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1. Sumário introdutivo
O Projeto Charcolândia nasce de um sonho alimentado pelos professores mais antigos da
escola, que pretendem dinamizar um espaço baldio perto da entrada. Alguns alunos
brincam ou simplesmente passeiam neste espaço sem qualidade ambiental, por ser dos
poucos não cimentado e sem pavilhões pré-fabricados.

Dar uma orientação pedagógica que sirva os interesses da comunidade escolar quer a
nível cultural, quer do bem-estar físico e psíquico é, pois a ideia-chave, condutora deste
projeto.
Passar do sonho à realidade tem exigido um esforço conjunto de toda a comunidade, em
que estão envolvidos não só os personagens principais, os Alunos, como os Professores,
a Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE), o Pessoal Auxiliar e as
Juntas de Freguesia do Monte Abraão e de Massamá.
A construção de um Charco com Vida na escola, foi o projeto embrionário de 2010/2011,
indutor deste projeto de crescimento a Charcolândia para 2011/2012, com continuidade
em 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Estes projetos têm sido suportados por uma
planificação aberta, tal como qualquer sistema na Natureza, permitindo a troca de ideias,
de capacidades e de saberes, entre todos os voluntários intervenientes.
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A Charcolândia é, pois, um projeto de futuro, que não se reduz apenas a um ano, pois não
perde a sua atualidade e será, sempre, palco de novos projetos elaborados por pequenos
grupos (turma) ou grandes grupos (departamentos, escola ou agrupamento de escolas).
É uma espécie de energia alternativa, nunca se esgota!

2. História do Projeto
O Projeto Charcolândia nasce de um outro já desenvolvido no ano letivo 2010-2011, o
Projeto Charcos com Vida. Este teve como suporte o projeto nacional com o mesmo nome,
dirigido às escolas dos Ensinos Básico e Secundário e que é resultado de uma parceria
Ciência Viva e CIBIO-UP (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos da Universidade do Porto). Consiste na adoção e/ou construção de um charco e
investigação da sua biodiversidade.
Do Projeto Nacional Charcos com Vida, além de uma pesquisa para levantamento de
charcos na zona de Sintra, nasceu a vontade de construir um, na nossa escola, aonde
pudéssemos observar o evoluir de um ecossistema e a sua dinâmica, sem termos que nos
sujeitar às dificuldades de deslocação.
Neste primeiro ano dedicámo-nos à fase de sensibilização para o projeto e de construção
do charco.

Depois de escavado o sítio do Charco e da sua impermeabilização, foi organizado um
café-concerto por uma turma de 8º ano, para comemoração do lançamento da 1ª pedra do
charco no final do ano letivo 2010/2011, com a presença de todas as entidades envolvidas
– a Presidente da Junta de Freguesia do Monte Abraão, a Direção da Escola, a APEE, os
alunos e mais professores e o Jardineiro da escola em funções cessantes, por falta de
verba para manter o seu salário.
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Café concerto do final do ano letivo 2010 / 2011, onde foi divulgada a
canção do Charco.
Temos um vasto suporte fotográfico, testemunho de todas as fases de evolução deste
projeto e do esforço empreendido por todas as entidades envolvidas que denotam o
princípio natural que o norteou: “É preciso morrer para originar vida, tal como a semente
que germina, morre porque dá vida a uma nova planta”.

Os acabamentos e vedação à volta do charco só foram concluídos no início de 2011/2012
por dificuldades de mão de obra. O impermeável plástico foi protegido com uma forra de
serapilheira e delimitou-se o Charco com pedras.
Passou-se, então, à fase de colonização do Charco com as primeiras plantações e a
colocação de duas rãs na água, aí acumulada das chuvas.
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As atividades científicas no âmbito das Ciências Naturais e de Físico-Químicas,
despoletadas por este ecossistema têm vindo a ser dinamizadas através dos clubes desta
temática e/ou apoios de Educação Especial.
É de referir a integração deste projeto na área funcional de Ciências da Terra lecionada
por professoras de C. Naturais e C. Físico-Químicas, a alunos com patologia de Síndrome
de Down, paralisia cerebral e défice cognitivo grave.

