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Doc1 - Esboço do projeto 

 

1. Nome do projeto: “Renascer das Cinzas” 

 

2. Fundamentação: 

O Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro (AETTRibeiro) 

abrange um território educativo bastante amplo, tendo a Serra do Caramulo como par-

te significativa desse mesmo território. A Escola Secundária de Tondela c/ 3.º CEB 

(EST) é a escola sede deste agrupamento recentemente criado (28 de Junho de 

2013). 

A Serra do Caramulo, pela riqueza do seu património natural e construído e pela 

imponência da sua presença a marcar o limite do território e a própria paisagem que 

se alcança da sede do concelho e também da nossa Escola, é uma presença incon-

tornável na vida dos munícipes em geral e dos nossos alunos em particular. Desde 

sempre que a Serra do Caramulo é vista e sentida por todos como uma mais-valia 

importante do concelho, com um potencial enorme que acrescenta valor a Tondela. O 

turismo de natureza que tem já expressão significativa pode ser ainda mais incremen-

tado se os recursos existentes forem devidamente estudados, conhecidos e valoriza-

dos numa perspetiva de desenvolvimento sustentável desta região. A nossa Escola 

pode aqui dar o seu contributo, uma vez que, contribuindo para a formação fundamen-

tada e contextualizada na realidade envolvente dos seus alunos, torna-os cidadãos 

mais ativos, empenhados e informados para intervirem e participarem nas decisões 

futuras e na gestão do território. 

A serra do Caramulo apresenta-se assim, também, e do ponto de vista didático, 

como uma fonte de recursos que podem e devem ser explorados pelas Esco-

la/professores no sentido de potenciar o processo ensino/aprendizagem. 

Os acontecimentos trágicos recentes que destruíram vidas e haveres e uma vas-

ta área de floresta da serra do Caramulo, que representa uma fonte importante de 

rendimento e meio de subsistência das populações deste território, foram altamente 

traumatizantes para os habitantes das aldeias serranas, mas também para os restan-
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tes munícipes de Tondela e para os nossos alunos, que assistiram incrédulos ao espe-

táculo devastador e quase imparável das chamas em plena serra. 

Este projeto nasce da vontade expressa da comunidade escolar e em particular 

dos alunos que querem aprender, fundamentar as suas opiniões, opções e comporta-

mentos, em saberes validados cientificamente para poderem contribuir para a resolu-

ção de problemas concretos que afligem o território e o ambiente que habitam e co-

nhecem. É fundamental que a serra do Caramulo “dispa” este manto negro que lhe foi 

imposto pelo terrível incêndio deste verão e que volte a ostentar o riquíssimo traje ver-

de que sempre a caracterizou. Ao ser implementado, este projeto pode representar um 

contributo importante para que tal aconteça mais rapidamente e de um modo ordena-

do, planeado e que evite ou minimize os efeitos devastadores da repetição destes fatí-

dicos acontecimentos no futuro. 

Conhecer o património natural, em particular a flora característica e autóc-

tone da serra do Caramulo; pesquisar sobre os efeitos nefastos dos incêndios 

sobre a biodiversidade, águas e solos; refletir e agir fundamentadamente sobre 

medidas de planeamento do território e de recuperação do coberto vegetal e da 

floresta, são as linhas orientadoras do projeto. 

Como se tratam de temas inseridos nos curricula dos alunos do 3.º Ciclo do En-

sino Básico (3.º CEB), serão tratados e desenvolvidos nas disciplinas de Ciências Na-

turais, Físico-Química, Geografia, Matemática, Português, História, Educação Visual e 

TIC. 

