
Plano Anual de Atividades 2015/2016

PROSEPE

Atividade Objetivos Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox)

Participação no Dia da Escola com a realização de uma  “Oficina do 

Prosepe” na Escola Básica de Palmeira, onde serão desenvolvidas 

diversas atividades.

 Divulgar atividades do Clube da Floresta;

 Despertar valores, atitudes e princípios comportamentais que conduzam à 

preservação do meio ambiente;

 Possibilitar a participação ativa dos alunos.

Alunos do 5.ºano 17 de novembro
Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

Sessão de esclarecimento na Biblioteca, para duas turmas de  8.ºAno, 

sobre a Importância da Floresta Autóctone, orientada pelo Engenheiro 

Abel Barroso

Sensibilizar e envolver a comunidade educativa e comunidade em geral na 

importância da floresta e da sua reflorestação;

Quatro turmas, duas 

de 9.º ano e duas de 

8.ºano.

23 de novembro
Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

Melhoramento dos espaços verdes da Escola Básica de Palmeira com a 

plantação de especies arbóreas.

Despertar valores, atitudes e princípios comportamentais que conduzam à 

preservação do meio ambiente; Possibilitar a participação ativa dos alunos;

Conhecer as espécies arbóres existente na EBa de Palmeira.

Comunidade 

educativa
23 de novembro

Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

Construção de ninhos e comedouros para aves. Refletir sobre a importância da floresta como abrigo de muitos seres vivos.
Comunidade 

educativa

Ao longo do 2.º 

Período

Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

 Comemoração do Dia do Prosepe com a colocação dos ninhos e 

comedouros no carvalhal jovem da escola (plantado no ano letivo 

anterior) e das placas identificativas das espécies arbóreas da escola.

Sensibilizar e envolver a comunidade educativa e comunidade em geral na importância da floresta e da sua reflorestação
Comunidade 

educativa
4 de março

Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

Oficina de sabão natural em jardins de Infância dinamizada pelas 

professoras Lurdes Pereira e Lúcia Dourado.

Conhecer processos caseiros de elaboração de sabão;

 Possibilitar a participação ativa dos alunos.

Alunos dos Jardim de 

Infância

No final do 2.º 

período

Jardins de 

Infância
sem custos

Participação na comemoração do dia do Agrupamento:

- Organização/Mostra da “Tendinha das plantas aromáticas e 

medicinais”.

- Partilha, com a comunidade escolar, de espécies criadas no viveiro do 

clube.

Sensibilizar a comunidade sobre a importância das plantas aromáticas e medicinais;
Comunidade 

educativa
22 de abril

Escola Básica de 

Palmeira
sem custos

 Organização e participação no Encontro Regional dos Clubes da 

Floresta.

Criar laços afetivos com o Ambiente e a Floresta; 

Proporcionar intercâmbios de experiências no âmbito da cidadania e de interesse 

pedagógico; 

 Sensibilizar para a prevenção de incêndios florestais; 

 Trabalhar o comportamento e a orientação em itinerários pedestres.

Alunos do clube da 

Floresta
Maio Local a designar sem custos

Colaboração na visita de estudo dos 8.ºanos ao Parque Nacional 

Peneda-Gerês ( PNPG).

 Conhecer o Património Natural e Cultural do PNPG;

Criar laços afetivos com o Ambiente e a Floresta; 

Compreender a importância do PNPG para a preservação da biodiversidade.

Alunos dos 8.ºanos Início do 3.º período sem custos

Recolha seletiva de lixo, de tampas, pilhas para projetos solidários em 

todos os JI e na Escola Básica de Palmeira. Continuidade da Recolha de 

óleos alimentares usados

Sensibilizar e envolver as crianças e as famílias no esforço global da reciclagem e 

valorização dos resíduos;

Responsabilizar para os deveres e direitos do cidadão e a preservação da natureza;

Alunos do clube da 

floresta

Ao longo do ano 

letivo

Escola Básica de 

Palmeira e JI
sem custos

Recuperação de espaços verdes na Escola Básica de Palmeira 

nomeadamente:

 - do viveiro de plantas; 

- Criação e manutenção de uma horta vertical;

- dos canteiros de plantas aromáticas e medicinais;- criação e 

colocação de placas identificativas das principais espécies arbóreas 

existentes na Escola de Palmeira.

Promover a educação ambiental;

Compreender a importância das hortas verticais;

Conhecer as espécies arbóres existente na Escola Básica de Palmeira.

Comunidade 

educativa

Ao longo do ano 

letivo

Escola Básica de 

Palmeira
sem custos