Releva-se a excelente motivação destes alunos, nomeadamente na área da proteção
ambiental e construção de um mini Jurássico Parque com a plantação de uma "Ginkgo
biloba" e construção de dinossauros, vulcões e fósseis em materiais moldáveis.
Assinala-se entre outras atividades as aulas de campo dadas pelo Dr. José Teixeira,
coordenador do projeto nacional Charcos com Vida, no Dia da Terra em que se realizou
uma entrevista para o jornal “Público” e pelo Charcólogo da Faculdade de Ciências de
Lisboa, Dr. Rui Rebelo, nosso consultor, que nos visitou sempre que pedimos e teve
disponibilidade.
Regista-se, ainda, como ponto alto, a participação na 10ª edição do concurso “Ciência na
Escola” para o prémio Ilídio Pinho em que ganhámos, apenas, a 1ª parte, a do concurso
de ideias. Com o prémio de 500 euros angariado, comprámos uma mangueira, algumas
5

plantas e serapilheira para a requalificação do charco. O que sobrou foi aplicado, em
2012/2013, na compra de bordaduras que delimitaram os canteiros.
O final do ano 2011/2012 foi marcado pelo início da construção de canteiros e respetiva
plantação feita pelas diferentes turmas de 2º e 3º ciclos.

As plantas foram compradas com o dinheiro angariado na “Feira das Plantas”, atividade
esta promovida pelo Clube da Terra no Dia do Patrono.

Foram ainda observados macroinvertebrados em tabuleiro de luz, construído em ET pelos
alunos de 3º ciclo, assim como modelos eletrónicos com sons da natureza.
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No ano 2012/2013 o Charco foi requalificado com nova impermeabilização e as atividades
científicas de caráter ecológico, de observação de fatores bióticos e abióticos

e de

preservação ambiental continuaram, além de outras que assinalaram épocas específicas
como a do Natal, do Dia do Patrono e do Dia Mundial do Ambiente.

Atividades científicas – aula prática de 8º ano

Montagem de um presépio – Natal 2012

em novembro 2012

Atividades do clube em maio 2013

Dia 5 de junho 2013

Este é o Jardim da Poesia criado este ano, dia 5 de junho, para dinamizar as plantações
iniciadas no ano anterior e cuja manutenção ficou comprometida com a falta do jardineiro.
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O

ano

de

2012/2013

foi

marcado

por

mudanças

profundas

que

alteraram

significativamente a planificação e a capacidade individual e conjunta de desenvolver o
projeto. A crise financeira do país, a nova reorganização do ensino e consequente redução
do corpo docente, a inserção da escola num novo Agrupamento, a saída do jardineiro por
falta de verba, a instabilidade das famílias e os comportamentos dos alunos que refletiam
todo um esforço de adaptação à realidade, não permitiram canalizar as “energias” para a
consecução dos ideais deste projeto. Mas, nem por isso, esmoreceu a vontade de lhe dar
continuidade. Mantiveram-se as atividades de monitorização do Charco e sua utilização
como complemento curricular das aulas práticas de 8º ano e de clubes ou Projetos
Curriculares de Turma relacionados com a temática ecológica.

O ano de 2013/2014 continuou a refletir um ambiente de crise profunda e de mudanças
que não trouxeram nenhuma mais valia pedagógica – a adaptação a novas diretrizes de
funcionamento em Mega-Agrupamento e a união das duas Juntas de freguesia de
Massamá

e

Monte

Abraão

que

implicou

uma

mudança

de

intervenientes

e

consequentemente uma necessidade de estabelecer novos contactos.
No entanto foi, novamente, admitido um jardineiro para a escola que colaborou na
manutenção do espaço do Charco e na plantação no Dia Mundial da Árvore e no dia
Mundial do Ambiente.

Charco em 21 de março de 2014
A plantação feita no ano anterior floriu e 2 loureiros estão já plantados, deste ano.
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Plantação no Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho 2014

Este ano foi marcado pelo desenvolvimento da população de anfíbios que veio dar uma
nota de ânimo, fazendo-nos acreditar que vale a pena continuar, pois a Natureza é
dinâmica e segue o seu percurso vital, alheia aos conflitos humanos que criam obstáculos.

