ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETO

GUBUTA A THINSUNA, EVITA A MALÁRIA!
(AFASTA O MOSQUITO, EVITA A MALÁRIA! )

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA ISABEL LOUREIRO FERREIRA DE CARVALHO

ANA CARVALHO, ANA CHABY, MADALENA AMARAL,
MARIANA SOARES, MARIA BRAGA, MARIA MARTINS,
MARIA REIS, PATROCINIA PENASCAIS, VICTOR ALBASINI,
HELENA CORREIA, CARLA VIVEIROS

CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR - 1º ESCALÃO

PARCEIROS
Dr. Schwalbach – Médico de Saúde Pública e Presidente do Centro de Pesquisa de
Bioética de Moçambique
Palestra: Vamos falar de uma doença – abordagem da Malária, doença causada por um
mosquito, sintomas, tratamento e prevenção.
Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Universidade
Eduardo Mondlane
Palestra: As plantas, sua importância e conservação.
Visita ao Jardim Botânico e seu herbário - as crianças tiveram oportunidade de
conhecer e observar diferentes espécies de plantas, sementes, folhas e frutos; técnicas
de secagem/prensagem e catalogação de plantas.
Agroflora – empresa de jardinagem, responsável pelos jardins da escola.
Importa realçar a disponibilidade e atitude pedagógica dos jardineiros que connosco
trabalharam, pela preocupação de mostrar e explicar às crianças “como se faz” e
“porque se faz”, criando uma interação muito positiva e educativa.
Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM)
Palestra: Pesquisar, Porquê? – apresentação, explicação das principais linhas de
pesquisa; estudos em curso e realizados; resultados da pesquisa em Malária.
E. B. 23 Prof. Mendes Ferrão Projeto AQUA - partilha de informações sobre a parte
experimental do projeto, no âmbito do programa Ciências na Escola.

A Malária continua a ser a doença que mais vítimas faz em Moçambique, basta a picada de um mosquito. O projeto
GUBUTA A THINSUNA, EVITA A MALÁRIA, visa sensibilizar as crianças para esta questão de saúde pública, valorizar
os recursos naturais e adopção de hábitos preventivos. Propõe-se uma pesquisa de plantas com propriedades
repelentes de mosquitos: criação de viveiros, seu plantio e fabrico de soluções repelentes a partir das mesmas;
reciclar materiais na construção de armadilhas; promoção de atitudes pró ativas que respeitem o meio ambiente e
contribuam para a prevenção da malária.
Introdução/Objetivos: GUBUTA A THINSUNA, EVITA A MALÁRIA, afastar o mosquito, prevenir a malária, sendo esta a
segunda causa de morte em Moçambique é um tema importante e pertinente para as crianças da nossa escola e
comunidade em geral. A exploração/desenvolvimento deste projeto pretende contribuir para: Familiarizar as crianças
com o método científico; Sensibilizar as crianças para um problema de saúde pública; Desenvolver uma consciência
social mais ativa; Promover a adopção de hábitos preventivos; Sensibilizar as crianças para o uso de repelentes
naturais e armadilhas na prevenção da malária em alternativa aos produtos químicos; Conhecer algumas palavras
em Changana – língua local da cidade de Maputo; Envolver outras comunidades nesta ação de sensibilização.
Processos/Procedimentos e Produtos: Palestras alusivas ao tema; Estudo do mosquito – ecossistema; Pesquisa
sobre plantas com efeito repelente; Pesquisa sobre armadilhas para mosquitos e processos de construção; Criação
de um viveiro de plantas; Plantio no ambiente escola; Fabrico de repelentes; Construção e uso de armadilhas para
mosquitos com recurso a reciclagem de materiais e produtos naturais; Observação e registo da ação repelente das
plantas repelentes e do funcionamento das armadilhas; Incentivo ao plantio das espécies, fabrico de repelentes e
uso das armadilhas na comunidade escolar e na comunidade local através da divulgação do projeto e estimulo à
sua replicação.
Relevância Pedagógica: Pôr as crianças em contacto com o processo de investigação; da observação ao registo;
da análise à comunicação de resultados; da observação da relação entre causa e efeito; do entendimento da
importância social da causa, tudo realizado através de um processo lúdico de descoberta.
Potencial de Execução: Projeto de execução acessível dada a existência de espaço na escola e de apoios internos e
externos.

ESCOLA BÁSICA 123/PE DO PORTO DA CRUZ

PROJETO

FAUNA E FLORA: SACO PRÓ PÃO NATUREZA NO CORAÇÃO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

LISANDRA PONTES BASÍLIO TAVARES

FILIPE BARREIRO, ELSA NÓBREGA, CÉLIA ANDRADE,
DINA VARES, ÓSCAR COSTA, DINA VIEIRA, SUSANA
GONÇALVES, ELISABETE CASTRO

CLASSIFICAÇÃO
2º LUGAR - 1º ESCALÃO

PARCEIROS
Pastelaria A Teresinha - local onde fizemos o estudo concernente à utilização dos sacos
de plástico e dos sacos de papel. Local onde os sacos estão à disposição da comunidade,
para que esta tradição possa ser reavivada.
Lar de Idosos do Porto da Cruz - foi graças ao envolvimento dos idosos desta instituição
que pudemos bordar os sacos, dando-lhes assim, um cunho tradicional e original.
Fotógrafo Miguel Nóbrega da Paparazis Madeira - fotógrafo que captou as imagens que
ilustram a simbiose natureza e crianças. Duas realidades sensíveis, dependentes e que
representam o porvir e que, sob a forma de postais, estão ao acesso da comunidade
em locais distintos da freguesia, nomeadamente no Hotel Costa Linda e na Companhia
de Engenhos do Norte.
Loja Madeirense - loja on-line, que mostrou interesse nos sacos do pão realizados e
propôs a venda dos mesmos no respetivo espaço virtual.
Câmara Municipal de Machico - disponibilizou o transporte para a realização de
algumas das visitas de estudo. Forneceu a impressão dos postais em grande formato
dando visibilidade a uma melhor divulgação dos mesmos.
Junta de Freguesia do Porto da Cruz - colaborou na disponibilização de material para a
construção da exposição.
Casa do Povo do Porto da Cruz – entidade pública que disponibilizou o espaço onde
se efetuou a ação de sensibilização direcionada aos encarregados de educação,
tendo disponibilizado, ainda, as máquinas de costura para a realização do workshop e
cedência do espaço e de muito do material necessário para a realização da exposição
final.
CAO de Santana – construíram os cavaletes usados na apresentação dos postais dandolhes assim maior destaque.

O Mundo debate-se com questões ecológicas complexas, tão variadas e difíceis de resolver, que, por vezes, abdicamos
do nosso dever de ajudar, por pensarmos que não podemos fazer a diferença face às mesmas... Com este projeto,
queremos promover uma consciência ecológica nas crianças e em toda a comunidade educativa, sensibilizando
para a especificidade do nosso arquipélago e procurando encontrar uma forma concreta e básica para podermos
contribuir para a preservação de todo o meio ambiente. Ambicionamos dar ferramentas para que ninguém possa
renunciar ao dever de concorrer para um mundo melhor.
Introdução/Objetivos: As questões ambientais jamais poderão ser descuradas, pois nelas reside o futuro do nosso
planeta. Por conseguinte, sendo a nossa fauna e a flora generosa em espécies únicas no Mundo, todos os esforços
deverão ser feitos para a proteção e prossecução destas riquezas. Incutindo hábitos científicos, iremos observar,
investigar, questionar e experimentar, de modo a tornar o conhecimento ao nível de espécies mais rico e complexo.
Assinalando a fragilidade de todos os seres, iremos ao encontro de um vilão concreto: o plástico. Iremos reunir
esforços para a redução do uso do mesmo, revitalizando um costume pontual e rotineiro, o saco do pão Através
da dinamização de um concurso, pretendemos encontrar um saco do pão prático, que permita a reconquista
deste objeto no quotidiano. Para enaltecer a necessidade de salvaguarda da Natureza, iremos recorrer à fotografia,
registando, em simbiose, paisagens variadas e crianças, duas realidades sensíveis, dependentes e que representam
o porvir.
Processos/Procedimentos e Produtos: Apresentação da fauna através de palestras, visitas de estudo, filmes e
imagens Observação das características de alguns animais marinhos em contexto laboratorial: o revestimento,
a forma de respiração e os órgãos internos Descoberta da flora do arquipélago, observando as suas diferenças e
características Acompanhamento e registo das diferentes formas de germinação das plantas Participação numa
campanha de reflorestação Atribuição de uma planta e de um animal a cada criança, para pesquisa de informação e
construção em suporte físico do mesmo Campanhas de limpeza Confeção de plástico orgânico utilizando a batata
e o leite Quantificar o uso de sacos de plástico na compra do pão na pastelaria Dinamização do concurso “Saco pró
pão, Natureza no coração” Concretização de um Workshop, intitulado “Construa o seu saco” Aplicação de um coração
em Bordado Madeira, no saco eleito Promoção de sessões fotográficas com as crianças, para realização de postais
Exposição dos trabalhos.
Relevância Pedagógica: A fauna e a flora do nosso arquipélago, são mais conhecidas pelos turistas que nos visitam,
do que propriamente pelos residentes. Reverter este aspeto torna-se determinante para a salvaguarda do mesmo.
Ao propor que cada criança investigue um determinado ser, estamos a conciliar múltiplas posturas e valores,
designadamente: investigar, adquirir conhecimentos, partilhar e envolver toda a família nesta mesma proposta.
Estas competências são fulcrais e deverão ser implementadas desde cedo. O fato de envolvermos outros docentes,
em contextos diferentes, recorrendo a laboratórios e metodologias distintas, concederá ao projeto a componente
inter e multidisciplinar, que irá muito além do contexto de sala de aula e permitirá a sua transversalidade. Ao
identificarmos um problema, debatermos esse mesmo aspeto e reunirmos toda a comunidade, para encontrar
uma solução, incutiremos nas crianças e nas suas famílias o sentido de que quando queremos, podemos solucionar
muitos dilemas.

