bactérias colonizam, naturalmente, o interior e o exterior dos
órgãos das plantas. Algumas delas promovem o crescimento das
mesmas, sendo reconhecidas como bactérias promotoras do
crescimento de plantas.
O objetivo do projeto foi mostrar aos alunos que podem existir
interações positivas entre as bactérias e as plantas onde as primeiras
promovem o crescimento das segundas sem deixar resíduos tóxicos
no solo. Esta ideia inseriu-se dentro de uma perspetiva mais global
da sensibilização dos alunos para a necessidade da existência de uma
agricultura sustentável que preserve os recursos naturais como o
solo. Os alunos observaram resultados de uma estratégia que já é
usada em agricultura hoje em dia, e que poderá vir a ser mais
utilizada no futuro, aumentando a qualidade dos alimentos
produzidos e protegendo os recursos naturais. Para tal, foram
desenvolvidas experiências práticas em plantas leguminosas que
estiveram sujeitas a diferentes condições de crescimento. Cada
grupo de trabalho foi responsável por cultivar plantas de feijão que
cresceram, respetivamente, em presença de bactérias do género
Rhizobium, de adubo químico e em solo sem qualquer adição. Os
alunos procederam ao registo das características indicativas do
crescimento (peso da raiz, número de folhas, peso total – biomassa,
estado geral – murcho ou viçoso) das plantas. Estas demonstraram
que as plantas crescem melhor na presença de adubos quer biológico
quer químico. Os efeitos agrotóxicos no solo foram avaliados através
de testes de ecotoxicidade com minhocas. Os resultados revelaram
uma menor toxicidade do solo regado com bactéria Rhyzobium
lusitanum comparativamente com qualquer uma das outras
condições.
O projeto envolveu, como parceira, a Universidade de Coimbra e,
após a primeira fase experimental, a parceria foi alargada à Quinta
Pedagógica da Conraria.
Os resultados deste projeto, ao serem sustentados pelos que foram
obtidos durante a parceria com a Quinta Pedagógica, abrem a
possibilidade de existir uma utilidade comercial que advém da
necessidade de produção de bactérias para uso agrícola.
O trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo deste projeto, bem
como os resultados e as conclusões a que chegaram, foram utilizados
na sensibilização das famílias, e da comunidade educativa, para a
adoção de comportamentos que visam a sustentabilidade ambiental
e de recursos.
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COLÉGIO MONTE FLOR
Projeto

AQUAPONIA: EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE
Localização

CARNAXIDE
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

RUI LIMA
Professores Colaboradores
CAROLINA BEJA NEVES

Parceiros
Projeto Challenge 20/20
Escolas de Louiseville e de Rochester (EUA)
European Schoolnet
ERTE-DGE

RESUMO DO PROJETO
O projeto nasceu de preocupação com a escassez de recursos
hídricos e da necessidade de contribuirmos para um maior equilíbrio
ambiental. A implementação de uma dinâmica científico-pedagógico
inovadora permitiu a aquisição de saberes e competências relevantes
para alunos e restante comunidade.
Este projeto destacou-se mais pelo processo de aprendizagem e pela
forma estruturada como os alunos se envolveram nas várias
atividades propostas do que pelos resultados alcançados em termos
do crescimento das plantas e dos peixes no sistema aquapónico.
Um dos aspetos mais importantes, que tem sido também central no
processo de aprendizagem no Colégio Monte Flor foi uma abordagem
à aprendizagem baseada em projeto (Project Based Learning) e ao
facto de ter sido implementada uma dinâmica muito rigorosa do
ponto de vista científico-pedagógico. Ao longo de todo o processo de
implementação deste projeto os alunos atravessaram várias fases
(Sonhar-Explorar-Planear-Fazer-Perguntar-Refazer-Mostrar) nas quais
foram permanentemente desafiados a prever, experimentar,
observar, refletir, discutir, formular hipóteses e a criar e a tecer
conclusões. Mais do que produzir resultados práticos com os
ecossistemas aquapónicos, com este projeto pretendemos que os
alunos fossem desafiados a pensar e a adquirir os seus próprios
conhecimentos, quer através da pesquisa, quer através da
experimentação.