As Rãs, com o seu coaxar, trouxeram a beleza do campo até à cidade.
Ninguém ficou indiferente à sua presença.
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3. Projeto Charcolândia
O Objetivo fundamental deste projeto é rentabilizar um espaço baldio da escola
orientando-o para uma pedagogia holística que releva valores científicos, culturais,
artísticos e lúdicos ao mesmo tempo que se institui como espaço privilegiado de lazer.

3.1. Atividades desenvolvidas em 2011/2012 e 2012/2013
A realidade nos dois anos transatos, permitiu usar o Charco como laboratório vivo da
escola. Aqui realizaram-se atividades científicas para:
♦ observação da biodiversidade quer macroscópica quer microscópica,
♦ investigação de fatores ambientais da água e do ar com base na medição de parâmetros
químicos e físicos,
♦ preservação do meio ambiente, como sejam a recolha de lixo dentro e fora da água e
jardinagem do espaço dentro da cerca do Charco.

A manutenção deste ecossistema exigiu uma educação ambiental permanente e uma
sensibilização para valores cívicos regular que foi feita através:
♦ do contacto direto com os jovens no local, no Clube Charco Com Vida, nas aulas de
Ciências Naturais e de Formação Cívica (em 2012/2013 foi retirada do currículo),
♦ de PowerPoints informativos e sensibilizadores feitos por alunos de 2º e 3º ciclos que os
foram apresentar aula a aula a todas as turmas;
♦ de cartazes colocados nos diferentes pavilhões, divulgadores de um Clube dos Amigos
do Charco que pretendia aglutinar cada vez mais alunos, à volta do propósito de defender
a integridade de vida das espécies que aí habitavam, contribuindo para a conservação do
Charco.
♦ de placares na zona do Charco, sensibilizadores de comportamentos ecológicos, ao
mesmo tempo que valorizam o seu caráter científico que justifica o sentido de Área
Protegida.

Enriqueceu-se o conhecimento curricular das disciplinas de Ciências Naturais (2º e 3º
ciclos) e de Ciências Físico-Químicas e fomentou-se uma progressiva interdisciplinaridade
com Língua Portuguesa, Matemática, Educação Visual, Educação Musical, Educação
Tecnológica, TIC e Educação Moral, através de uma diversidade de atividades que a
seguir se discrimina:
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♦ Colonização do charco com rãs e outros anfíbios, aves, répteis e invertebrados diversos.
(Clubes CN)
♦ Plantação dentro da cerca. (Clubes CN)
♦ Limpeza do Charco, com as redes. (Clubes CN)
♦ Limpeza na zona da Charcolândia. (Clubes CN e FC)
♦ Observação microscópica da água do charco. (Aulas e clubes CN)
♦ Medições da temperatura, ph, salinidade e profundidade da água do charco. (Aulas
CN/FQ e clubes)
♦ Observação de macroinvertebrados à lupa. (Aulas e Clubes CN)
♦ Observação de macroinvertebrados com tabuleiro de luz. (ET, clubes e aulas CN)
♦ Audição dos sons da Natureza. O valor do silêncio. (EMRC- CN)
♦ Construção de tocas para observação de insetos. (Clubes CN)
♦ Construção de comedouros e ninhos para passarinhos. (Clubes CN)
♦ Elaboração de BD com base na temática da sustentabilidade do Charco. (EV 3º ciclo)
♦ Criação de um parque Jurássico, com plantação de uma Ginkgo biloba, moldagem de
dinossauros, fósseis, rochas, simulação vulcânica. (Projeto parcialmente desenvolvido com os
alunos de Educação Especial em 2011/2012)

♦ Divulgação da canção do Charco. (autoria 8º B/Prof. Rui Franjoso em 2010/2011 - EM)
♦ Construção do Blog Charcos com Vida. (ITIC)