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO
CASA DA CRIANÇA MARIA DO RESGATE SALAZAR
COIMBRA
PROJETO

Á DESCOBERTA DOS MORCEGOS NA MATA DO BUÇACO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ZÉLIA MARGARIDA SALGUEIRO MARTINS

ZÉLIA MARTINS, CARLA TEIXEIRA

CLASSIFICAÇÃO
3º LUGAR - 1º ESCALÃO

PARCEIROS
Camara Municipal da Mealhada – cedência de madeiras
para execução de abrigos, elaboração de cartazes e
folhetos informativos.
Fundação Mata do Buçaco – Percurso na Mata do Buçaco
“À descoberta dos esconderijos dos morcegos”, execução
de caixas abrigo.
Centro de interpretação ambiental da Mealhada –
Elaboração de guia de espécies de morcegos que ocorrem
na Mata no Buçaco, análise e observação microscópica de
guano e de insetos que pertencem à cadeia alimentar
dos morcegos, elaboração de história infantil “A curiosa
viagem do morcego Cool”.
Cervas – Sessão de esclarecimento sobre morcegos e
observação de morcegos, crânios e asas.

Com este projeto pretende-se conhecer os morcegos que vivem na mata do Buçaco. Este grupo de mamíferos é
pouco conhecido, porém apresenta uma elevadíssima importância ecológica e económica. Existem 25 espécies
listadas na Mata do Buçaco. Todo o conhecimento que possa ser descoberto assume-se como uma mais valia no
sentido de protecção e conservação da espécie.
Introdução/Objetivos: Os morcegos têm um grande papel ecológico, controlam pragas de insetos, dispersam
sementes e são indicadores de qualidade ambiental. No entanto são bastante vulneráveis e representam perto
de 80% das espécies classificadas como “em perigo”, no livro vermelho dos vertebrados em Portugal. A mata do
Buçaco constitui um espaço único em Portugal devido ao seu património e onde podemos encontrar uma grande
diversidade de animais devido à grande variedade de espécies vegetais. Neste sentido o presente trabalho pretende
ser um contributo para o conhecimento dos morcegos da Mata do Buçaco, envolvendo toda a comunidade na
divulgação e sensibilização para a conservação da natureza e em particular este grupo de mamíferos.
Processos/Procedimentos e Produtos: Pretende-se conhecer as 15 espécies de morcegos que vivem na Mata do
Buçaco e as suas características; Colocação de caixas abrigo para morcegos no Luso e Buçaco; Passeios nocturnos
para visualização de morcegos; Sessões de sensibilização sobre a importância da Mata para este grupo de mamíferos;
Realização de experiências sobre o modo como os morcegos comunicam e da quantidade de insectos que ingerem
numa noite; Oficina com visualização de material biológico de morcegos.
Relevância Pedagógica: Este projeto tem uma importância pedagógica muito grande. Assume-se de grande
relevância , pois todo o conhecimento que for apreendido será uma mais valia a todos os níveis nomeadamente
ambiental e da preservação e proteção das espécies.
Potencial de Execução: O projeto tem um potencial de execução elevado.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE RIBEIRO
IDANHA-A-NOVA

PROJETO

GOJI@.COM

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA PAULA PIRES ROXO CLEMENTE

ANA SOARES, MARIA NUNES, ANA CLEMENTE, ISAURA
GIL, ISABEL BAETA, MARIA DO CARMO FIGUEIREDO,
MANUELA SOLIPA, ROSÁRIA RIBEIRO, HELENA BATISTA,
PAULA VARANDAS, ALEXANDRA AFONSO

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 1º ESCALÃO

PARCEIROS
As parcerias foram estabelecidas de forma informal, através de contactos por forma
presencial, por mail ou contactos telefónicos, à exceção da ESTCB para a qual foi
realizado um protocolo para pedido de parceria. Os produtores Carla Torrado e
Herdade do Soudo foram utilizados como recursos para as visitas e informação sobre a
baga e planta, a ESGIN na orientação para a confeção de pickles, cookies e macarrons,
assim como no workshop para os pais. A padaria Gaspar e Fernandes na confeção
do pão, a Dulci Panis na confeção das cookies, os produtores de mel como suporte
de apoio ao fabrico do mel, a Melbandos à extração e embalamento do mel, a ESTCB
como parceira de apoio e realização do jogo, a Camara Municipal de Idanha-a-Nova
com o apoio de transporte e logística, as Juntas de Freguesia como divulgadoras dos
produtos e apoio monetário em alguns ingredientes, as famílias com a elaboração dos
rebuçados de caramelo venda e prova dos produtos, as atividades de enriquecimento
curricular de inglês com a tradução para inglês dos ingredientes usados nos produtos
e na elaboração do filme; a introdução à língua inglesa contribuiu com a tradução do
texto do jogo e dos ingredientes. O Dr. João Neves com a elaboração e uniformização
das etiquetas.

A existência de duas plantações de Lycium barbarum, também catalogado como Lycium chinense ( planta
de goji ) na zona de Idanha a Nova, uma na Herdade da Várzea,freguesia de Ladoeiro e na Herdade do Soudo,
Zebreira despertou o Departamento de Educação Pré escolar para a exploração das potencialidades deste fruto,
introduzindo-o na alimentação da população. É nosso propósito a criação de novos produtos com este fruto. Num
plano mais ambicioso, pretendemos elaborar um jogo da glória interativo que contenha informação sobre a planta,
o fruto, as localidades do concelho onde estão sediados os jardins-de-infância e os produtos que irão ser elaborados.
Introdução/Objetivos: Goji@.com vai ao encontro do programa Recomeçar, lançado pelo Município. Neste projeto
estão integrados os produtores de goji e o Departamento de Educação Pré escolar pretende contribuir de modo
interventivo dando expressão e forma ao nosso projeto onde se irão consolidar saberes aliando a ciência e a
tecnologia para um mundo melhor. Goji@.com. elege as novas tecnologias como forma de comunicação à distância
entre Jardins-de-infância do concelho. A comunicação será efetuada por mail e videoconferência, em atividades
que o departamento considere pertinentes. Os objetivos são Sensibilizar as crianças para as ciências e práticas
laboratoriais utilizando a observação, previsão, experimentação, e conclusão; Sensibilizar as crianças para o código
informático, gerando novas formas de aprendizagem.
Processos/Procedimentos e Produtos: O Departamento é composto por sete jardins-de-infância que se irão agrupar
e criar seis novos produtos: mel com goji; rebuçados das feiras; macarrons; preparado para bolos ou leite-creme;
cookies com chocolate e biscoitos regionais, todos estes produtos serão confecionados com goji. Será criado um
jogo interativo englobando os novos produtos.
Relevância Pedagógica: Pretende-se contribuir para melhorar a resposta educativa proporcionada às crianças.
Através da: capacidade de observar; despertar a curiosidade, desejo de saber mais e atitude critica; incentivar a
participação da família e da comunidade; favorecer um clima de comunicação entre gerações e aprender de forma
lúdica. Em suma pretendemos através do ensino experimental possibilitar às crianças a construção do conhecimento.
Potencial de Execução: Visita de estudo para observação das plantas no habitat natural Arbusto frutífero os frutos
são pequenas bagas vermelhas com sementes Fez-se degustação do fruto recolha de bagas e de pequenas plantas
Na escola desenvolveram-se atividades de sementeira e plantio no âmbito das ciências experimentais Criaram-se
instrumentos de registo mapas e esquemas concetuais do desenvolvimento da planta mapa de interdisciplinaridade
e fichasParticipação divulgação e venda de alguns produtos licor.