E assim, com o projeto Aquaponia: Equilíbrio e
Sustentabilidade, pudemos desenvolver um conjunto de
competências com alunos e gerar uma variedade de
conhecimentos que, de outra forma seria muito mais difícil,
tendo em conta a idade das crianças. Conseguimos, para além
deste conteúdo (que não faz parte do programa do 1º ano)
abordar tópicos constantes no currículo deste ano letivo,
nomeadamente, o estudo do meio envolvente, os animais, as
plantas e a proteção do meio ambiente. Estes foram, inclusive,
conteúdos abordados quase exclusivamente através deste projeto.
Para além disso, conseguimos que as crianças desenvolvessem um
conjunto de competências, desde as básicas, como a leitura, a
escrita, a oralidade, o raciocínio ou a resolução de problemas reais,
às chamadas “soft-skills” como a criatividade, colaboração,
pensamento crítico, organização, capacidade de liderança ou de
negociação. Em suma, este projeto permitiu, por um lado, que os
alunos adquirissem conhecimentos e competências através de uma
dinâmica centrada na experimentação e numa abordagem
metodológica baseada no trabalho por projeto, e por outro, ao
professor motivar os alunos para “fazerem” Ciência, estimulandolhes o pensamento crítico e a reflexão, bem como testar novas
práticas na sala de aula, com recurso a novos instrumentos e
ferramentas de aprendizagem.
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ESCOLA SEMENTES DA LIBERDADE
Projeto

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PLANTAS INFESTANTES NO
CRESCIMENTO DE HORTÍCULAS DE DIFERENTES VARIEDADES DA
ESPÉCIE BRASSICA OLERÁCEA
Localização

ESPOSENDE
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

HUGO FILIPE DIREITO LOPES DIAS
Professores Colaboradores
ADRIANA FILIPA MOREIRA DA SILVA, ISABEL DA SILVA FERREIRA

Parceiros
Esposende Ambiente
Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro
Centro Paroquial e Social de Curvos
Santa Casa da Misericórdia de Fão
Centro Infantil “A Gaivota”
Centro Cultural e Social da Juventude de Belinho
Centro Social da Juventude Unida de Marinhas

RESUMO DO PROJETO
Pretende-se verificar se ocorre otimização das condições de cultivo e
desenvolvimento de plantas hortícolas de diferentes variedades da
espécie Brassica oleracea em condições de total isenção da
influência de plantas infestantes. Cada variedade crescerá isolada,
para não sofrer influência de qualquer outra variedade, em dois
ambientes distintos: solo com acesso livre para a germinação de
plantas infestantes e solo coberto com tela plástica impedindo o
crescimento de plantas infestantes.
A aplicação deste projeto foi muito frutífera para todos os
intervenientes, na medida em que a sua execução se enquadrou no
projeto educativo da escola, dando-lhe uma dimensão científica e
contribuindo para a mudança conceptual pela aprendizagem em
contexto e pela descoberta, assim como por todos os benefícios da
aplicação das componentes do método científico na aquisição de
competências pedagógicas, científicas e pessoais. Durante todo o
processo, os alunos demonstraram empenho e interesse no trabalho
efetuado e efetivaram a sua aprendizagem de forma integradora com
as áreas disciplinares, atingindo as competências previstas com a
aplicação do projeto inicial. Como já fora referido na avaliação
intermédia, houve necessidade de adaptação do projeto inicial ao
longo da investigação, demonstrando a autonomia dos alunos na
aquisição de aprendizagens e a exploração do espírito crítico que se
pretende com a aplicação de projetos científico-pedagógicos.
Relativamente às aprendizagens dos alunos, estas foram atingidas
dando prioridade à aquisição em contexto, tendo os alunos
testemunhado a influência negativa das plantas infestantes no
crescimento das diversas variedades de Brassica oleracea.

