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Plano Anual de Atividades 2014/15

A preencher pela Coordenação Nacional

ID do Clube

Projecto Prosepe
Ciclo: Prevenção dos incêndios florestais pela educação
2014/15
Tema: “Os incêndios florestais não queimam apenas árvores”

Nome do Clube da Floresta:
Os Palmeirinhas

Nome da Escola:
E.B.2 e 3 de Palmeira

Nome do Agrupamento:
Escolas Sá de Miranda

Distrito:
Braga

Atividades constantes do Plano Geral do
Prosepe
Ao longo do ano letivo será feita a recolha seletiva de lixo,
de tampas, pilhas para projetos solidários em todos os JI e
na Escola E.B.2 e 3 de Palmeira. Continuidade da Recolha
de óleos alimentares usados.

Setembro e
outubro

Renovação da Horta Biológica- Renovação de espaços para
culturas de inverno com novas sementeiras e construção de
pequenas estufas (JI Stª Lucrécia)

13 de outubro

Comemoração do Dia Internacional da Prevenção das
Catástrofes Naturais no JI de Adaúfe com a realização de
um Simulacro de sismo.

18 outubro

3 de novembro

1º Período
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Calendarização

11 de novembro

De 21 a 28 de
novembro
21 de novembro

26 de novembro

Organização e participação nas VIII Jornadas Nacionais do
Prosepe realizadas na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
Participação na “Mostra Dos Clubes da Floresta” com
trabalhos elaborados em anos anteriores.
Sessão com Técnicos da CMB -“Vamos poupar com o
Poupas!!!” no JI de Adaúfe.
Comemoração do S. Martinho:
-Realização de Magustos (Todos os JI aderentes);
- Atividade realizada em parceria com a biblioteca
da escola e que consistirá numa exposição de
arranjos e das quadras referentes ao Concurso
“Quadras sobre São Martinho, Castanhas e
Castanheiros ”.
- Recolher e explorar lendas, provérbios, canções
e costumes alusivos à tradição do magusto (JI
Adaúfe)
Comemoração do Dia da Floresta Autóctone com atividades
dinamizadas pelo clube em parceria com a Biblioteca:
- Participar na atividade organizada pela Câmara
Municipal “ Florestar Monte Picoto” com plantação e
sementeira de flora autóctone.
- Sessão de esclarecimento na Biblioteca, para duas
turmas de 7º. Ano, sobre a Importância da Floresta
Autóctone, orientada pelo Dr. Nuno Silva do Gabinete
Técnico Florestal da Câmara Municipal de Braga
-Realização de Jogos na biblioteca da escola (baralho
de cartas e de um jogo de pares ou puzzle com o nome
vulgar e científicos de espécies autóctones);

-Passagem de um PowerPoint sobre Floresta
Autóctone, sugestões de sites a consultar sobre este
tema, de modo a que os alunos da escola E.B. 2 e 3 de
Palmeira possam realizar um questionário on-line;

Dezembro

-Preparação de um exercício de evacuação para uma
situação de incêndio na escola.

Época Natalícia:
-Construção
objetos
ecológicos,
utilizando
preferencialmente
materiais
da
floresta
ou
reaproveitados, como por exemplo, árvores de Natal,
objetos de decorações, prendas e de alguns elementos
do presépio (JI aderentes).
- Pequenos presépios decorativos (Programa Green
CorK .

Atividades constantes do Plano Geral do
Prosepe

Mês de janeiro

Cantar as Janeiras utilizando instrumentos construídos pelos
alunos com reaproveitamento de resíduos.

Fevereiro

Renovação da Horta Biológica Renovação de espaços para
culturas da primavera e verão (JI STª Lucrécia)

12 de fevereiro

Visita à Quinta pedagógica- Ateliê da Fábula (Da horta para o
prato) JI de Pousada

28 de fevereiro

Comemoração do Carnaval:
- Carnaval temático “Seja folião sem gastar um
tostão” co a criação de Adereços confecionados pelas
famílias- JI de Adaúfe
- Criação de adereços, máscaras e um palhaço
ecológico, com diversificados materiais no JI de
Bracara Augusta
Comemoração Dia do PROSEPE (4 de março):
- Construção de painel de exterior no JI de Adaúfe
- Realização de um teatro de fantoches para o préescolar, o que implica a realização ao longo do 2º período das
seguintes tarefas:
 Criação do texto sobre a floresta; Elaboração do
cenário e dos fantoches.
 Criação do jogo da Glória simplificado sobre o
tema para depois do teatro.

4 de março

2º Período
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Calendarização

21 de março

Comemoração do Dia Mundial da Floresta:
-Arranjo e replantação dos canteiros/floreiras do JI de Adaúfe
-Confeção de flores com caixas de ovos, embalagens de
iogurtes, botões e tecidos no JI de Bracara Augusta.
- A Escola E. B. 2 e 3 de Palmeira irá organizar e dinamizar
atividades ligadas à prevenção de Incêndios Florestais,
nomeadamente:
 Sessões de esclarecimento na biblioteca da escola
com a presença de entidades ligadas à proteção
civil, como os bombeiros;
 Realização de um simulacro.

Mês de março
Sessão com técnicos: Workshop – confeção de sabão nos JI de
Pousada e Stª Lucrécia

Data a definir

Oficina de Reciclagem de papel no JI de crespos, orientada pelas
professoras Lurdes Pereira e Lúcia Dourado.

Ao longo do
Participação num projeto, em parceria com a Câmara Municipal,
segundo e terceiro sobre reflorestação e identificação de espécies da escola de
período
Palmeira, com a plantação de árvores fornecidas pela Câmara e a
elaboração de placas de identificação.

Data a definir

Atividades constantes do Plano Geral do
Prosepe
Oficina de Reciclagem de papel no JI de Dume, orientada pelas
professoras Lurdes Pereira e Lúcia Dourado.

22 de abril

Comemoração do Dia Mundial da Terra- Construção do planeta
Compromisso da criança/família para ajudar o Planeta ( JI Adaúfe)

3 de maio

Comemoração do Dia do Sol - Sessão com Técnicos da Farmácia
e construção de folheto informativo

Maio

3º Período
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Calendarização

5 de junho

Organização e participação no Encontro Regional dos Clubes da
Floresta.

Comemoração do dia Mundial do Ambiente
- Exposição dos trabalhos elaborados pelos membros do
clube ao longo do ano.
- Jogo de observação da natureza no JI de Adaúfe
- Realizar um pedipaper pela natureza no JI de Pousada.
- Exposição de trabalhos individuais e alusivos à
reciclagem, e reutilização com o apoio de materiais de
desperdício no JI de Bracara Augusta.
- Participar numa atividade promovida pelo pelouro do
ambiente da Câmara Municipal de Braga (JI de Stª
Lucrécia)

22ActividadesActividades

Plano Anual de Atividades 2014-15

Outras Observações:
Fazem parte do clube alguns JI do Agrupamento,
nomeadamente:
JI Pousada – Educadora Manuela Malheiro
JI Bracara- Educadoras Teresa e Augusta
JI de Adaúfe – Educadoras Filomena e Manuela Leite
JI Stª Lucrécia – Educadora Ana Cristina Alcoforado

Aprovado pelo Conselho Pedagógico da Escola em ________________
O Presidente do Órgão de Gestão,

(Autenticado com carimbo ou selo branco)

Data (a-m-d) ______ – ___ – ___
Professor(a) Coordenador(a),

(Assinatura)

Nota:
-Não serão aceites documentos que não estejam datados, assinados e carimbados.