ESCOLA BÁSICA 1/JI DE CREIXOMIL
ESCOLA BÁSICA 1/JI DE S. MIGUEL, ENXARA DO BISPO
BARCELOS/MAFRA
PROJETO

VER COM AS MÃOS, OLHAR COM O CORAÇÃO
AÇÃO CONJUNTA ENTRE AS SALAS DA EB1/JI DE CREIXOMIL E DA EB1/JI DE S. MIGUEL

PROFESSORES COORDENADORES

PROFESSORES COLABORADORES

CRISTINA PINTO, HENRIQUE SANTOS

ANA NARCISO, DULCINEA SILVA, VERA RIBEIRO, TERESA
CALADO, SÓNIA SOUTO, TELMA CASEIRITO, FILIPA
JULIÃO, ANA FRANÇA, PAULA RUIVO, ANA CRISTINA
PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO
MENÇÃO HONROSA - 1º ESCALÃO

PARCEIROS
Assistentes Operacionais: Sofia Boaventura Dias, Luciana Silva e Renata Runa.
Aida Sousa: portadora de cegueira e coautora do livro “Ver com as mãos, olhar com o coração”. (Escreveu a versão
braille que integra o livro).
ACAPO de Braga: Raquel Gomes e Paula Amorim, técnicas que escreveram o prefácio do livro “Ver com as mãos,
olhar com o coração” e orientaram a ação de sensibilização realizada na EB1/JI de Creixomil. - Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1/JI de Creixomil.
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Enxara do Bispo Estas associações acompanharam de perto o
desenrolar do projeto, colaborando sempre que solicitadas para tal.
ELI de Mafra: Ana Cristina Pereira (TSEER) e Paula Ruivo (Terapeuta da Fala).
Mirjiam Francesca Dekker Viana: professora de dança (Barcelos).
Gaia Inclusiva-Serviço de leitura especial da Biblioteca Municipal de Gaia: Susana Vale (coordenadora do serviço),
Luís Soares (técnico de som), Cristina Coimbra (voluntária), Vânia Sousa (voluntária).
Câmara Municipal de Mafra – Oferta do autocarro e almoço na viagem ao Portugal dos Pequenitos, Coimbra, da EB1/
JI S. Miguel – Enxara do Bispo.
Hipermercado Continente de Barcelos: Celso Magalhães, chefe de loja que organizou a visita neste espaço.
Node Media Studio (Barcelos): Marco Martins fotografou a visita ao hipermercado.
Santos & Sousa (Cartonagem e litografia (Barcelos): Nuno Sousa fez os marcadores de livros e os cartazes da “Semana
da Leitura”.
ACAPO - Direção Nacional: Susana Venâncio e Sandra Gonçalves - Preparação do braille e consultoria técnica.
Centro Professor Albuquerque e Castro (Santa Casa da Misericórdia do Porto): Ana Teixeira e João Nuno Belchior Preparação do braille e consultoria técnica.

Através de um espaço colaborativo à distância (duas turmas de salas de jardim de infância) entre Creixomil (Barcelos)
e Enxara do Bispo (Mafra), e usando a forma de “ver” dos cegos, pretendem desenvolver um “código linguístico”
que permita o reconhecimento sensório-motor daquilo que nos rodeia e que, apesar da distância, se pode tornar
próximo e que mesmo não se “vendo” possa ser “olhado”. Como “produto” pretendemos obter um conjunto de
materiais de apoio à formação e à sensibilização do respeito pela diferença.
Introdução/Objetivos: Na educação de infância, a pertinência e acuidade do desenvolvimento de competências
pessoais e sociais, nomeadamente de compreensão e aceitação da diferença e (re)conhecimento de dificuldades
de comunicação, surge como uma das principais áreas de intervenção educativa. Nesse sentido, a organização de
atividade e estratégias letivas que potenciem a reflexão e aproximem os alunos de situações reais e de aprendizagem
significativa situam-se como idealmente eficazes na compreensão da diferença. Com este projeto pretendemos:
Refletir sobre o impacto dos objetos de apoio tecnológico na vida das pessoas cegas; Compreender os efeitos e as
consequências do uso de instrumentos adaptados e de comunicação aumentativa e de que forma é que melhoram a
condição/qualidade de vida das pessoas com deficiência; Compreender como é encarada a Cegueira e de que forma
é possível desenvolver dinâmicas de integração efectiva no meio escolar; Criar condições para uma comunicação
eficaz entre cegos e os visuais.
Processos/Procedimentos e Produtos: Produção de um canal on-line com histórias para cegos, lidas por/para
crianças. Elaboração de um audiolivro com a(s) história(s) escrita em Braille. Motivar o encontro presencial com
pessoas cegas e promover a troca e a partilha de experiências (também em registo de videoconferência). Motivar a
participação de associações de apoio no levantamento de informação pertinente e de formação específica junto do
público escolar. Potenciar a edição e publicação de materiais de apoio à prática pedagógica, com especial incidência
na educação de infância.
Relevância Pedagógica: A educação de infância é, por natureza, um espaço transversal e multidisciplinar. Ao fomentar
projectos de incidência específica na valorização da formação pessoal e social das crianças, a consciência cidadã e
o espaço de participação ativa surgem como as áreas de intervenção pedagógica por excelência. Ao reconhecer
laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, comunidade entre outros) que constituem elementos da sua
identidade cultural e social e ao expressar as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma adequada, a
criança compreende e integra a diferença como um espaço de normalidade desenvolvimental. Nessa perspetiva, a
escolha de projetos e estratégias que potenciem a reflexão e a assunção de comportamentos e atitudes de respeito
pela diferença contribuem para uma formação integral do cidadão, com ou sem deficiência.
Potencial de Execução: Iniciando num espaço colaborativo, em anos anteriores, promotor de um contacto
intenso com uma pessoa com cegueira congénita (Aida de Sousa) de Creixomil e que foi mediado por várias
videoconferências, antevemos, pela disponibilidade e interesse, da Aida e das crianças, neste espaço relacional, um
envolvimento contínuo. É também importante, no âmbito da educação de infância, o desenvolvimento e produção
de materiais/instrumentos de apoio à aprendizagem, e a valorização de outras formas de comunicação.

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
MOURA

PROJETO

DO HERBÁRIO AO BOTICÁRIO:
PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

FERNANDA DOS SANTOS ALEGRIA

PAULA SÉRIO, LURDES LAMPREIA, FERNANDA ALEGRIA,
ANA LÚCIA, MARIANA HONRADO

PARCEIROS
Na fase de conceção do projeto, foi fundamental a parceria com a Associação para o Desenvolvimento do Concelho
de Moura, que disponibilizou o seu conhecimento e vasta experiência enquanto entidade formadora no domínio
das PAM, facultando-nos bibliografia, sugestões de atividades e de visitas de estudo a realizar. Esta parceria permitiu
também uma visita guiada à Horta Comunitária e a participação da ADC Moura no evento final, além da cedência de
dispositivos de cheiros para a feira de PAM. Também a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva
colaborou na fase inicial, com sugestões de atividades e bibliografia.
Ao longo de toda a fase de concretização do projeto, contámos com a preciosa ajuda e saber técnico de Joaquim
Cunha, gestor do Monte do Menir e formador no âmbito da produção e comercialização de ervas aromáticas. Foi o
responsável pela organização da visita de estudo à exploração de ervas aromáticas no Monte do Menir e deu apoio
técnico na conceção, planeamento, seleção de PAM e construção do jardim das aromáticas e do campo de urtigas,
construídos no espaço exterior do CINSC. A sua contribuição incluiu também a oferta de diversas plantas para o
jardim das aromáticas, a cedência de recursos materiais e orientações técnicas para as atividades de propagação por
estacas caulinas, bem como a preparação e aplicação do insetífugo e do bioestimulante.
Outro contributo imprescindível foi o da engenheira Ana Raquel Santamaria na formação das educadoras do
CINSC na área das ciências e aplicações experimentais, desenvolvendo iniciativas de carácter pedagógico à volta
do conhecimento das plantas aromáticas e medicinais e da sua utilização na conceção de alimentos, cosméticos e
produtos medicinais. A ela se devem os protocolos experimentais elaborados para orientar as atividades laboratoriais
dos ensaios de aplicação.
Contámos com o apoio da Escola Secundária de Moura, através da colaboração de 3 professores da área das Ciências,
na realização de uma visita de estudo ao laboratório e na preparação de protocolos de atividades experimentais
posteriormente realizadas no CINSC.
A colaboração de Willemine Jongh, responsável da empresa Quinta Essência, foi fundamental na realização da visita
de estudo a uma destilaria tradicional. Com a sua ajuda, as crianças aprenderam como se realiza o processo de
destilação e de extração de óleos de forma artesanal.
É ainda de referir a divulgação do projeto no jornal A Planície e a cedência do estúdio da Rádio Planície para a gravação
áudio de um conto elaborado pelas crianças (e que resultou das aprendizagens do projeto) para participação no
concurso “Conta-nos uma história”.