O projeto apresenta-se como uma oportunidade única de promover e melhorar 

os resultados escolares, uma vez que, usando a motivação inerente ao abordar reali-

dades próximas e conhecidas dos alunos e a colaboração e envolvimento da comuni-

dade educativa, serão lecionados conteúdos específicos das várias disciplinas, contri-

buindo para atingir as metas curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação e 

Ciência (MEC) para o 3.º CEB. Ao mesmo tempo a escola forma integralmente os 

seus alunos pela transmissão do conhecimento académico, construção e reforço da 

identidade e do sentimento de pertença, tornando-os cidadãos ativos, atentos e inter-

ventivos. 
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3. Objetivos: 

Com a implementação do projeto procurar-se-ão atingir os seguintes objetivos: 

- Educar para a uma cidadania ativa, empenhada, informada e interventiva; 

- Promover a Educação para a Sustentabilidade no conhecimento e respeito pe-

las orientações da Carta da Terra das Nações Unidas; 

- Desenvolver oportunidades de educação para alunos e populações locais que 

lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável; 

- Apoiar os alunos e as populações locais, habilitando-as a cumprir o seu papel 

essencial na criação de uma sociedade sustentável; 

- Promover a contribuição das artes e das humanidades, bem como das ciên-

cias, na Educação para a Sustentabilidade; 

- Conhecer a flora autóctone da Serra do Caramulo; 

- Promover o trabalho de campo e experimental no ensino das ciências; 

- Conhecer “in loco” e em contexto real as consequências nefastas dos incêndios 

sobre a biodiversidade, águas e solos; 

- Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçados; 

- Promover protocolos de colaboração/parceria com a comunidade local no sen-

tido de abrir a escola ao meio - Câmara Municipal de Tondela (CMT); Associações de 

Pais, Associação da Estudantes, Associação de Juntas de Freguesia da Serra do Ca-

ramulo, Teatro ACERT, Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo 

(CEISCaramulo). 

- Promover e apoiar parcerias com instituições de Ensino Superior: Instituto Poli-

técnico de Viseu (IPV), Universidade de Aveiro (UA), Universidade do Porto (UP), Uni-

versidade de Coimbra (UC); 

- Orientar e promover formação creditada no âmbito da Educação Ambiental, em 

parceria com o Centro de Formação do Agrupamento de Escolas do Planalto Beirão 

(CFAE-PB), IPV, UP e UC, para pessoal docente e restante comunidade educativa; 

- Refletir sobre medidas preventivas no combate aos incêndios florestais; 

- Contribuir para a adoção de planos e estratégias de desenvolvimento sustentá-

vel, para que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integrante de inici-

ativas futuras; 
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- Formar a população escolar e a população da Serra do Caramulo para a ne-

cessidade de planear corretamente a reflorestação do território ardido; 

- Promover modos de vida que acentuem a qualidade de vida e a subsistência 

material num mundo finito; 

- Desenvolver atividades/projetos que são oportunidades concretas de aprendi-

zagem, em contacto e contexto autêntico: a realidade envolvente, criando raízes que 

promovam a fixação das populações e o empreendedorismo local; 

- Promover parcerias com os meios de comunicação local e dinamizar o clube de 

jornalismo do agrupamento (Jornal Tomaz Ribeiro) para que o projeto, as atividades 

previstas e os objetivos delineados abranjam o maior número de pessoas possível; 

- Agir localmente – contribuir para a reflorestação de zonas ardidas na serra do 

Caramulo. 
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4. Ações e atividades a desenvolver: 

Serão desenvolvidas atividades dirigidas especificamente ao pessoal docente e 

alunos, mas também à restante comunidade. 

 

4.1. Ações de formação/sensibilização: 

4.1.1. Elaboração/desenvolvimento de um plano de formação para pessoal 

docente, recorrendo a parcerias com o CFAE-PB, CEISCaramulo, IPV, UP e UC, ten-

do como tema - “Educação para a sustentabilidade – agir na Serra do Caramulo”. 

Principais objetivos da formação: 

- Potenciar o processo ensino aprendizagem, utilizando o património do território 

educativo como recurso didático; 

- Dotar os professores de conhecimentos específicos sobre o património natural 

da serra do Caramulo; 

- Envolver os professores na formação dos alunos, na educação para a susten-

tabilidade e no projeto de ação na serra do Caramulo; 

- Produzir materiais didáticos que possam ser utilizados em contexto educativo 

que cumpram os requisitos de lecionação de conteúdos específicos das várias disci-

plinas, contextualizados na serra do Caramulo; 

- Contribuir para o conhecimento do património natural da serra do Caramulo e 

para a sua recuperação, preservação e valorização. 

