Brigada Verde da
Floresta

EB 123/PE Curral de Freiras

Nome do Projeto Brigada Verde:
De grão a grão enche a natureza o papo
Objetivos:
- Reconhecer a importância das plantas para o mundo vivo;
- Desenvolver a capacidade de colaborar em projetos comuns;
- Valorizar a importância do contacto direto do homem com a natureza;
- Sensibilizar a comunidade educativa para a preservação de espécies existentes no
meio local;
- Proteger as plantas em relação a agentes poluentes;
- Desenvolver a germinação e o crescimento de plantas;
- Reutilizar materiais na escola;
- Sensibilizar para a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente;
- Apelar para a promoção e manutenção das florestas.

Descrição:
Como o Curral das Freiras se trata de uma zona de florestação densa e que vive
predominantemente da agricultura, quando ocorrem incêndios ou intempéries são
muitos os estragos e prejuízos para a população que aqui reside. Assim sendo,
delineou-se um projeto que pudesse ajudar no cultivo de plantas nesta zona. Este
projeto consiste na germinação de algumas espécies de plantas da região em rolos de
papel higiénico. Foi pedido aos alunos que fizessem a recolha de algumas sementes
de plantas (ex: castanheiros, feijões, cerejeiras, pitangueiras...), tendo os mesmos um
papel bastante ativo na dinamização deste projeto. As sementes recolhidas, pelos
discentes, foram, posteriormente, colocadas em copos de iogurte ou rolos de papel
higiénico, controlando a sua germinação com a quantidade de água necessária, luz e
temperatura adequadas. Os alunos foram observadores e participantes em todo o
processo.
Grau de ensino e n.º de alunos envolvidos:
- Alunos do 1º ciclo - 1.º, 2.º, 3.º, 4.º ano (50 alunos);
- Alunos do 2.º ciclo - 5.º ano (19 alunos).

Ações/Atividades propostas ou já concretizadas:
Neste momento, foram já concretizadas as seguintes ações:
-Germinação das plantas em copos de iogurte e rolos de papel higiénico, para
posterior colocação no solo ou em vasos;
- Doação das plantas à Junta de Freguesia do Curral das Freiras.-Exposição temática
no CERN

Recursos:
Recursos humanos: alunos, professores, funcionários da escola e
encarregados de educação.
Recursos físicos: plantas, solo, material de desperdício e água.
Parcerias: *não foram estabelecidas parcerias.
Calendarização: ao longo do 2.º e 3.º períodos.
Fase em que se encontra:
O projeto encontra-se agora na fase de apresentações e ações de animação na feira
escolar em 21 e 22 de Junho, 2 ações de sensibilização à comunidade sénior (centro
comunitário de Campo Maior e projeto Tempo para dar) e a preparação da viagem à
suécia de 4 a 7 de Setembro de 2017.

Custos previstos: *0€
Formas de financiamento previstas:
*-------

Formas de avaliação previstas:
Neste parâmetro, consideramos as seguintes formas de avaliação:
-Número de germinações efetuadas;
-Número de plantas doadas.

Anexos ilustrativos do Projeto: vídeo (publicado no YouTube, Vimeo ou
Sapo):

Plantas Germinadas

Primeira fase da germinação das plantas.

Primeira fase da germinação das plantas.

Doação das plantas ao Presidente da Junta de Freguesia do Curral das
Freiras.

Anexos ilustrativos do Projeto: vídeo (publicado no YouTube, Vimeo ou
Sapo)
Não apresenta.

Logo ou imagem representativa do projeto