O projeto surgiu do interesse manifestado pelas crianças em saber mais sobre plantas aromáticas e medicinais
(PAM), aliado à vontade de rentabilizar o espaço da horta existente na escola e ao desejo de cultivar um jardim de
plantas aromáticas. No seguimento de conversas com as crianças sobre diferentes utilizações das ervas aromáticas,
considerámos pertinente aliar o potencial científico do tema (nas áreas da botânica, biologia, ecologia, química,
farmacêutica) ao seu caráter sustentável para um mundo melhor (agricultura biológica e medicina tradicional)
com uma forte dimensão prática. As parcerias com entidades reconhecidas nesta área ajudam-nos a criar uma
diversidade de propostas pedagógicas, desde o enriquecimento dos espaços da escola com PAM, à criação de
pesticidas biológicos e fertilizantes naturais para tratar os espaços de uma forma amiga do ambiente.
Introdução/Objetivos: O facto de as PAM fazerem parte do património natural e cultural da nossa região levou a
equipa educativa a avaliar o potencial pedagógico-científico de um projeto sobre este tema. Objetivos: Despertar
a curiosidade pelo que nos rodeia; Desenvolver a capacidade de observação/experimentação/investigação sobre
as PAM, com recurso à ciência e à tecnologia; Identificar as PAM, reconhecendo a sua importância como recurso
privilegiado de biodiversidade, distinguindo funções e utilizações de algumas delas como medicamento para os
seres humanos e até para outras plantas; Dinamizar espaços exteriores, promovendo boas práticas ambientais e a
educação no domínio da energia, da sustentabilidade e da tecnologia.
Processos/Procedimentos e Produtos: Atividades na horta: cultivar e identificar PAM. Visitas de estudo: Jardim das
Oliveiras e Horta Comunitária (conhecer a consociação das plantas e trazer PAM para semear na escola); Canteiro da
Luz (perceber como as PAM se reproduzem, conhecer os processos de secagem através de painel solar e tecnologia
artesana); Destilaria de óleos essenciais (aprender como é feita a extração de óleos e observar ao microscópio a
estrutura dessas plantas); CEBAL (conhecer como extrair um medicamento de uma planta, ver a extração de óleo
em laboratório). Construção de herbário de PAM. Construção de secador de plantas na escola com energia solar.
Experiências em sala para criação de pesticida e fertilizante naturais, pasta de dentes, creme hidratante, sabonete
líquido e óleo para queimaduras e feridas. Recolha, junto de pais e avós, de receitas culinárias e medicinais em que
sejam utilizadas as PAM. Prova e venda de chás. Workshops para a comunidade.
Relevância Pedagógica: Segundo a abordagem High Scope, o poder para aprender reside na criança, o que justifica
o foco na aprendizagem pela ação – viver experiências diretas e imediatas e retirar delas significado através da
reflexão. Quanto mais novas forem as crianças mais informal e integrado deverá ser o currículo. As plantas aromáticas
existem nos campos da região e na horta pedagógica da escola, que os alunos semanalmente visitam, tratam e
donde recolhem vegetais para o almoço. Esta vivência faz com que as crianças falem do que veem e lhes desperta a
atenção. A educadora levanta novas questões que aumentam o interesse e a motivação, garantindo o aparecimento
de outras ideias e ajudando-as a encontrar aquilo que querem investigar.
Potencial de Execução: O potencial de execução do projeto é elevado; temos os seguintes recursos a nível local/
regional: espaço próprio para cultivo de PAM; parcerias para apoio técnico/visitas de estudo (empresas de produção
e secagem de PAM, destilaria, centro de investigação); recursos humanos (pais) com saber especializado para apoiar
a construção de secador de plantas a energia solar e elaboração artesanal de produtos (chás, cosméticos, pesticidas
e fertilizantes biológicos) com potencial de venda a nível local.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS
SOURE

PROJETO

ÁGUA LIMPA: COMO OS BICHINHOS NOS PODEM AJUDAR A
DESCOBRIR A QUALIDADE DAS ÁGUAS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

TERESA MAFALDA MARTINS SILVA PEREIRA

TERESA PEREIRA, JOÃO MARTINS, LUÍS FRANÇA SIMÕES,
RICARDO FERRÃO

PARCEIROS
Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure – apoio
técnico (professores de Biologia, Mecânica e Informática
e multimédia), apoio bibliográfico (biblioteca escolar), e
laboratórios.
Câmara Municipal de Soure - com transporte das crianças
para as saídas de campo.
Biblioteca Municipal de Soure – bibliografia específica
e atividades de animação da leitura sobre a temática da
biodiversidade local.
Junta de Freguesia de Soure – apoio logístico e divulgação
do projeto.
Jornais regionais – divulgação.

Existem tecnologias para conhecer a qualidade das águas assentes na análise de bioindicadores que nos podem dar
uma imagem, aproximada, de como os cursos e pontos de água se encontram. O presente projeto pretende que
as crianças do pré-escolar de Vila Nova de Anços apliquem essas tecnologias, assentes na recolha de amostras do
substrato dos cursos de água e observação dos macroinvertebrados nelas existentes, para a partir daí concluírem
sobre o estado dos cursos de água da sua localidade. Serão construídos capturadores e elaborado um guia de
macroinvertebrados adaptado a crianças do pré-escolar, que permitirão realizar recolhas de águas e que as crianças
observem e concluam sobre o estado dos rios, valas e pontos de água de Vila Nova de Anços.
Introdução/Objetivos: A qualidade da água é uma preocupação cada vez maior da sociedade atual, já que são
cada vez maiores os problemas ligados à sua utilização. Pretende-se com este projeto sensibilizar as crianças para o
problema da poluição das águas e mostrar que usando a ciência e tecnologias pouco dispendiosas se pode conhecer
a qualidade dos cursos e pontos de água dos locais onde vivemos. Para isso vamos desenvolver um Kit (sistema
de recolha de amostras, equipamento de observação e guia de macroinvertebrados adaptado ao pré-escolar)
que permita análises de água a partir de bioindicadores (macroinvertebrados bentónicos) que será aplicado pelas
crianças nos cursos e pontos de água de Vila Nova de Anços. Deseja-se ainda que os alunos envolvidos apliquem a
tecnologia, façam observações, registem dados e a partir daí cheguem a conclusões sobre a qualidade da água da
sua terra e sobre meios de evitar a sua poluição.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1.Discussão sobre os problemas que a qualidade das águas pode trazer a
todos nós, pretendendo-se que as crianças percebam a existência de um problema grave que pode afetar a sua
terra. 2.Colocar a questão: Como descobrir se as nossas águas estão poluídas? Deseja-se que os alunos cheguem
à conclusão que é necessário fazer análises às águas. 3.Demonstração de como é possível analisar águas usando
ciência e tecnologias de baixo custo. Iremos estudar os macroinvertebrados bentónicos (bons bioindicadores) e
construir um Kit de baixo custo que permita a sua captura (capturador), a observação (lupas) e a análise (guia).
4.Aplicação do Kit no rio Arunca, na vala e ainda noutros pontos (colaboração com famílias e autarquia). 5.As crianças
apresentarão as suas conclusões em cerimónia que contará com a presença de famílias, autarquias, cooperativa, C.
de Saúde e jornais. Pretende-se assim divulgar o trabalho feito e mostrar que mesmo os mais novos podem ajudar
à melhoria da nossa sociedade.
Relevância Pedagógica: Este projeto vai permitir discutir um problema grave da nossa terra. Vai permitir também
iniciar as crianças na metodologia científica e mostrar-lhes que mesmo os mais novos podem fazer trabalhos
com importância para as terras onde vivem. As crianças vão: 1.Discutir problemas que podem afetar a sua terra;
2.Perceber a importância da ciência e da tecnologia para conhecer a qualidade das águas; 3.Iniciar-se no método
científico; 4.Conhecer a biologia dos macroinvertebrados; 5.Estimular o sentido de responsabilidade individual e de
grupo (trabalho de construção dos Kits, comportamentos no trabalho de campo, limpeza dos materiais, discussão
dos resultados, apresentações das conclusões); 6.Desenvolver a expressão artística e oral (resultados obtidos)
7.Desenvolver a perceção de que todos nós somos importantes na construção de um mundo melhor, e que mesmo
os mais novos podem colaborar na melhoria das condições de vida da nossa terra.
Potencial de Execução: O apoio será canalizado para a construção do Kit de recolha e análise e para materiais de
apresentação dos resultados. Deste modo, conclui-se assim que o projeto poderá ser integralmente executado.