O manuseamento de materiais (biológicos, de medição, de
registo de dados, de tratamento informático de dados)
permitiu a integração da investigação nas áreas de Português,
Matemática, Estudo do Meio, Ciência e Ambiente e T.I.C.,
tornando a aprendizagem integradora e coesa. A divulgação na
comunidade educativa e a sua participação através de pais,
vizinhos e empresas/instituições associadas trouxe benefícios
para ambas as partes. Relativamente às instituições parceiras ainda
beneficiaram do contacto com a Natureza e do espaço destinado à
investigação, podendo dar-lhe continuidade ao longo do ano e no
próximo ano letivo. Assim, salda-se a aplicação desta investigação
como muito positiva e com resultados científico-pedagógicos deveras
significativos para toda a comunidade escolar, particularmente para
os alunos e docentes envolvidos diretamente na sua execução.
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EB1/JI DE SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS
Projeto

TURFEIRAS - RESERVATÓRIOS NATURAIS DE ÁGUA
Localização

ANGRA DO HEROÍSMO, AÇORES
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

ANABELA CRISTINA DOS SANTOS PATRÍCIO TRISTÃO SANTOS
Professores Colaboradores
ANA CRISTINA SILVA, ÂNGELA COSTA

Parceiros
Departamento de Serviços Agrários da Universidade dos Açores
(Grupo de Ecologia Vegetal e Aplicada)
Junta de Freguesia de Angra do Heroísmo
Universidade dos Açores

RESUMO DO PROJETO
As turfeiras de esfagno que existem no interior da ilha Terceira são
formações vegetais de grande importância para a manutenção dos
recursos hídricos da ilha. Estas formações vegetais têm a capacidade
de absorver e reter grandes quantidades de água, quer pela
precipitação oculta (nevoeiros), quer através da precipitação
propriamente dita. Esta característica é de extrema importância
aquando de precipitações intensas, permitindo evitar a erosão dos
solos pela redução do atrito causado por esta, quer da libertação
gradual da água retida, o que também tem um impacto considerável
ao nível do controlo dos caudais das ribeiras. Por outro lado, as
turfeiras são excelentes reservatórios naturais de água e carecem de
ser protegidas porque as alterações ambientais ocorridas,
nomeadamente as causadas pelo alargamento das pastagens têm
vindo a causar danos nestas formações vegetais com consequências
ao nível do armazenamento natural de água, nos deslizamentos de
terras e transbordo das ribeiras.
Não se considera que este projeto apresente aspetos de utilidade
empresarial dignos de nota, até porque, apesar de o solo que se
encontra sob as turfeiras apresentar características passíveis de uma
exploração empresarial, relacionadas com a saúde e beleza, tal
como referido pela investigadora que colaborou no projeto, não é
esse o aspeto que se pretende valorizar. Pelo contrário, pretende-se
valorizar a necessidade de preservação ambiental e de restauro das
zonas de turfeira e das plantas endémicas e autóctones, no sentido
de preservar também os recursos hídricos da ilha na quantidade e
qualidade necessárias.
No que concerne aos aspetos inovadores e criativos, considera-se a
exploração deste assunto em contexto escolar, o alertar da
comunidade educativa e da comunidade em geral para a importância
do esfagno e das turfeiras, para a sua preservação e restauro como
fundamentais para a região. A pertinência e premência deste assunto
foi evidente nos cenários encontrados no meio ambiente em que os
níveis de água nos reservatórios naturais e lagoas estava muito
abaixo de esperado para a época do ano, ilustrando da melhor forma
a necessidade uma intervenção futura efetiva e com o envolvimento
de todos. Esta necessidade e a preocupação foram sentidas pelos
alunos que passaram a referir-se a elas com frequência e alguma
eloquência, tendo-se verificado que a palavra esfagno passou a
integrar o seu vocabulário com regularidade e naturalidade, apesar
da tenra idade.