 

4.1.2. Elaboração/desenvolvimento de uma sequência de palestras/colóquios 

destinados a alunos do 3.º CEB, sobre a importância da floresta e da biodiversi-

dade, equilíbrio dos ecossistemas, planeamento do território e reflorestação, 

recorrendo a parcerias com o CFAE-PB, CEISCaramulo, IPV, UP e UC. 

Principais objetivos da palestras/colóquios: 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de conhecer, preservar e valorizar o 

património natural; 

- Envolver as gerações mais novas na discussões/reflexão sobre o planeamento 

do território; 
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- Estimular a ação dos jovens de forma devidamente informada e fundamentada, 

para que sejam agentes de mudança; 

- Contribuir para a formação de cidadãos responsáveis e empenhados no bem 

comum; 

- Dotar os alunos de conhecimentos específicos sobre os recursos da serra do 

Caramulo para que desenvolvam e promovam comportamentos que estimulem o de-

senvolvimento sustentável da região; 

- Mobilizar os alunos como “veículos” de informação e influência positiva na famí-

lia e nas comunidades a que pertencem. 

 

4.1.3. Elaboração/desenvolvimento de um plano de sensibilização/formação 

para a população do concelho em geral e da serra do Caramulo em particular, recor-

rendo a parcerias com o CFAE-PB, CEISCaramulo, IPV, UP e UC, tendo como tema 

central - “Renascer das cinzas”. 

Principais objetivos da sensibilização/formação destinada à população: 

- Pensar o presente e planear o futuro, procurando desenvolver os temas da 

gestão sustentável dos recursos; planeamento florestal e reflorestação racional e equi-

librada do território ardido; importância de preservar e proteger o património natural 

numa perspetiva de desenvolvimento sustentável; 

- Envolver as populações locais na reflorestação planeada da Serra do Caramu-

lo; 

- Contribuir para as gentes locais sejam os principais promotores de um desen-

volvimento sustentável. 

 

4.2. Atividade lectiva curricular e extracurricular: 

- Promover atividades letivas a desenvolver no âmbito da sala de aula relacio-

nadas com os conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências Naturais, Ciências 

Físico-químicas, Geografia, Matemática, Português, História, Educação Visual eTIC, 

contextualizados no território em estudo – a serra do Caramulo. 

O atual projeto pode contribuir para que os alunos realizem a aprendizagem es-

sencial prevista para cada um dos anos de escolaridade do 3.º CEB, desenvolvam as 
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capacidades e adquiram os conhecimentos indispensáveis às necessidades da socie-

dade atual, uma vez que o ensino contextualizado em realidades que são próximas e 

familiares podem potenciar o processo ensino/aprendizagem. 

- O PROSEPE, clube da floresta - “Os rapozinhos” - com larga tradição na 

formação ambiental na nossa escola, será também um espaço importante para imple-

mentar as atividades previstas neste projeto. Este clube apresenta um dinamismo mui-

to atuante na escola e na comunidade sendo o único clube, a nível nacional, que 

acompanha o projeto PROSEPE durante os seus vinte anos de existência. 

- O Clube de Jornalismo do Agrupamento e o Jornal de Agrupamento (Jor-

nal Tomaz Ribeiro) serão envolvidos ativamente na divulgação do projeto e na sensi-

bilização/motivação da comunidade. 