ESCOLA INTERNACIONAL DO ALGARVE
LAGOA

PROJETO

A CIÊNCIA DO BRINQUEDO

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

ANA MARGARIDA ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS

ANA MARGARIDA SANTOS, ANDREA VICENTE, ANDREIA
RODRIGUES, FERNANDO SILVA, FILIPA BRANCO, ISABEL
GRANTHAM, MIRIAM BELO, NADIA CANN, PAULA
LOURENÇO, PEDRO FRIAS, RUTE OLIVEIRA

PARCEIROS
Centro de Ciência Viva de Lagos: O Centro de Ciência
Viva de Lagos deslocou-se à escola para a realização de
atividades com os brinquedos desenvolvidos.
Projeto TASA: O projeto TASA organizou uma experiência
criativa utilizando a cana como material de eleição.
O artesão Domingos Vaz promoveu uma oficina de
construção de um brinquedo em cana (cartaxinho)
contando o modo como antigamente se encarava
o brinquedo, como se brincava. Com esta oficina foi
valorizada uma arte da Região do Algarve, artesanato em
cana e foi demonstrado como se constrói um brinquedo
não industrial.

O projeto nasce da necessidade de uma educação em ciência disponível para todas as crianças, em idades préescolar, utilizando o brinquedo como aliado do processo de aprendizagem da criança. O projeto acima referido
terá como produto final Kits de brinquedos com Ciência, construídos com materiais reciclados, com um guião para
a exploração da ciência por trás do brinquedo, que utilizará a aplicação Aurasma para smartphone. O projeto visa
também a valorização de um ofício em desuso em Portugal, construção de brinquedos artesanais.
Introdução/Objetivos: O projeto visa combinar a componente científica com a componente lúdica, com atividades
“hands-on”, promovendo uma consciência ecológica ao utilizar preferencialmente materiais que resultam de
reciclagem. A valorização de uma arte/ofício (construção de brinquedos em madeira) da região do Algarve tem
também destaque no projeto.
Processos/Procedimentos e Produtos: 1. Elaboração de um questionário aos Encarregados de Educação sobre
como brincavam e qual a importância do brinquedo 2. Construção de brinquedos com material reciclado (onde
está envolvida a reciclagem e arte) 3. Realização de atividades de carácter experimental, onde é explorada a ciência
por detrás do brinquedo 4. Convidar artesãos da região que constroem brinquedos artesanais, para mostrar como
se faz um brinquedo não industrial 5. Utilizar a tecnologia: QR-Code para criar um banco de informação sobre os
brinquedos utilizados e a ciência envolvida 6. Construção dos Kits de brinquedos com ciência
Relevância Pedagógica: As crianças em idade pré-escolar são curiosas por natureza, sendo o seu trabalho mais sério
a brincadeira. Desta forma a brincadeira é, nestas idades, uma forma privilegiada de aprendizagem. Ao explorar um
brinquedo a criança aprende, mas ao construir um brinquedo a criança tem a oportunidade de explorar ainda mais,
criando em simultâneo uma maior relação afetiva, por ter sido a autora do brinquedo. A criança expressa desta
forma a sua criatividade. Sendo os Encarregados de Educação cooperadores no processo ensino-aprendizagem, é
imprescindível a sua colaboração que será através da partilha de histórias da sua infância, de como brincavam. Ao
consciencializar as crianças da necessidade de reutilizar materiais, inclusive na construção dos próprios brinquedos,
estamos a educar para assegurar a preservação dos nossos recursos naturais.
Potencial de Execução: Os Kits podem ser facilmente fabricados, sem necessidade de mão de obra especializada,
bem como os custos associados à sua produção são reduzidos. Os Kits podem ser utilizados por toda a comunidade
especialmente educadores/professores, Encarregados de Educação, monitores e animadores. Os Kits podem ser um
recurso para crianças, jovens com necessidades educativas especiais bem como para seniores (em lares ou centros
de dia).

ASSOCIAÇÃO ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS DO ESTORIL
CASCAIS

PROJETO

“TOCAR E SENTIR O FUNDO DO MAR...”

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

PAULA ALAS INFANTE

PAULA INFANTE, MARIA JOÃO DO VALE, VERA TOMÉ,
LEONOR CARVALHO, INÊS DUARTE, SANDRA RALHA,
SARA CHARRUA

PARCEIROS
EMAC - Empresa Municipal para o Ambiente- Cascais – colaborou com o projeto desde
a fase de diagnóstico. Reunimos com alguns especialistas em ciências do mar que nos
informaram de que não havia no concelho nenhum equipamento educativo de Préescolar que sensibilizasse para os efeitos nocivos da poluição no Mar e na vida marinha.
Foi elaborado e apresentado o projeto a esta entidade que se disponibilizou a apoiar
tecnicamente e a financiar uma parte dos materiais para construir os produtos finais.
Centro Helen Keller – Lisboa. Queríamos um projeto inclusivo para crianças com
algum tipo de limitação. Juntámo-nos a esta escola especializada no ensino a crianças
invisuais por forma a aprender a adaptar todos os materiais e atividades a crianças com
este tipo de limitação.
Museu do Mar Reis D. Carlos – Cascais. Disponibilizou-se a facultar algumas orientações
técnicas relativas à construção do Touch Tank e painel sensorial e recomendar alguns
tipos de materiais. Convidou ainda todas as crianças de Pré- Escolar para visitar o museu
e assistir a uma peça de fantoches com luz negra “Nem tudo o que vem à rede é peixe”.
A peça trata, de forma lúdica e com uma linguagem acessível às crianças, os efeitos da
poluição no mar sobre a biodiversidade marinha.
PMI Portugal nas Escolas - O Projeto foi planeado e implementado recorrendo à
metodologia de projeto divulgada pelo PMI – Portugal Chapter. Com uma linguagem
simplificada, o programa apoia as escolas na implementação da metodologia de
projeto.
Desenvolvemos nas crianças conhecimentos para planear, monitorizar e implementar,
e depois celebrar os resultados de um projeto.
Click Stop – empresa de soluções informáticas, contribuiu para a montagem e
programação do sistema de som do painel sensorial e financiou a compra de alguns
equipamentos.

Este projeto foi concebido numa ótica de cruzamento entre a inovação científica e a contribuição para um mundo
melhor. Contemplou-se a criação de um produto final que contribuísse para o conhecimento do mar e da perceção
dos efeitos das alterações climáticas no seu ecossistema, desde idades precoces. Estruturou-se o projeto por forma a
adequar os seus conteúdos e processos a crianças de Pré-escolar, incluindo crianças invisuais, criando equipamentos
que recriem o fundo do mar e facilitem o conhecimento do meio marinho de forma sensorial e sensibilizem para a
sua proteção: Uma Mesa de Experiências, um Touch Tank do fundo do mar, e um Painel Sensorial (Kit Fundo do Mar).
Recorrendo a parcerias várias, procurou-se devolver o produto final deste trabalho à comunidade, através da sua
exposição num Centro de Interpretação Ambiental da Autarquia, criando um recurso coletivo valioso, disponível
para a comunidade e de características inclusivas.
Introdução/Objetivos: Abordar o tema da preservação ambiental, promover o raciocínio científico e valorizar o
maior recurso natural de Cascais: O Mar. A comunidade educativa irá colaborar no processo de criar os equipamentos
e experiências que vão permitir descobrir a vida marinha, o impacto que os lixos e as alterações climáticas provocam
no mar e consequentemente na sua biodiversidade. Pretende-se desenvolver este estudo de uma forma inclusiva,
utilizando técnicas de experimentação e técnicas laboratoriais, adaptadas a crianças invisuais, inexistentes à data
no concelho. Criar uma mesa de experiências onde se testem os efeitos da poluição e acidificação da atmosfera nos
seres marinhos; Criar um tanque onde serão colocadas réplicas de espécies marinhas e elementos do seu habitat
(água, areia, rochas, algas); Construir um painel onde serão colocadas reproduções de elementos marinhos com
diferentes texturas e formas com legendas também em braille.
Processos/Procedimentos e Produtos: Planeamento: 1- Estimular a curiosidade sobre o tema, incentivando
pesquisa orientada apoiada em visitas de estudo e workshops; 2- Adopção do Kit metodológico “Projects from the
future” para a gestão de projeto, o qual propõe um quadro de referência e um conjunto de ferramentas visuais que
não só promovem um caminho sólido para as boas práticas da gestão de projetos mas especialmente estimulam
o desenvolvimento dos 4 C´s da educação do futuro: Comunicação; Colaboração; Criatividade; Espírito Crítico. 3 –
Fases: Criação, planeamento, execução e controle, fecho. 4 – Instrumentos metodológicos: Brainstorming, Mapa de
ideias, Árvore de Atividades, Régua do Tempo, Semáforo de Tempos Cumpridos, Lições Aprendidas. Produtos - Kit
Fundo do Mar: 1-Mesa de experiências laboratoriais-registos escritos, gráficos e fotográficos, tabelas comparativas;
2-Construção de um Touch Tank 3 - Painel Sensorial com moldes que reproduzam o fundo do mar.
Relevância Pedagógica: As crianças aprendem a partir da ação, de uma forma interdisciplinar, os conteúdos
do projeto, adaptando o desenvolvimento deste a crianças invisuais. O adulto assume-se como mediador e
orientador do projeto e, em conjunto, irão traçar um esboço do que pretendem descobrir. Interligando as Áreas de
Conteúdo do Pré-escolar: Formação Pessoal e Social, Conhecimento do Mundo, Expressão e Comunicação, aliando
o desenvolvimento destas competências com capacidades como: comunicação, colaboração, espírito crítico e
criatividade, sendo a aprendizagem estruturada de uma forma globalizante. Utilização de um método proposto
pelo Kit “Projetos do Futuro” do PMI Portugal nas Escolas.
Potencial de Execução: O projeto implicará o envolvimento da Autarquia de Cascais para apoiar a concretização do
produto final, o qual resultará num equipamento pedagógico de caráter duradouro adaptado a invisuais.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE ELVAS