Estas atividades que foram implementadas no âmbito do Projeto Charcos com Vida terão
maior incremento quando o espaço envolvente se tornar na Charcolândia e novas
atividades forem integradas, dando oportunidade de intervenção a todos o Departamentos
Curriculares e até disciplinas, sem exceção, reforçando a credibilidade do projeto e
permitindo a sua expansão a todo o agrupamento de escolas D. Pedro IV, rei “Herói da
Liberdade”, precursor dos regimes democráticos, símbolo de duas pátrias, caracterizado
pelo seu «atrevimento corajoso» e nosso patrono.
Neste 3º ano, 2012/2013, o projeto expandiu-se ao mega-agrupamento de escolas Miguel
Torga, poeta e escritor contemporâneo cujo nome terá raízes fortes em terras do Charco
no simbolismo da plantação de uma Torga (urze), planta brava da montanha que nasce
sob a aridez da rocha. A plantação foi realizada no Dia Mundial do Ambiente a 5 de Junho
de 2013 numa pequena cerimónia que envolveu a leitura, ao ar livre, de poemas daquele
poeta.
De referir que a componente histórica e poética constituem, também, substrato inspirador
na construção e dinamização da Charcolândia.
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Estas imagens documentam o aspeto do Charco e da respetiva área vedada no
final deste ano letivo de 2012/2013.

3.2. Atividades empreendidas com os alunos no ano 2013/2014
♦ Trabalhos laboratoriais de observação de água do Charco, no âmbito da Biologia e da
Físico-Química à semelhança dos anos anteriores.
♦ Observação e desenho de formas larvares de insetos e outros macroinvertebrados.
♦ Observação de anfíbios e de libélulas na fase de reprodução.
♦ Pesquisa na Internet para identificação de espécies encontradas.
♦ Atualização do Blog Charcos com Vida.
♦ Atividades de educação ambiental em PowerPoint, cartazes ou em aulas de
campo.
♦ Plantações dentro da cerca do Charco.
♦ Colocação de ratoeiras para insetos.
♦ Jogos do site Charcos com Vida.
♦ Preparação das atividades para o Dia Mundial do Ambiente, na Semana das
Artes.

3.3. Atividades a empreender para o ano letivo 2014/2015
♦ Pesquisar e elaborar um documento sobre o património histórico da escola, valorizando
as peças de granito aparelhado que constituíam o pórtico da antiga entrada da escola que
jazem nesta área, e que será reconstituído no pequeno troço de muro a construir por
detrás do anfiteatro. (H)
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♦ Estabelecer os contactos com a União de Juntas de Massamá e Monte Abraão,
Câmara Municipal de Sintra e Associação de Pais e Encarregados de Educação
(APEE) para a construção da Charcolândia.
♦ Envolver a comunidade escolar na prossecução do Projeto Charcolândia,
informando e sensibilizando alunos, professores, encarregados de educação e
auxiliares de ação educativa, para que todos participem e contribuam para a sua
efectivação. Realizar-se-ão Power Points a apresentar às turmas ao longo do 1º
Período. Na receção aos alunos de 5º ano proporcionar uma visita ao Charco
alertando-os para a sua importância.
♦ Manter as atividades de monitorização do Charco e de sensibilização ambiental,
no Clube Charco com Vida e nas aulas de Ciências Naturais que integrem esta
temática ecológica.
♦ Integrar novas atividades nomeadamente a observação de insetos, com vista à
elaboração de uma coleção entomológica para a escola.
♦ Construir canteiros de ervas aromáticas e/ou de plantas ornamentais.

Estas imagens documentam o aspeto do Charco e da respetiva área vedada no
final deste ano letivo de 2013/2014

13

É preciso melhorar a zona circundante – a Charcolândia – para que os alunos
acreditem na sua finalidade, se envolvam, continuem a empenhar-se nas
atividades e preservem o meio ambiente.

3.3. Planta do Projeto “Charcolândia”
A planta que se apresenta foi estudada e concebida pela professora/arquiteta
Filomena Martins de Educação Visual, com base nos interesses propostos pelo
departamento de Ciências Experimentais.
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Este espaço pedagógico está assinalado na planta da escola representada na
página seguinte.
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3.4. Consideram-se três vertentes principais para a construção da
Charcolândia:
►O Charco
►O Anfiteatro com recinto de atuação
Pintura e decoração dos muros envolventes.
►Os espaços ajardinados e de passagem.