 

O quadro seguinte apresenta, de forma resumida, as metas curriculares defini-

das pelo MEC que podem ser promovidas com o atual projeto. 
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Disciplina: Aprendizagens essenciais que pode ser promovidas com o presente projeto (Metas curriculares): 

Ciências Naturais - Compreender a diversidade das paisagens geológicas  

- Compreender os minerais como unidades básicas das rochas  

- Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das rochas sedimentares  

- Interpretar a formação das rochas magmáticas  

- Conhecer o ciclo das rochas  

- Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de forma sustentada  

- Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na Terra  

- Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas  

- Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente  

- Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra  

- Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável  

- Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas  

- Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas  

- Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais  

- Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da Natureza  

- Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território  

- Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de vida das populações humanas  
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Físico-Química - Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes propriedades e usos, assim como o papel da química na identifi-

cação e transformação desses materiais  

- Compreender a classificação dos materiais em substâncias e misturas 

- Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e preparar laboratorialmente, em segurança, soluções aquosas de 

uma dada concentração, em massa 

- Reconhecer transformações físicas e químicas 

- Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que as permitem distinguir e identificar 

- Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na separação de componentes de misturas homogéneas e heterogé-

neas usando técnicas laboratoriais 

- Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se transfere conservando-se globalmente, que as fontes de energia 

são relevantes na sociedade e que há vários processos de transferência de energia 

- Conhecer diferentes tipos de reações químicas 

Geografia - Conhecer diferentes formas de representação da superfície terrestre 

- Aplicar conhecimentos na elaboração de representações cartográficas do território 

- Compreender a diversidade de representações cartográficas 

- Aplicar o conhecimento de escalas no cálculo de distâncias reais 

- Conhecer especificidades físicas e humanas dos diferentes continentes 

- Compreender o clima como o resultado da influência dos diferentes elementos atmosféricos 
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- Compreender a variação diurna da temperatura 

- Compreender a variação anual da temperatura 

- Compreender a variação da temperatura em função da proximidade ou afastamento do oceano 

- Compreender a variação da temperatura em função do relevo 

- Compreender a distribuição da precipitação à superfície da Terra 

- Compreender a ação de fatores regionais na ocorrência de precipitação 

- Compreender o clima de Portugal e as principais formações vegetais - Compreender diferentes formas de relevo através da 

análise de mapas e da construção de perfis topográficos 

- Compreender os agentes externos responsáveis pela formação das diferentes formas de relevo 

- Conhecer e compreender as principais formas de relevo em Portugal 

- Compreender a inter-relação entre o espaço rural e o urbano 

- Compreender a importância dos fatores de identidade das populações no mundo contemporâneo 

- Compreender a existência de formas de produção agrícola sustentáveis 

- Compreender a crescente importância do turismo em Portugal 

Matemática - Medir comprimentos  

- Calcular medidas de áreas  

- Relacionar perímetros e áreas  

- Representar, tratar e analisar conjuntos de dados  
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- Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos paralelos  

- Comparar e calcular áreas e volumes  

- Organizar e representar dados em histogramas  

- Resolver problemas  

História - Compreender as vivências religiosas e as manifestações artísticas do Homem do Paleolítico 

- Conhecer e compreender os cultos e a arte dos homens do neolítico 

- Conhecer e compreender a formação do Império e o processo de romanização 

- Conhecer e compreender a cultura e a arte romana 

- Conhecer as marcas do mundo romano para as civilizações que lhe sucederam e para as sociedades atuais 

- Conhecer e compreender as características fundamentais das expressões culturais e artísticas 

- Conhecer e compreender as implicações ambientais da atividade das comunidades humanas e, em particular, das sociedades 

industrializadas 

Português - Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade 

- Registar, tratar e reter a informação 

- Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade 

- Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação 

- Redigir textos com coerência e correção linguística 

- Escrever textos informativos 
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- Escrever textos argumentativos 

- Escrever para expressar conhecimentos 

- Escrever textos expositivos 

Educação Visual - Desenhar objetos simples presentes no espaço envolvente 

- Registar e analisar as noções de escala nas produções artísticas, nos objetos e no meio envolvente (redução, ampliação, ta-

manho real) 

- Desenvolver formas artificiais à escala da mão, do corpo e do espaço vivencial imediato 

- Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação 

- Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas 

- Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação 

- Dominar tipologias de representação expressiva 

- Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas 

- Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto 

- Dominar tipologias de representação bi e tridimensional 

- Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária 

- Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 

- Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de problemas 

- Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento do projeto 
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- Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património 

-Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção 

- Aplicar princípios básicos da Engenharia na resolução de problemas 

- Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto 

TIC - Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o seu papel no mundo contemporâneo 

- Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos eletrónicos similares 

- Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet 

- Navegar de forma segura na Internet 

- Pesquisar informação na Internet 

- Analisar a informação disponível de forma crítica 

- Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa e de análise de 

Informação 

- Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) ao tipo de 

comunicação pretendida 

- Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e interagir 

- Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática pré-estabelecida 

- Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma crítica e 

autónoma 
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4.3. Ações a desenvolver no território: 

4.3.1. Promoção/organização de um Colóquio aberto a toda a comunidade: 

“Renascer das Cinzas, pensar o futuro”, em parceria com especialistas na área do 

Ambiente e da Gestão e Planeamento Florestal. Este colóquio será o ponto de par-

tida de todo o projeto com o intuito de marcar o início do mesmo e estimular a 

participação e envolvimento de toda a comunidade/instituições do concelho; 

4.3.2. Campanhas locais, nas sedes das juntas de freguesia, para motivar o en-

volvimento das populações no projeto; 

4.3.3. Envolver os alunos e as populações locais na recolha de sementes de 

plantas autóctones (carvalho, castanheiro, sobreiro, teixo, medronheiro, azevinho, ...); 

4.3.4. Criação de um “Centro Reprodutor: germinação de Plantas Autócto-

nes” – estufa devidamente apetrechada para este fim, nos espaços exteriores da 

EST. 

4.3.5. Arranjo dos espaços exteriores (jardins) da EST – plantio de árvores e 

arbustos autóctones e respetiva classificação taxonómica (objetivo: divulgar a flora 

característica à comunidade escolar; melhorar o ambiente da Escola uma vez que os 

espaços exteriores se encontram degradados, envolvendo alunos, pessoal docente e 

não docente nesta tarefa); 

4.3.6. Campanhas de reflorestação das áreas ardidas da Serra do Caramulo 

com as plantas do “Centro Reprodutor: germinação de Plantas Autóctones”; 

4.3.7. Promoção de campo de férias na serra do Caramulo, para os alunos da 

EST e de todo o agrupamento, em parceria com a Associação das Juntas de Fregue-

sia da Serra do Caramulo e os Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros, delegação 

de São João do Monte (objectivo: estimular o voluntariado no apoio às populações 

através de campanhas de vigilância da floresta, limpeza de matas e acompanhamento 

das áreas reflorestadas). 

4.3.8. Recolha de dados/parâmetros relativos à água e solo nas zonas ardidas 

para estudo do impacto dos incêndios nos ecossistemas – trabalho em parceria com o 

Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto – pretende-se fazer a comparação do regime de 

temperatura e humidade de zonas que não arderam com zonas que arderam, com 
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diferentes ocupações vegetais – mato, eucaliptal, pinhal e carvalhal (objetivos: funda-

mentar as decisões a tomar, com dados recolhidos no local, nomeadamente quanto ao 

tipo de espécies vegetais a utilizar na reflorestação, efeitos nefastos da monocultura 

de espécies introduzidas como o eucalipto e as resinosas; efeitos nefastos dos incên-

dios em grandes áreas ardidas; promover o trabalho experimental;...). 

 

4.4. Parcerias a estabelecer para implementação do Projeto: 

Serão estabelecidos protocolos de colaboração/parceria com as seguintes insti-

tuições: 

- Câmara Municipal de Tondela (CMT); 

- Associações de Pais das Escolas do Agrupamento de Escolas de Tondela To-

maz Ribeiro; 

- Associação de Estudantes da EST; 

- Associação de Juntas de Freguesia da Serra do Caramulo; 

- Centro de Formação do Agrupamento de Escolas do Planalto Beirão (CFAE-

PB); 

- Teatro ACERT; 

- Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo (CEISCaramulo); 

- Meios de comunicação social local: Folha de Tondela, Jornal de Tondela e Rá-

dio Tom´dela (Emissora das Beiras); 

- Bombeiros Voluntários de Tondela e Vale de Besteiros; 

- Instituto Politécnico de Viseu (IPV)*; 

- Universidade de Aveiro (UA)*; 

- Universidade do Porto (UP)*; 

- Universidade de Coimbra (UC)*; 

*Já foram estabelecidos pré-contactos com professores da área do Ambiente destas insti-

tuições de ensino superior – IPV (Dr. Pedro Ribeiro); UA (Dr. Jorge Medina); UP (Dr. Jorge Manuel Marques); 

UC (Dr. Alcides Pereira e Dr. Luís Neves). 