PROJETO

SEMEAR A VIDA PARA CRESCER E VIVER JUNTOS

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

JOSÉ LUÍS TORRES CARVALHO

MARIA ANTÓNIA REIS SOUSA, CECÍLIA GARCIA, JOSÉ LUÍS
CARVALHO, MARIA DA LUZ FIGUEIREDO, PAULA CUNHA,
STEPHANE ALEXANDRE

PARCEIROS
Escolas participantes: EB1/JI da Boa-Fé – Elvas; EB1 do
Serrado – Buarcos – Figueira da Foz; Institut Médique
Éducatif Saint Réal – Saint Jean de la Porte – França
Parceiros institucionais: Direção do Agrupamento
de Escolas no1 de Elvas (apoio institucional ao
desenvolvimento do projecto); Estação Nacional
de Melhoramento de Plantas do Instituto Nacional
de Investigação Agrária – INIA (apoio científico ao
desenvolvimento do projecto, acolhimento de visitas de
estudo às suas instalações e disponibilização de espaço
e apoio técnico ao transplante das plantas); Programa
eTwinning – Ministério da Educação (suporte à selecção
das escolas parceiras e disponibilização da plataforma
tecnológica de comunicação); Centro de Competência
TIC da Universidade de Évora (apoio pedagógico e
tecnológico ao desenvolvimento do projecto).
Parcerias pontuais: Horta Pedagógica da Câmara
Municipal Figueira da Foz (visitas dos alunos, suporte ao
concurso “Eco-Espanta” 2016); Jornal “Linhas de Elvas”,
Boletim Municipal de Elvas, Portal do Alentejo (divulgação
do projecto).

Este projeto gira em torno do acompanhamento simultâneo da germinação de sementes e do crescimento das
respetivas plantas, a partir de várias escolas do 1° Ciclo do Ensino Básico da Europa Neste contexto, os alunos e
os professores envolvidos no projeto, relatam, partilham e discutem com os colegas dos outros países as suas
experiências e as suas observações semanais, e partilham os seus trabalhos através da utilização de meios de
comunicação a distância (scripto, áudio e videoconferência) e da publicação de notícias, fotos e vídeos num diário
eletrónico do projeto.
Introdução/Objetivos: Motivar os alunos para a aprendizagem das ciências através de atividades de experimentação,
representação, conhecimento e comunicação utilizando as TIC. Desenvolver noções básicas sobre o crescimento
das plantas. Compreender os elementos naturais necessários à evolução de uma planta. Constatar os cuidados
necessários à preservação da vida e do meio ambiente. Reconhecer a importância das plantas na nossa vida. Valorizar
e fortalecer a importância das comunidades alargadas de trabalho e aprendizagem.
Processos/Procedimentos e Produtos: Seleção de parceiros para integrar o projeto. Planificação do trabalho e
calendarização das atividades. Intercâmbio, por correio postal, de sementes de plantas entre as escolas parceiras.
Construção de terrários simples de sala de aula. Realização de experiências de germinação de sementes e
acompanhamento do crescimento de plantas. Intercâmbio de registos de observação do crescimento das plantas
(utilizando preferencialmente a publicação partilhada no diário digital do projeto e a realização de comunicações
em diferido (participação em fóruns) e comunicações em direto (participação em scripto, áudio e videonferências).
Visita a hortas, estufas, viveiros, centros de produção agrícolas, estações de melhoramento de plantas e laboratórios.
Como produto principal, está previsto a criação de um diário do projeto (digital e em papel) com os trabalhos mais
significativos realizados pelos alunos (imagens, esquemas, gráficos, fotos, textos, livros digitais, gravações áudio e
vídeo,…).
Relevância Pedagógica: Consideramos que, apesar de se basear numa ideia e num processo de trabalho simples,
não deixa de ostentar uma enorme relevância educativa e social, pelas seguintes razões: - Está assente na realização
contextualizada de experiências de aprendizagem activas, significativas, diversificadas e socializadoras que se
consolidam e fortalecem através da conexão e mobilização de várias áreas curriculares e de distintos saberes para
o seu desenvolvimento. - Baseia-se num modelo de trabalho prático, envolvendo diferentes agentes educativos em
experiências e comunidades de aprendizagem (locais e alargadas), que lhes permitam reconhecer a importância do
trabalho colaborativo e do método científico. - Oferece oportunidade de resposta aos desafios e principais problemas
do mundo atual, tendo em vista a criação de um mundo mais coerente e justo. - Os podem ter um primeiro contato
com outras línguas e a possibilidade de garantir a aprendizagem contextualizada de alguns vocábulos e frases.
Potencial de Execução: O projeto começa a ser desenvolvido ainda este mês com as turmas e os professores
fundadores, que se prontificaram a participar. Caso venha a ser reconhecido e financiado será alargado a mais
escolas de outros países. Deste modo, poderão ser previstos outros produtos resultantes do seu desenvolvimento
(brochuras, manuais, artigos em revistas); Realização de workshops e cursos; Visitas de coordenação e intercâmbio
entre as escolas parceiras; Participação em encontros e congressos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE GONDOMAR