3.4.1. Atividades estruturais a empreender na construção da Charcolândia
para o ano letivo de 2013/2014
►O Charco
No início do ano letivo de 2012/2013 o Charco foi requalificado com a ajuda da
Junta de Freguesia de Massamá. Foi feita nova impermeabilização, rebaixadas
as margens, delimitado o charco com pedras semienterradas e melhorado o
canal de alimentação com água das chuvas e de escoamento em tempo de
cheia.
Este trabalho foi orientado pelo Sr. Engenheiro Leoberto da empresa de
Jardinagem “Gotas Mimosas”.
Estava planeada a colocação de relva (escalracho) à volta do charco e plantação
de pequenos arbustos junto à cerca de madeira com o sentido de reforçar a
proteção desta área, mas não foi possível a sua concretização pelo que fica
adiada para o próximo ano letivo.

17

No entanto no final do ano conseguiu-se fazer alguma plantação de chorinas e
torgas e colocar-se placares sensibilizadores, executados pela Junta de Freguesia
de Massamá. Estas atividades comemorativas do Dia Mundial do Ambiente
inseriam-se na Semana “Viver a Arte” que ligou a poesia à Natureza.

O Jardim da Poesia

Plantação de torgas

– Dia Mundial do Ambiente 2013

Placares do Charco
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Este painel figura junto às urzes plantadas na área do charco no dia Mundial do Ambiente.

Estes dois placares, também foram colocados na área protegida do Charco.

19

►O Anfiteatro e a decoração envolvente
▪ Construção do mini anfiteatro e recinto de atuação com xadrez. Tem como
finalidade principal a realização de pequenos eventos (com uma ou duas turmas)
ao ar livre, das diferentes áreas disciplinares, como seja uma dramatização ou
outra representação, ou um posto de inspiração criativa para uma aula de
Educação Visual, para a escrita de um conto ou de um poema para Língua
Portuguesa, Inglês ou Francês, para narrar factos históricos de que a região de
Queluz é rica. A polivalência deste espaço aponta ainda para lugar de descanso,
de convívio e simultaneamente de recanto lúdico, aplicado ao Xadrez desenhado
no recinto de atuação.
▪ Aproveitamento arquitetónico das pedras grandes que aí se encontram, tendo em
conta o valor histórico que representam na vida da escola, pois constituíam os
umbrais do portão antigo que fora também entrada da Quinta do Conde de
Sabugosa.
▪ A decoração dos muros envolventes está planificada para ser realizada em
placas zincadas que serão aparafusadas ao muro previamente pintado, de modo a
poderem ser retiradas com facilidade para futuros retoques na pintura que se
degradará forçosamente com o tempo.
Os esboços elaborados nas aulas de EV com a professora Filomena Martins em
2011/2012, estão à espera de continuadores, visto que a referida professora
passou à reforma.
►Os espaços ajardinados e de passagem.
▪ Jardinagem global do espaço exige:
- orientação da seleção e distribuição de plantas;
- preparação da terra para os canteiros;
- definição das zonas de passagem com colocação de lajes de apoio;
- delimitação dos canteiros, construída no final deste ano 2012/2013, mas precisa
de ser melhorada;
- a adução da água da fonte da escola para o espaço da Charcolândia, a fim de
garantir a irrigação sustentada do jardim e alimentação do Charco em tempo de
seca.
▪ Construção de bancos de jardim e dois recipientes para lixo.
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3.4.2. Necessidades para a realização das atividades estruturais:
▪ Financiamento e mão de obra para a construção do mini anfiteatro e recinto de
atuação e pintura do muro.
▪ Pesquisa e estudo do aproveitamento das pedras do antigo pórtico da escola.
▪ Financiamento e mão de obra para o recorte, das placas zincadas, com as
formas criadas pelas turmas de 3º ciclo de EV em 2011/2012.
▪ Equipa de jardinagem, para apoiar a vertente de jardinagem da Charcolândia –
preparação do solo, nomeadamente o dos canteiros que já estão delimitados com
bordaduras compradas este ano, seleção de plantas, plantação, colocação de
lajes de passagem e sistema de irrigação que garanta o sucesso da plantação.
▪ Madeira e mão de obra para construir os bancos de jardim e os dois recipientes
de lixo.
▪ Compra de material necessário à jardinagem e manutenção do jardim.

