Agrupamento de Escolas de V. N. Poiares - 2016/17

Floresta Pedagógica Nasce em Poiares
23 de novembro de 2016

Pelas 10h00 do dia 23 de novembro
será o início da plantação de árvores e
arbustos autóctones da ”Floresta Pedagógica
de Poiares” na Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de
Matos. Este dia foi selecionado por coincidir
com

o

Dia

comemorado

da
na

Floresta
Península

Autóctone,
Ibérica,

integrando uma semana com atividades e
exposições que valorizam a floresta nativa
de Portugal.
O Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Poiares está a desenvolver o
projeto de arborização dos espaços verdes
da escola sede, ao qual deu o nome de
”Floresta Pedagógica de Poiares”. Pretendese criar um arboreto com árvores da flora
autóctone de Portugal, criando um percurso
florestal pedagógico, de algum modo similar
a um percurso real nas regiões florestais do
país.
A

comunidade

foi

convidada

a

participar com ideias a aplicar nos espaços
exteriores da escola. Já há muitas sugestões
dos alunos e espera-se a colaboração de
empresas com materiais e equipamentos.
Inicialmente, todos os alunos tiveram
a possibilidade de registar e apresentar as
suas propostas de intervenção. O primeiro
registo no terreno foi no dia 28 de outubro
com a turma 9ºD a marcar as primeiras 20
estacas

do

percurso

florestal

entre

os

pavilhões B e C, contando com a orientação

do arquiteto Mário Silva.
De seguida, no dia 3 de novembro, as
turmas do 9º ano iniciaram a limpeza do
percurso florestal, sendo apoiadas pelos
professores Ana Silva e Alcino Simões.
Houve

ainda

um

voluntário

do

5ºC, o

Afonso, que colaborou com empenho no
trabalho. Os alunos removeram a matéria
orgânica

e

os

paus

do

percurso

e

depositaram-nos na berma, para posterior
modelação do terreno e reforçar os valores
húmicos do solo.
Os

alunos

têm

participado

com

entusiasmo, valorizando uma atividade ao ar
livre e em convívio construtivo. Reconhecem
que este projeto intervém num espaço de
lazer dos alunos e que estão a implementar
as suas próprias ideias. As aulas dedicadas a
este projeto também se integram no âmbito
da educação para a saúde e no projeto ecoescolas.
No dia 15 de novembro, a Câmara
Municipal de V. N. de Poiares contribuiu com
uma retroescavadora que removeu terras,
evidenciando o percurso.
Os pais e encarregados de educação
foram convidados a colaborar com materiais
que tenham disponíveis, para a criação dos
equipamentos sugeridos pelos alunos, bem
como na organização dos espaços.
Já

foram

ofertadas

árvores

autóctones, madeira e garrafões de plástico
vazios (para reservar árvores que serão
plantadas posteriormente).
Nesta

fase,

a

escola

solicita

à

comunidade um contributo de terra, matéria
orgânica (húmus ou estrume), madeira para
as estruturas (bancos, mesas, pérgulas, …)
e garrafões ou vasos (vazios).
A

equipa

do

projeto

agradece

o

empenho de todos os que têm colaborado
neste projeto.
Fica o convite a toda a Comunidade
para participar e enriquecer a ”Floresta
Pedagógica de Poiares”.
Ana Silva
Coordenadora do Projeto Floresta Pedagógica de Poiares

Gabinete de Comunicação
gabinetecom.aep@gmail.com