PROJETO

AQUAPONIA PARA A SUSTENTABILIDADE

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

PAULA CRISTINA SILVA CRUZ

PAULA CRUZ, NICOLA SILVA

PARCEIROS
ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto: esta
instituição deu apoio técnico e consultoria à realização do
projeto. Este apoio técnico materializou-se na visita dos
docentes responsáveis pelo projeto às suas instalações
para verem o funcionamento dos sistemas de aquaponia
aí existentes e para discutirem aspetos da implementação
prática do sistema de aquaponia com os docentes do ISEP
habitualmente envolvidos em I&D nestas áreas.
APGENS – Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola de GENS. A APGENS auxiliou na organização da
visita à Quinta do Passal e à loja local.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de aquaponia e a análise do desenvolvimento de culturas
tendo por base este método de cultivo. Através deste sistema os alunos aperceber-se-ão da possibilidade de as
plantas filtrarem as impurezas existentes no tanque de água dedicado à criação de peixes e como, através dessa
filtragem, as raízes das plantas absorvem os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Permitirá ainda
sensibilizar os alunos para diversos problemas com que a sociedade se debate, tais como: o excessivo consumo
de água na agricultura e na aquacultura; o excessivo consumo de fertilizantes na agricultura e os problemas de
eutrofização de bacias de água doce; a excessiva utilização de antibióticos em aquacultura para prevenir doenças
nos peixes e as contra-indicações e efeitos secundários deste fenómeno na saúde humana.
Introdução/Objetivos: Propõe-se o desenvolvimento de um sistema de aquaponia e a análise do desenvolvimento
de culturas tendo por base o mesmo. Assim, os alunos são sensibilizados para os problemas dos métodos tradicionais
da prática da agricultura e aquacultura, o excessivo consumo de fertilizantes na agricultura e a excessiva utilização
de antibióticos em aquacultura, tendo como objetivo fazê-los perceber que num sistema de aquaponia as plantas e
peixes criam um sistema simbiótico, com vantagens para a natureza.
Processos/Procedimentos e Produtos: O projeto terá 3 subsistemas: (i) sistema de aquaponia (aquário com peixes
e tabuleiro com “solo” de argila expandida, por onde circulará a água do aquário e onde serão cultivadas as plantas);
(ii) um segundo aquário com peixes; e (iii) um segundo tabuleiro som solo de fraca qualidade onde serão cultivadas
as mesmas plantas que no subsistema (i). Em (i) as crianças alimentarão os peixes e a água do aquário circulará pelo
tabuleiro de argila expandida. Prevê-se o cultivo de alfaces e plantas aromáticas. Em (ii) as crianças alimentarão
os peixes deste aquário. Com o passar do tempo terá que se mudar a água e limpar o aquário. Em (iii) as crianças
plantarão plantas das mesmas espécies das que forem cultivadas no subsistema de aquaponia, mas terão que cuidar
delas regando-as e fertilizando o solo. As crianças terão que registar num logbook as observações realizadas. Para
além dos 3 subsistemas, resultarão do projeto o logbook e as plantas que serão colhidas.
Relevância Pedagógica: É hoje consensual que a educação para a literacia científica se deve efetuar desde os
primeiros anos da escolaridade, incluindo os anos da pré-escola. A sensibilização às ciências no Jardim de Infância
proporciona aprendizagens pertinentes com significado para as crianças; fomenta a curiosidade e o desejo de saber
mais, nomeadamente estratégias para os cuidados a ter com a preservação do ambiente; estimula a capacidade
de observação e o desejo de experimentar. Interagir com os fenómenos naturais requer que a criança aprenda a
investigar o comportamento desses fenómenos e aprenda a falar sobre eles. Essas explicações são essenciais para
construir representações básicas, hábitos de pensamento e algumas rotinas de pesquisa. As atitudes e as ideias
adquiridas pelas crianças nos primeiros anos de escolaridade têm uma influência decisiva sobre a forma como a
ciência e a tecnologia será vista mais tarde.
Potencial de Execução: Este projeto reúne as condições para ser executado com sucesso. A verba disponibilizada
pela FIP dá para a aquisição dos equipamentos necessários. A operação do sistema é fácil: é necessário alimentar os
peixes e regar as plantas, o que fará parte das atividades das crianças. Estas registarão no logbook as observações
realizadas. Uma vez que ainda não sabem escrever, o registo será efetuado através de um “código” desenvolvido na
sala de aula.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ
ARCOS DE VALDEVEZ

PROJETO

ABRAÇAR O RIO VEZ

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA ANGELINA GABRIEL REIS LIMA

ANGELINA LIMA, GENEROSA GOMES, CLARA BRANDÃO,
ISABEL RESENDE, ANA PAULA RIBEIRO, NATÉRCIA
VENTURA, CRISTINA GAMA, Mª JOSÉ LINDO, Mª JOSÉ
MACIEL, ARMINDA OLIVEIRA

PARCEIROS
O Município de Arcos de Valdevez proporciona à rede pré-escolar do concelho, atividades complementares de
Educação ambiental, de Expressão plástica e de Expressão musical, as quais estão calendarizadas ao longo do ano
letivo e são realizadas nos respetivos jardins de infância ou na Casa das Artes (ex. plástica). Neste sentido, foi solicitada
a participação dos respetivos colaboradores no projeto, que prontamente aceitaram e deram o seu contributo.
A Colaboradora de Educação ambiental (Sara Simões): o contributo materializou-se em 3 sessões que desenvolveu
em cada turma, sob o tema do projeto.
O Colaborador de Expressão plástica (António Aguiar): dinamizou os trabalhos de expressão plástica, nomeadamente
peixes em pasta de papel.
A Colaboradora de Expressão musical (Tânia Barros):ensinou e ensaiou a canção “Ó meu rio Vez”.
O Responsável pela Divisão do ambiente e abastecimento de água (Adriano Alves), participou nas sessões relativas
às funções do rio Vez, fazendo uma breve explicação sobre a forma como a água do rio poderá ser utilizada para a
rega dos espaços verdes do município e para consumos domésticos.
Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez (Eng.ª Beatriz Cacho), prestou esclarecimentos que permitiram a
elaboração do material apresentado pela colaboradora de Educação Ambiental no âmbito das funções / utilizações
da água do rio Vez, concretamente, na atividade agropecuária tão significativa no concelho;
PNPG (Arq. Alcinda Fructuosa) apoiou a colaboradora de Educação Ambiental na preparação de todo o material
utilizado nas diversas sessões alusivas ao tema. Contribuiu, sobretudo, com a sua visão holística do rio Vez e a sua
importância para a manutenção de uma paisagem tão singular como a das encostas trabalhadas em socalcos para
cultivo.
RESULIMA: disponibilizou kit´s para separação e filtragem de óleos alimentares usados (funil e folheto informativo)/
1 por aluno e adulto;
Grupo disciplinar de Físico-Química do AEV (Professora Rosário Veloso e Professora Bernardete Amorim) – apoio na
preparação do trabalho relativo às análises químicas à água do rio e cedência de fotografias relativas à fauna e flora
que constituem a biodiversidade do rio Vez.

O rio Vez faz parte da única área protegida portuguesa que possui a categoria de Parque Nacional e Reserva
Mundial da Biosfera. Este projeto pretende valorizar o rio Vez e sensibilizar para a sua importância na vida das
povoações confinadas ao seu leito, proporcionando ao público-alvo (crianças e comunidade escolar), um conjunto
de experiências, designadamente, científicas, associadas a formas de observação, de registos fotográficos e
audiovisuais, para posterior produção multimédia e divulgação à comunidade. O objetivo é proporcionar às crianças
oportunidades de pesquisar, de desenvolver atividades integradoras de saberes multidisciplinares que visam
aprender a respeitar e a proteger o rio e a se preocuparem com a conservação da natureza.
Introdução/Objetivos: O Rio é o mote das aprendizagens e das abordagens aos valores do respeito pela natureza e
pelo bem comum, estruturantes na formação das crianças como cidadãos. A descoberta deste recurso natural capaz
de gerar riqueza e ser motivo de aprendizagem de valores é o objetivo transversal que agrega outros: dar a conhecer
às crianças e aos adultos a Beleza do rio Vez; descobrir particularidades dos animais e das plantas do seu habitat;
perceber a relevância no ecossistema das suas potencialidades regenerativas; desenvolver atitudes respeitadoras
para com os seres vivos e para com os recursos naturais; desenvolver a capacidade de pesquisa e de tratamento
de informação: investigação/seleção/análise/síntese de dados; aprender a sistematizar conhecimento recorrendo a
meios digitais que favorecem a comunicação e o fortalecimento de relações de reciprocidade; comunicar, interagir,
colaborar através de ferramentas de comunicação em rede.
Processos/Procedimentos e Produtos: Visitas de estudo ao rio Vez e afluentes, no troço mais próximo de cada Jardim
de Infância: identificação de plantas e animais do rio; recolha de amostras de água do rio; recolha de lixo e limpeza
do rio; comemoração do Dia do Ambiente – Abraçar o rio Vez; estudo/investigação de alguns exemplares de fauna
e de flora; avaliação do estado de pureza da água do rio (Análises clínicas); distribuição de funis para separação e
filtragem de óleos alimentares usados às famílias dos alunos; elaboração de powerpoints, vídeos e documentos
escritos para posterior divulgação à comunidade; discussão da utilidade do rio por vários parceiros; desenho gráfico
do rio; elaboração de trabalhos de expressão plástica; exploração de canções e poesias.
Relevância Pedagógica: Este projeto explora um conceito ecológico assente na sensibilização para a importância
da preservação do rio e na aquisição de atitudes de respeito para com o meio e, sobretudo, para a necessidade
de interação e de partilha entre as pessoas como estratégia de sobrevivência e caminho de felicidade. A vertente
científica e tecnológica assente na promoção do pensamento crítico e criativo, através de hábitos de pesquisa,
observação, utilização de instrumentos científicos, recolha e análise de dados e conclusões, surge como
complemento. Na consecução destes propósitos serão envolvidas a Formação Pessoal e Social, o Conhecimento do
Mundo, a Linguagem oral e a Abordagem à Escrita, a Matemática, as Expressões e as TIC, para além dos alunos dos
jardins de infância do Agrupamento, dos pais e da comunidade que participarão nas fases do processo.
Potencial de Execução: O projeto Abraçar o rio Vez faz parte de um desafio lançado pela Câmara Municipal que
os Jardins de Infância do Agrupamento abraçaram porque acreditam no seu sucesso: as docentes estão muito
motivadas; os alunos estão contagiados; o envolvimento dos pais está assegurado; os parceiros, a exemplo de outros
projetos similares, não pouparão esforços no sentido de dar as respostas adequadas. Em suma, dispomos de todos
os ingredientes capazes de assegurar o sucesso do projeto.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS
CAMINHA

