Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares

PROJETO OUR FORESTS OUR FUTURE
PLANO DE ATIVIDADES 2016/17

ATIVIDADE

DATA

DESCRIÇÃO

(Provável)

Apresentação

Reuniões de apresentação do projeto na escola e com autoridades locais.

Comunicação

Relatar as atividades nas reuniões de professores.

Reunião

Reuniões da equipa de professores para preparar as atividades do projeto.

Material
Didático

Elaboração de material didático (educação para o empreendedorismo

Visitas

Visitas a lugares relacionados com a silvicultura, campismo, cultura e história;

Workshops

Workshops sobre questões de educação florestal e empreendedorismo.

Notícias

Divulgação das atividades na imprensa local; Procurar que sejam os alunos a
registarem cada atividade em fotografia e em notícia e, depois, em inglês.

Expositor

Expositor do projeto (materiais recolhidos na floresta, produtos das atividades e
notícias).

Mapa

Mapa dos parceiros do projeto, com caraterização dos respetivos países.

Cartaz OFOF

Cartaz OFOF para promover as atividades OFOF 2014/17.

Exposição OFOF Expositor de atividades do projeto no Dia do Agrupamento.
Site do Projeto

https://twinspace.etwinning.net/101/

Site na Escola

http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=11

Dia na Floresta Dia com atividades na floresta.

14 mar 2017

e-Book Pratos
da Floresta

Os alunos constroem um e-book com os seus pratos favoritos,
com ingredientes da floresta.

Set-out 2016

Almoço
Florestal

Almoço para alunos do 6º ao 12º anos com produtos da floresta
no Restaurante Pedagógico da escola.

23nov 2016

Cantina
Florestal

Almoço na cantina para todos os alunos com um prato contendo
produtos da floresta.

nov2016

Magusto

Confraternização em torno da castanha assada para todos os
alunos e professores da escola.

nov2016

Saúde da
Floresta

Utilização de produtos florestais que promovem a saúde (ex.
ervas aromáticas). Atividade inscrita na Semana da Saúde.

Mai 2017

Revista
Colaborativa

Escrever artigos para revista colaborativa dos países parceiros
FinlândiaHolandaPortugalLituânia

[Disciplina] da
Castanha

Referência em diversas disciplinas sobre a castanha, produzindo
reflexões, textos e outros materiais.

Pratos com
Floresta

Preparação de pratos com produtos da floresta [Semana da
Alimentação].

A Floresta na
Arte Local

Os alunos fazem uma apresentação multimédia sobre o
tratamento da floresta na arte de cada país.

Mural Coletivo

A partir de um desenho, cada escola parceira reproduz 6 vezes
uma parte deste desenho. Espanha junta e constrói um mural.

Out 2016

set a jan 2016

Alcino Simões
alcinosimoes@yahoo.com
https://twinspace.etwinning.net/101/
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ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

DATA
(Provável)

Carnaval
Florestal

Os alunos usam máscaras e outros disfarces relacionados com a
floresta.

24fev2017

Encontro dos
Parceiros na
FINLÂNDIA

1º Dia: Reunião de apresentação e preparação para workshops.
2º, 3º e 4º Dias: Workshops e apresentação de trabalhos
5º Dia: Reunião e balanço dos trabalhos

18 a 24 set
2016

Intercâmbios
de curta
duração para
alunos

Alunos Portugueses, Lituanos e Finlandeses deslocam-se à
Finlândia para trabalhar um tópico atual.
1º Dia: Apresentação e preparação para os workshops.
2º - 4º Dias: Workshops ; 5º Dia: Conclusões e avaliação

18 a 24 set
2016

Visita à Floresta Saída de campo a uma floresta para recolha de material.

out e nov 2016

Fotografar a
floresta

Cada país regista diversas fotos da sua floresta e envia para o
site do projeto (eTwinning).

Imagens da
Floresta

Deslocação à floresta para caraterizar diferentes tipos de floresta.

set a jul 2017

Floresta em
Fogo

Análise estatística comparativa da área ardida com a de outros
países da Europa.

Set-jun 2017

Visita aos
Bombeiros

Visita a quartéis de bombeiros para conhecer as suas funções.

nov 2016

Medições da
Floresta

Medições da floresta com instrumentos matemáticos (p. e.,
espessura, idade, peso e volume das árvores). Dia do Pi.

Visitas de
Estudo

Visitas de estudo a empresas locais relacionadas com a madeira e
as florestas.

Ciência na
Floresta

Visitar o Centro Ciência Viva da Floresta em Poença-a-Nova.

Palestra Viver
da Floresta

Um orador fala sobre turismo rural. Outro sobre construção de
casas em madeira.