 

Com a implementação do projeto poderá surgir a necessidade e conveniência 

em estabelecer protocolos com outros parceiros, como empresas ou outras institui-

ções. 
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5. Metas a atingir e resultados esperados: 

- Melhorar os resultados escolares dos alunos (avaliação interna e avaliação ex-

terna). 

- Implementar estratégias de ensino conducentes a aprendizagens significativas 

que valorizem a teoria e a prática. 

- Envolver professores e alunos em projetos/desafios comuns. 

- Promover e aprofundar os laços com a comunidade educativa, numa perspetiva 

de parceria ativa de partilha de saberes e recursos. 

- Reforçar a imagem da EST e do AETTRibeiro junto da comunidade. 

- Contribuir para a resolução de problemas concretos da comunidade envolven-

te. 

- Contribuir para a reflorestação de significativa área ardida da serra do Caramu-

lo. 

- Alargar e melhorar a oferta educativa do AETTRibeiro. 

- Reforçar o espírito de agrupamento e a cooperação entre todos os estabeleci-

mentos de ensino do agrupamento. 

- Melhorar a prestação do serviço educativo da EST e do AETTRibeiro. 
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6. Recursos afetos e necessários: 

Recursos humanos: 

Professores do 3.º CEB da EST 

Alunos do 3.º CEB da EST (258), com possibilidade de alargar a todos os 

alunos do agrupamento (1527). 

Formadores externos 

Recursos físicos: 

Instalações da EST 

Espaços exteriores da EST 

Equipamentos informático e audiovisual da EST 

Transporte pelo território educativo 

 

Recursos financeiros: 

Orçamento das Receitas 

Prémio Escolar Montepio 25.000,00 

Orçamento Receitas Próprias do Agrupamento 2.000,00 

Patrocínios/Donativos 3.000,00 

Outras ... 1.000,00 

Total das Receitas 31.000,00 

 

Orçamento das Despesas 

Pagamento da formação/formadores 6.000,00 

Construção do “Centro de Germinação – Estufa” 9.500,00 

Materiais: vasos de plástico, adubos, terra, ... 1.500,00 

Utensílios de jardinagem 500,00 

Ajardinagem de espaços exteriores da EST 4.000,00 

Sondas para medir a humidade do solo 4.000,00 

Deslocações pelo território (alunos e professores) 4.000,00 

Material de divulgação/Publicidade (tipografia) 1.500,00 

Total das Receitas 31.000,00 
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7. Processo de autoavaliação: 

 

O que avaliar? Quem avalia? Como avaliar?  Quando avaliar? 

 

- O grau de cumprimento dos 

objetivos delineados; 

- O grau de cumprimento das 

metas estabelecidas; 

- O impacto nas práticas 

letivas, nomeadamente no 

incremento do trabalho expe-

rimental e de campo; 

- A recetividade dos alunos e 

restante comunidade educa-

tiva; 

- Recetividade e envolvimen-

to dos meios de comunica-

ção local (n.º de notícias, 

frequência, ...); 

- Quantidade de plantas pro-

duzidas; 

- Área reflorestada; 

- Número alunos, professo-

res e pessoas da comunida-

de envolvidos no início e ao 

longo do projeto; 

- Duração do projeto; 

- Capacidade “reorientar” a 

utilização dos equipamentos. 

 

 

- Grupo de tra-

balho e os coor-

denadores do 

Projeto; 

- Conselhos de 

Turma; 

- Departamen-

tos Curriculares; 

- O coordenador 

de projetos do 

AETTRibeiro; 

- O grupo de 

avaliação inter-

na do AETTRi-

beiro; 

- O Conselho 

Pedagógico; 

- O Conselho 

Geral; 

- Entidades Par-

ceiras. 