PROJETO

O QUE VEM À REDE É BACALHAU

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

MARIA MANUELA FÃO DA COSTA SILVA

MANUELA COSTA, CONCEIÇÃO MATOS, FILOMENA
MARTINS, ALBINA PASSOS, MÁRCIA RODRIGUES,
CARMEN SOUSA, MARÍLIA RODRIGUES, TERESA VEIGA,
ANA BACELAR

PARCEIROS
Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, Caminha – oferta do jantar do “Bacalhau” e o
apoio logístico necessário à implementação do mesmo;
Câmara Municipal de Caminha – transportes e consulta de documentação;
Junta De Freguesia de Caminha – disponibilidade de pessoal para preparação das
atividades, oferta de lembranças;
Câmara Municipal de Viana Do Castelo – preparação da visita ao Gil Eanes;
Museu Marítimo de Ílhavo – visita guiada ao Museu;
Museu Navio Santo André – visita guiada ao Museu;
Navio Gil Eanes – visita guiada ao navio hospital;
Associação de Pescadores de Caminha d Vila Praia de Âncora – partilha de
conhecimentos, de documentação, de materiais, de experiências, ajuda no trabalho de
campo, construção do bacalhoeiro…
Encarregados de Educação – construção de barcos, decoração dos espaços onde
decorreram as atividades, empréstimo de materiais e artefactos ligados à pesca do
bacalhau;
Associações de Pais e Encarregados de Educação - divulgação das atividades e
participação nos momentos de convívio;
Caminha2000 (Jornal Digital) - Elaboração e Publicação de notícias sobre diferentes
fases do projeto;
Docentes de Biologia e Físico-Química do Agrupamento – responsáveis pela
dinamização da atividade experimental incluída no projeto.

É importante refletir a respeito do desenvolvimento sustentável nas suas três vertentes da atividade produtiva,
económica, ambiental e social, bem como conhecer experiências que demonstrem a sustentabilidade do trabalho
do homem, através de inovações em produtos e processos. Assim, através da ciência e da tecnologia pode-se superar
e rentabilizar recursos da natureza e atender a algumas das necessidades da população, sem colocar em risco as
gerações futuras. Tentaremos com este projeto recriar a vida dos bacalhoeiros e simular situações de sobrevivência
em alto mar, bem como investigar sobre um peixe tão do agrado do povo nacional – o bacalhau.
Introdução/Objetivos: A natureza fornece ao homem a sua alimentação e os seus meios de subsistência. Assim,
por exemplo, o peixe que é pescado, a árvore que é abatida na floresta, o mineral que é extraído da terra, são
para o homem elementos essenciais à sua sobrevivência. Ao longo dos tempos, só depois de uma luta longa e
obstinada contra a natureza, assistimos ao domínio dela pelo homem, aproveitando-a e, muitas vezes, destruindo o
que de melhor tem. Por isso, consideramos essencial que as crianças entendam essa dependência e dela se sirvam
rentabilizando os recursos naturais à sua disposição sem no entanto cometer estragos que prejudiquem o meio
ambiente. Este projeto tem como objetivo principal estimular as crianças para a importância do método científico
na resolução de problemas que permitam a sustentabilidade, apelando à reutilização de materiais e preservação do
ambiente, e permitam constatar a importância dos mesmos para a sobrevivência humana.
Processos/Procedimentos e Produtos: Reaproveitamento de materiais recicláveis com vista à construção de
diferentes transportes marítimos. As crianças terão que compreender a natureza dos materiais, as propriedades da
água, do vento e como se processa o movimento (ondulação). Ao mesmo tempo, vão desenvolvendo atividades
relacionadas com a produção de energia no desenvolvimento de vapor, recuperar costumes antigos, tais como:
o fabrico do sal das salinas, a reciclagem de latas, o tratamento das madeiras, o tratamento de água salgada em
água potável, a fabrico de alimentos através da fermentação (queijos, iogurtes) fabrico de produtos de higiene
(sabonete, champô) e técnicas de conservação de alimentos (salga, secagem, refrigeração - aprender a fabricar o frio
e congelação – a fazer o gelo). Pretende-se fazer um aproveitamento total do peixe bacalhau.
Relevância Pedagógica: Pretenderemos promover a capacidade para o trabalho em equipa, a cooperação, o respeito
e o senso de responsabilidade, difundindo a necessidade de respeito pelo ambiente, promovendo uma educação
para a saúde. Com este projeto pretende-se trabalhar a ciência de forma transversal, questionar as crianças e orientálas na sua aprendizagem, permitindo-lhes refletir sobre o que observam, o que fazem e como o fazem. Os desafios
colocados incentivarão à observação, à experimentação, à investigação, à pesquisa e ao registo do processo sem
menosprezar o carácter lúdico de que se revestem as aprendizagens nestas idades. A opção metodológica será uma
pedagogia centrada na investigação/ação.
Potencial de Execução: O projeto já iniciou com visitas de estudo a locais relacionados com a temática. Pretendese que as crianças reflitam sobre a necessidade de todos investirmos num desenvolvimento sustentável que não
coloque em causa as gerações futuras. As técnicas aplicadas deverão proporcionar uma construção simples e
organizada, uma rapidez de produção e uma redução de desperdício de materiais, e principalmente, de custos. As
nossas parcerias serão fundamentais para a execução de todo o projeto.

JARDIM INFANTIL DIVERTILÁXIA
PRAIA DA VITÓRIA

PROJETO

“DA TERRA AO MEALHEIRO”

PROFESSOR COORDENADOR

PROFESSORES COLABORADORES

SÓNIA PATRÍCIA DIAS BORGES PIMENTEL

SÓNIA PIMENTEL, VÂNIA OLIVEIRA, EDUARDA PIRES

PARCEIROS
Câmara Municipal da Praia da Vitória – cedência de transportes para as visitas de estudo
e autorização de visita a espaços públicos (jardins e estufas da cidade que permitiram
o contato com variadas plantas);
Museu de Angra do Heroísmo – Serviço Educativo: organizou a atividade de introdução
do tema, permitindo que as crianças descobrissem a origem do chá, a sua utilidade e
enraizamento na sociedade;
Flor-Azoris e Empresa de Francisco Borges – empresas privadas: permitiram a
observação direta do cultivo das ervas aromáticas e plantas de chá; forneceram plantio
para o nosso canteiro agrícola; demonstraram e permitiram a experimentação da
sementeira e colheita dos produtos;
Biblioteca Infantil da Praia da Vitória: Apoiaram as pesquisas sobre o desenvolvimento
das plantas em geral, chás e ervas aromáticas;
Escola Secundária Vitorino Nemésio – Organizou atividades laboratoriais para
observação das células das plantas;
Banco BPI – explicação do circuito do dinheiro;
Famílias e comunidade em geral: resposta a questionários; compra de produtos
vendidos pelas crianças, para a angariação de fundos destinados à nossa quinta
agrícola.

A sabedoria popular, o estudo e cultivo de plantas e a educação financeira foram os pilares deste projeto. As crianças
descobriram os chás caseiros da região, passaram pelo processo de cultivo e venda dos mesmos. Com o valor
amealhado nas vendas, conseguiram comprar materiais para a quinta biológica da escola.
Introdução/Objetivos: O projeto teve dois objetivos gerais: cultivar plantas de chás conhecidas na região e vendêlas para adquirir bens necessários à construção de uma área agrícola no jardim de infância. Esta foi uma forma das
crianças estudarem as plantas que veem diariamente nos seus quintais e na sua mesa. Tiveram oportunidade de
perceber que o trabalho gera dinheiro e que é deste que depende a compra dos bens materiais.
Processos/Procedimentos e Produtos: Inquirimos a população sobre os benefícios dos chás e uso na gastronomia.
Estudamos e divulgamos estes benefícios durante as vendas. Foram realizados vários registos em formato digital.
Construímos uma planta elétrica para trabalhar o desenvolvimento da mesma e um mealheiro para registar o valor
arrecadado/lucro.
Relevância Pedagógica: Através de pesquisas, experiências científicas e avaliação de dados, abordamos a ciência
na descoberta das plantas, na forma como se cultivam, como se desenvolvem e nos benefícios que oferecem. Foi
também abordada a educação ambiental e a educação financeira.
Potencial de Execução: Foram criadas ferramentas para que as crianças pudessem visualizar, da forma mais fiel
possível, o desenvolvimento da planta e o circuito do dinheiro. A construção da planta elétrica permitiu a observação
da forma como a planta se alimenta e se desenvolve. O mealheiro construído permitiu que percebessem como
se amealha dinheiro. A construção destes dois instrumentos pode ser replicada noutros colégios, para apoio ao
trabalho pedagógico, e comercializada como brinquedos educativos.

