
Este é o nosso segundo ano de trabalho com escolas. Podemos dizer que 
o ano lectivo anterior foi um sucesso e aplaudido por muitos. 
Recebemos 20 turmas desde o 1º ciclo até ao ensino secundário e ensino 
superior. Tivemos projectos co-organizados com o CCMAR - 
Universidade do Algarve, várias turmas que vieram para o fim de 
semana multidisciplinar, concursos de fotografia. Promovemos o 
debate, troca de opiniões e uma visão no terreno do nosso património 
cultural e ambiental.
Este ano regressamos ainda com mais força para trabalhar. Novas 
parcerias foram criadas e outras fortalecidas.
O facto de fazermos uma oferta em vários pontos do Algarve é motivo 
de orgulho, que encaramos de forma consciente de que o desafio é 
enorme, mas motivante...
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NATURA ESCOLAS 
Pioneiros na oferta pedagógica

por Ricardo Barradas
Professor | Coordenador Pedagógico

Actividad  em destaque no 1º período...

eaLend s e tradições Sustentabilidade de um projecto

“ A humildade é uma virtude, mas a sinceridade também. É com humildade e programas nacionais e funcionamos como um tentáculo que o professor 

pragmatismo que orgulhosamente afirmo que o projecto Natura Escolas é poderá ter fora da sala de aula. Tudo isto para que o processo ensino-

pioneiro no nosso País. aprendizagem seja valorizado e enriquecido através de actividades onde os 

Foi em Barcelona que percebi a imensa força que as sinergias podem tomar. alunos terão que colocar as “Mãos na massa”.

Estou a falar do El Far, um consórcio formado por várias entidades: Governo A nossa proposta para um ensino “tão analítico quanto possível e global 

Regional, Autarquia, Universidade, Politécnico, Museu Marítimo, Porto, entre quanto o desejável” é um aposta clara na devolução das experiências com o 

outros. O resultado é uma oferta pedagógica riquíssima e multidisciplinar. meio, habitats, pessoas, culturas, origens e costumes ao nossos alunos que 

É sem dúvida alguma um projecto muito forte promovido por entidades cada vez têm menos oportunidade para saber como são fabricadas as rolhas 

também elas enormes… das garrafas (aquelas que são realmente de cortiça), do que se alimenta uma 

Quando voltei para Portugal percebi que pouca oferta diferenciada havia para graça ou das inúmeras espécies que vivem nas poças numa praia qualquer da 

as escolas. Mesmos os nossos museus só agora estão a dar os primeiros passos Costa Vicentina.

nas actividades pedagógicas interactivas. Foi com este sentido de Para uma oferta tão complexa contamos com uma equipa de colaboradores e 

oportunidade que preparámos uma oferta educativa toda ela baseada nos consultores com formação e demonstração de resultados nas mais variadas 

manuais escolares. Trabalhamos objectivos e competências presentes nos áreas.”



No próximo  Jornal contaremos quais os concursos, eventos e 
actividades que estarão em destaque.
Iremos ainda lançar um concurso de fotografia e promover o projecto 
“Limpar Portugal”.

Actualize-se em no nosso blog  http://escolanatura.wordpress.com/
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Noite dos Investigadores ´09
Cerca de 5.000 visitantes...

por Sónia Manso 
Bióloga  | Responsável técnica

No 2º período...Conheça o nosso projecto 
educativo para o ano 
lectivo 2009-2010 

aqui »»

Jornal
”O Mundo à minha volta” 

A Noite dos Investigadores,  uma iniciativa da União Europeia, pretende 

desmitificar o papel dos cientistas na sociedade. A coordenação nacional é 

da responsabilidade do Instituto Gulbenkian para a Ciência e este ano na 

zona sul do país, a Natura Algarve foi convidada a organizar o evento. Em 

conjunto com o CRIA – Universidade do Algarve e do Ria Shopping 

trouxemos o evento até Olhão.

A Noite dos Investigadores | Cientistas ao Palco 2009 foi sem dúvida um 

sucesso em todo o país. Em Olhão tivemos mais de 4000 visitantes, entre os 

quais 800 alunos de escolas do 1º ciclo ao ensino secundário. O espectáculo 

“Teatro da Evolução” fez a delícia dos mais novos durante o dia, mas as 

diversas actividades “Mãos na Massa” não ficaram atrás das expectativas. 

Dirigidas as todas as etapas educativas, vários foram os temas a explorar 

pelas diversas entidades participantes: condição física, alterações 

climáticas, os oceanos, biodiversidade, radiologia, entre outros…

A Natura Escolas esteve presente com dois temas principais: “ A Viagem da 

Molha” e o Mundo das Aves. 

Foi durante a Noite dos Investigadores que fizémos o lançamento oficial da 

nossa oferta pedagógica para este ano lectivo. Novas actividades, 

objectivos e parceiros estratégicos são o resultado de um processo de 

crescimento sustentado que a Natura Escolas atravessa na procura por 

mais e melhor...

Veja mais detalhes no nosso blog 

http://escolanatura.wordpress.com/

http://www.natura-algarve.com/files/pt/escolas/projecto_natura_escolas_2009_2010.pdf