 

- Relatório do grupo 

de trabalho do Pro-

jeto. 

- Inquéritos aos en-

volvidos (professo-

res, alunos, pais e 

encarregados de 

educação, entidades 

parceiras, ...) 

- Relatório anual de 

atividades, relatório 

de avaliação interna, 

atas e outras fontes 

de evidência do 

Conselho Geral, da 

Direção, do Conse-

lho Pedagógico, dos 

Departamentos Cur-

riculares, dos Direto-

res de Turma, do 

Clube PROSEPE. 

- Análise dos resul-

tados da avaliação 

dos alunos em cada 

período e no final do 

ano. 

 

 

Avaliação trimes-

tral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação no final 

de cada ano leti-

vo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação após a 

conclusão do 

projeto. 
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8. Síntese dos aspetos inovadores do projeto: 

Agosto de 2013 veio pintar de negro este idílico quadro caramulano. Será certa-

mente mais um “empurrão” no processo de desertificação humana e da paisagem ca-

so não seja feito nada! Este projeto assume um papel importante para inverter esta 

situação, uma vez que, usando o conhecimento e a capacidade que a escola tem de 

intervir e de mobilizar a comunidade, pode desenvolver sinergias e trabalho concreto 

para fazer o Caramulo “renascer das cinzas”. 

Paralelamente, a escola lucra porque na sua prática letiva promove o conheci-

mento utilizando o meio envolvente para contextualizar o que ensina. O processo en-

sino/aprendizagem pode ser potenciado, uma vez que partindo do que nos rodeia va-

mos construir conhecimento que será assim mais consolidado, porque vivido – apren-

dizagem em contacto. A Escola fortalece laços com as forças vivas do território e com 

as gentes que o habitam e a quem serve. Abre as suas portas e partilha o seu saber e 

catalisa comportamentos e atitudes promotoras de um desenvolvimento sustentável, 

para que as crianças, que hoje tem como alunos, possam ser cidadãos mais informa-

dos, conhecedores e defensores das suas terras e dos seus bens. O futuro que deixa-

remos aos nossos vindouros será seguramente melhor. 

A Criação de um “Centro Reprodutor - Germinação de Plantas Autóctones” – es-

tufa devidamente apetrechada para este fim, nos espaços exteriores da EST, assume 

um papel central no projeto. Este equipamento vai permitir produzir as plantar que 

irão ser utilizadas nas campanhas de reflorestação. Os alunos participam na reco-

lha das sementes e acompanham o processo de germinação e crescimento das plan-

tas até o seu plantio. Será um equipamento útil para desenvolver trabalho prático nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, na área dos fatores abióticos (luz, 

temperatura, humidade, solo,...) e na influência deste fatores sobre os seres vivos. 

Paralelamente pode constituir-se como estímulo ao empreendedorismo local 

uma vez que pode ser embrião de uma empresa na área comercial de viveiros, destas 

plantas específicas, uma vez que a oferta é escassa na região. Ao mesmo tempo pode 

justificar a criação de cursos profissionais na área do ambiente, na nossa Escola, alar-

gando o leque da oferta educativa. 
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O projeto está pensado de modo a promover a solidariedade, a ajuda às popula-

ções e a partilha de saberes entre os vários elementos da comunidade – professores, 

alunos, pessoal não docente, instituições e populações do território. A resolução de 

um problema concreto – encontrar forma para minimizar os efeitos de um aconteci-

mento catastrófico – promoverá aprendizagens significativas e estreitará laços entre a 

escola e a comunidade. 

Este projeto reveste-se de capital importância para a EST, escola sede do AET-

TRibeiro, uma vez que poderá, num futuro próximo, envolver todos os alunos do agru-

pamento (cerca de 1527), de todos os níveis de ensino (do pré-escolar ao 12.º ano) e 

de todas as escolas do agrupamento (20 estabelecimentos de ensino), permitindo à 

EST assumir um papel liderante no processo de construção da identidade e união de 

toda a nova unidade orgânica. 


