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Gostávamos de ter um local onde pudéssemos
aprender coisas relacionadas com as plantas, que nos
ajudassem a compreender melhor a matéria que o professor
dá na sala de aula.

Na nossa Escola existia um espaço que estava a servir para arrumar móveis, aparelhos
estragados ou sem utilidade.

Gostávamos de aprender a semear, plantar e todas as outras tarefas necessárias
para o desenvolvimento das plantas.

Porque surgiu este projeto?
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Quem participa no projeto?

150 alunos 8 turmas 6 professores
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Quais são os nossos parceiros estratégicos?

APEE da Escola Mário 
Sacramento
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Limpámos e arrumámos a estufa (tinha
roupas, lixo eletrónico, papelão, 
mobiliário antigo estragado, …).

O que já fizemos?

Recuperámos o mobiliário antigo para
equipar a estufa.

Organizámo-nos e distribuímos tarefas.
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O que já fizemos?

Plantámos aromáticas.

Vendemos a louça da Vista-Alegre para 

angariação de fundos.

Preparámos a estufa para poder ser uma sala de aulas.

Criámos um blog para divulgar tudo o que vamos
fazendo no projeto.

https://blogdearomaticas.wordpress.com/
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O que já fizemos?

Comprámos duas lupas binoculares

para o futuro laboratório.

Fizemos a etapa preliminar da identificação
das árvores e arbustos do espaço escolar.
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Quanto tempo falta para acabar o projeto?

Apresentação pública do Projeto

Limpeza e arrumação do espaço

Receção de produtos 
para angariação de fundos Compra de equipamento necessário ao 

funcionamento da estufa

Venda de produtos (louça, plantas)

Plantação de aromáticas
Compra de equipamento necessário ao 
funcionamento da estufa
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Divulgação do projeto junto da comunidade 
científica internacional.

Resumo nº IV-SIETDH-69849

Apresentação (online): 22 a 24 julho

IV Seminário Internacional - Educação, Territórios 
e Desenvolvimento Humano

Universidade Católica Portuguesa - Porto
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Até agora, que avaliação fazemos do projeto?
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Positiva Negativa

Reconhecimento e apoio por parte dos 
órgãos de gestão da escola

Dificuldade em conciliar os tempos de 
organização conjunta de todos os 

intervenientes
Envolvimento significativo dos alunos 
nas atividades propostas, inclusive no 

período de ensino à distância

Mobilização da Comunidade Educativa

Dificuldades de implementação do 
projeto durante o período de ensino à 

distância

Consciência de que é possível 
desenvolver projetos sustentáveis e 

adequados à população escolar

Promoção integrada e 
pedagogicamente enquadrada de 

alunos abrangidos por medidas 
adicionais (DL54/2018) em atividades 

de cariz pré-profissional
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