3.4.3. Recursos humanos de apoio à concretização do Projeto Charcolândia
▪ Professores
▪ Consultor do Charco – Dr. Rui Rebelo
▪ Alunos
▪ APEE (Associação de Pais e Encarregados de Educação)
▪ Encarregados de Educação que se disponibilizem
▪ Pessoal auxiliar de educação
▪ Junta de Freguesia do Monte Abraão
▪ Junta de Freguesia de Massamá
▪ Câmara Municipal de Sintra
▪ Investigadores do Projeto “Charcos com Vida” do CIBIO-UP

3.4.4. Apoios financeiros ao projeto
▪ APEE (Associação Pais e Encarregados de Educação)
▪ Junta de Freguesia do Monte Abraão
▪ Junta de Freguesia de Massamá
▪ Câmara Municipal de Sintra (A contactar)
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4. Considerações finais
Este é um projeto de alma e coração, feito com e para os alunos.
Lentamente foi criando raízes a avaliar pelo entusiasmo dos alunos que
frequentaram os Clubes temáticos – Charcos com Vida, Clube da Terra, Clube
Horta Jardim – pelo entusiasmo dos alunos de Educação Especial, pelas opiniões
dadas

por

diversos

elementos

da

comunidade

escolar

–

professores,

encarregados de educação, pessoal auxiliar e, é claro, alunos – além de a zona se
ter tornado ponto de encontro mais frequentado pelos alunos, os amigos do charco
e os que ainda não estão sensibilizados para a obra que está a nascer.

A construção da Charcolândia – Anfiteatro e Jardim – é uma necessidade
premente para a manutenção e preservação do Charco já existente e para
aumentar a diversidade de atividades a implementar que promovem a
Charcolândia como um recurso multidisciplinar insubstituível e com uma
componente de desenvolvimento cívico marcante.
O espírito empreendedor deste projeto prevê a Ciência como uma saída para a
crise, sendo necessário promover uma sociedade dinâmica e o conhecimento
científico desde tenra idade, com um sentido humanizado de melhores condições
de vida para todos.
Acredito que este projeto tem viabilidade porque todos nos incluímos e muitos
estão envolvidos. Vale a pena abraçar um projeto que impulsiona algo de novo,
construtivo, diferente e comunitário, com otimismo, perseverança e jovialidade,
preconizador de alegria e paz na escola.
A professora coordenadora do Projeto Charcolândia
Maria Antonieta Gonçalves
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5. Adenda 2014/ 2015
O Projeto Charcolândia, foi integrado no Programa Eco-Escolas a que aderimos por
termos definido objetivos comuns de Promoção da Qualidade de Vida através de uma
efetiva Educação Ambiental na formação de eco-estudantes e da implementação de
melhores condições ambientais na escola. Aprender a preservar o nosso Planeta
começa pela experiência de requalificar e preservar o ambiente da Escola.
O Clube Charco com Vida foi a vertente do Projeto, mais ativa, que dinamizou o espaço
da Charcolândia e manteve vivo o sonho da sua concretização.

A realidade atual permitiu continuar a usar o Charco como laboratório vivo da escola e
como estratégia de educação para os valores ecológicos de defesa do meio ambiente,
através da realização das seguintes atividades:
 Colonização do charco com rãs, aves, répteis e invertebrados diversos. (Clube)
 Plantação de ervas aromáticas num canteiro fora da cerca. (Clube e CN)
 Limpeza do Charco, com as redes. (Clube e CN)
 Limpeza na zona da Charcolândia. (Clube e FC)
 Observação microscópica da água do charco. (Clube e CN)
 Medições da temperatura, ph, salinidade e profundidade da água do charco.
(Clube e CN)
 Observação de macroinvertebrados à lupa. (Clube e CN)
 Observação de macroinvertebrados com tabuleiro de luz. (Clube e laboratórios
CN)
 Audição dos sons da Natureza. (Clube e CN)
 Elaboração de frases para o Eco- Código. (Clube e CN)
 Reportagem fotográfica das atividades. (Clube)
 Elaboração de notícias para o jornal da escola. (Clube e CN)
 Identificação e etiquetagem das plantas da escola.
 Construção de um mini-charco para as tartarugas. (EC 6ºD, clube e Sr. Carlos)
 Visita de estudo à Estufa da Quinta das Flores. (Junta e Clube)
 Dinamização do mini-laboratório do Dia Mundial do Ambiente. (Clube)
 Venda de crachás dos “Amigos do Charco”(Clube). O desenho do crachá foi
elaborado e selecionado em EV.
 Pesquisa na Internet para identificação das espécies observadas. (Clube)
 Execução dos jogos do site do Projeto Nacional Charcos com Vida. (Clube)
 Elaboração do Cartaz do Eco-Código. (Clube e Encarregada de Educação)
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Divulgação da canção do Charco (autoria 8º B/Prof. Rui Franjoso em 2010/2011 - EM)