Postais de Natal

Workshop relacionado com esculturas matemáticas, usando papel
e fractais para os postais, decorados com materiais da floresta e
em inglês para enviar 25 aos outros países.

Espécies
Ameaçadas

Recolher informação sobre espécies ameaçadas nas nossas
florestas e apresentar a informação às escolas parceiras.

nov dez 2016

FotoMat
Ameaçada

Mostra de Fotografia sobre espécies ameaçadas da nossa floresta
(p.e. borboletas).

Nov jan 2017

ebook da
Floresta

Criação de uma brochura/ebook contendo diferentes aspetos
relacionados com a floresta, evidenciando as semelhanças e
diferenças entre as florestas dos diferentes países parceiros.

Produtos Locais Produção de objetos com madeira local, por exemplo, ninhos de
aves, chávenas de madeira…
de Madeira

14mar 2017

nov 2016

Primavera 2017
jan 2017

Tronco
matemático

Pedir a um pai para trazer um tronco de pinheiro (comprimento
de 25cm). Determinar medidas. Falar da bitola de medição.

Workshop em
Madeiras

Sessão para alunos sobre trabalhos em madeira.

Conto da
Floresta

Atividades de leitura e escrita sobre a floresta, em língua materna
e em Inglês. Recolher um conto da floresta local.

Jan-mai 2017

Vídeo
Colaborativo

Criação de um vídeo colaborativo, seguindo o estilo do projeto de
Johnny Cash acerca do vídeo florestal. Equipas internacionais.

Jan-mai 2017

Floresta
Misteriosa

Jogo de 5 cartões em que numa face tem uma fotografia de uma
zona florestal nacional e na outra face tem pistas para a
descobrir (localização geográfica, espécies endémicas, etc.).

fev 2017
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ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

DATA
(Provável)

São enviados para as escolas parceiras para que os alunos
identificarem essas florestas.

Animais das
Florestas
Locais

Apresentação sobre animais das florestas locais. As
apresentações serão enviadas para alunos nas escolas
parceiras.

Mar 2017

História
Colaborativa

Desenhar / pintar uma história colaborativa passada na floresta.
“Walking in the forests in Europe” Finlândia  Lituânia 
Holanda  Portugal  Espanha  Roménia

mar 2017

Dia
Internacional
das Florestas

O programa de celebração deste dia deverá ser planeado e
organizado pela Associação de Estudantes.

18 mar 2017

Intercâmbios
de curta
duração para
alunos

Alunos da Holanda deslocam-se à Finlândia para trabalhar um
tópico atual relacionado com a floresta.
1º Dia: Apresentação e preparação para os workshops.
2º - 4º Dias: Workshops ; 5º Dia: Conclusões e avaliação

Mar abr 2017

Usos da floresta

Os alunos fazem uma apresentação multimédia sobre os múltiplos
usos da floresta nos seus próprios países.

Preservar a
Floresta

Como manter as florestas cuidadas e tirar o maior proveito disso?
Pesquisar na Internet e questionar especialistas para aprender a
preservar a floresta e a tomar conhecimento dos vários usos
das riquezas naturais da floresta.

abr
2017

Herbário

Produção de um herbário, que é fotografado para fazer herbário
digital.

abr
2017

Encontro dos
Parceiros em
PORTUGAL

Encontro de encerramento em Portugal
1º Dia: Reunião de apresentação e preparação para os
workshops.
2º, 3º e 4º Dias: Workshops e apresentação de trabalhos
5º Dia: Reunião e balanço dos trabalhos

Maio 2017

Intercâmbios
de curta
duração para
alunos

Alunos da Finlândia e da Holanda deslocam-se a Portugal para
trabalhar um tópico atual relacionado com a floresta.
1º Dia: Apresentação e preparação para os workshops.
2º - 4º Dias: Workshops ; 5º Dia: Conclusões e avaliação

Maio 2017

Visitas de
Estudo

Visitas com professores, alunos e familiares à floresta. Serão
realizadas várias atividades ao ar livre, tais como caminhadas.

maio 2017

Dia de Plantar
Árvores

Organizar um Dia de Plantar Árvores.

Primavera
2017

Apadrinhar
Árvores

Plantar árvores na floresta ou apadrinhar árvores da floresta.

Cronologia de
Atividades

Apresentação cronológica das atividades 2016/17 do projeto Our
Forests – Our Future

Avaliação

Elaboração de um relatório final.

mai 2017
Mai-jul 2017

Notas: Os trabalhos serão escritos em Português e, posteriormente, alguns trabalhos serão traduzidos para inglês e colocados no
site do projeto; Poderão ser realizadas outras atividades, após análise dos intervenientes.
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