 Experiência de Eratóstenes para medição do perímetro da Terra (Prof.FQ e 9ºE)
 Construção da maquete de um Relógio Solar em comemoração do Ano
Internacional da Luz. (Prof. FQ e 7ºE)
Este relógio está projetado para figurar na Charcolândia
 Dinamização do Blog Charco com Vida (Prof. Teresa Zêzere)
Reflexão final de 2014/2015
O Clube do Charco com Vida definiu como objetivos gerais:
 Conhecer a importância do Charco da escola para melhor usufruir da sua utilização.
 Promover o desenvolvimento do Projeto Charcolândia.
 Desenvolver competências no âmbito da educação ambiental, da criação do espírito
científico e do conhecimento de técnicas laboratoriais.

Como tal ajudou a concretizar muitas das atividades do Programa Eco-Escolas e
continuou a promover a construção da Charcolândia.
O Clube do Charco com Vida envolveu sempre um número significativo de
alunos muito interessados, sensibilizando-os sobretudo para as práticas
laboratoriais de Ciências Naturais e de Físico Químicas, mas também para a
importância de intervirem na comunidade escolar em defesa do meio ambiente.
A diversidade de atividades a realizar tornou este espaço sempre muito aliciante.
A alternância das aulas laboratoriais com as de campo junto ao Charco,
favoreceu as aprendizagens, motivando todos os alunos, mesmo os que
aparentemente eram desinteressados ou que tinham mais dificuldades
cognitivas. Os alunos com frequência mais regular no Clube, assumiram a
liderança das práticas laboratoriais aprendidas, ensinando-as aos novos colegas
e desempenhando o papel de técnicos de laboratório coadjuvantes, com
especial visibilidade no Dia do Patrono e no Dia Mundial do Ambiente.
Apesar de tudo o que foi dito e de tudo o que tem sido feito, a maior dificuldade
tem sido concretizar a construção da verdadeira Charcolândia, que se pretende
como espaço de lazer, lúdico e científico com a qualidade que a comunidade
escolar merece e para a qual todos temos que continuar a contribuir com
vontade expressa.
As grandes e constantes mudanças estruturais e orgânicas do ensino aliadas à
crise nacional, têm trazido desânimo, falta de tempo de encontro para projetos
mais amplos e de verbas para a sua efetiva concretização.
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A participação gradual e empenhada de toda a comunidade escolar na prossecução
deste plano, criou uma dinâmica que não se esgotou neste ano.
Precisamos de uma intervenção mais expressa da autarquia, relativamente aos
recursos humanos e materiais que nos poderão facultar para a construção do jardim,
do anfiteatro exterior e melhoramento da acessibilidade ao Charco. Por isso, a
conselho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Pedro Brás que,
simpaticamente, nos visitou na escola para se inteirar do projeto, iremos concorrer
ao orçamento participativo. Continuaremos a ser perseverantes na descoberta de
novas soluções.
A dinâmica alcançada, ao longo de todos estes anos, em torno das questões
ambientais, proporcionaram o surgimento de uma comunidade detentora de um
verdadeiro espírito ecológico.

Professora Coordenadora do Projeto Charcolândia e do Programa Eco-Escolas,
em parceria com a Coordenadora do Departamento Mª João Vilas Boas,
Mª Antonieta Gonçalves
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