
Participa no programa  Green Cork
EU, Condómino da  TERRA



 Estimular atitudes mais conscientes e responsáveis 
relativamente à Natureza;

 Desenvolver a consciência de pertença como Condómino da 
Terra, num sistema planetário global pelo qual todos somos 
responsáveis;

 Fomentar, enquanto Condómino da terra, a tomada de 
consciência do dever de cuidar do espaço e dos bens de que cada 
um usufrui;

 Contribuir para a redução de resíduos enviados para aterro 
sanitário ou incineração;



1. Identificação local
. Voltado a norte para VCI, a sul a Rua Augusto Leça, a este a 

escola do 1ºciclo e a oeste … o mar!

ecoclubeparanhos2010@gmail.com



Das 137 árvores do Nosso Jardim, muitas são 
autóctones e outras exóticas:

Carvalhos

Castanheiro   

Pinheiro        
Ácer                       Salgueiros

Carvalho

Choupo   

Plátano

… e outras tantas que ainda faltam descobrir! 

Vidoeiro



 Fiteira;

 Carvalho americano;

 Criptoméria;
 Magnólia;

 Cipreste;                                                   Cipreste

… e ainda não concluímos a lista.











































 Beleza;             

 Oxigénio;
 Dióxido de carbono;

 Vapor de água;

 Humidade;

 Sementes;

 Frutos;

 Frescura para o corpo e para os olhos;
 Sombra;

 Protecção;
 Companhia, especialmente quando sós.



 Ruído de carros;
 Poluição do trânsito automóvel;

 Lixo para o chão;

 Companhia;

 Maus tratos;
 Bons tratos;

 Poda;

 Alegrias;

 Tristezas;

 Protecção…



 Parece que o ser humano fica em vantagem nesta 
troca!

 Parece que devíamos mostrar a nossa gratidão para 
com estas árvores!

 Temos a certeza que devíamos cuidar mais do Nosso 
Jardim e das árvores!

 Sem as árvores, o Nosso Jardim seria um deserto! 
Não queremos … nem pensar!

 Temos que fazer alguma coisa pelo Nosso Jardim!
 Gostaria de poder subir às árvores para as sentir mais 

de perto!

 É tão boa a sombra destas árvores! 



Características estudadas:

 Nome vulgar e nome botânico;

 Identificação das Divisões e Classes;

 Altura e perímetro do caule na base;

 Tipos de caule e folha;

 Identificação de influrescências;

 Outras características.



Altura: 15 m

Perímetro da base do 
caule: 1,73 m

Tipo de caule: Tronco

Folha : Peninérvea

Características: Folha 
caduca, monóica

Textura do caule

Textura da folha



Altura: 9,77m

Perímetro da base do caule: 
1,60m

Tipo de caule: Tronco

Folha: peninérvea

Características: Folha 
caduca, dióica

Textura da folha

Flores feminina e masculina



Altura: 19,70 m

Perímetro da base do caule: 
2,03 m

Tipo de caule: Tronco

Folha : peninérvea

Características: Folha 
caduca, árvore monóica.

Textura do caule

Textura da folha



Altura: 11,82m

Perímetro da base do 
caule:1,17m

Tipo de caule: Tronco

Folha : uninérvea

Características: Folha 
persistente, monóica,

Textura do tronco

Textura da folha



Altura: 16m

Perímetro da base: 3,25m

Tipo de caule: Tronco

Folha: peninérvea

Características: árvore de 
folha caduca, monóica

Textura do caule

Textura da folha



Altura:

Perímetro da base do 
caule:

Tipo de caule: Tronco

Folha: Peninérvea

Características: Folha 
caduca, monóica

Textura da folha e flor

Textura do caule



Altura:

Perímetro da base do caule:

Tipo de caule: Tronco

Folha: Peninérvea

Características: Folha 
caduca, monóica

Textura do caule

Textura da folha



Altura:

Perímetro da base do 
caule:

Tipo de caule: Tronco

Folha: Palminérvea

Características: Folha 
caduca, monóica

Textura da folha

Semente                           Textura do  caule



Altura:

Perímetro da base do caule:

Tipo de caule: Tronco

Folha: Palminérvea

Características: Folha caduca, 
monóica

Textura da folha e flor

Textura do caule



 1. Detecção do problema:

Porque é que há tanto lixo
 no jardim????

 Pacotes de sumos ou leite;

 Pacotes de bolachas ou chocolates;

 Papéis …



O que é que pode ser feito para melhorar a 
situação?

 Fazer campanha de limpeza do jardim?
 Colocar mais caixotes de lixo pelos pavilhões?
 Arranjar os canteiros?
 Reflectir sobre a responsabilidade do cidadão 

na conservação limpeza dos espaços públicos?







5.Agimos



6.Vamos colocar caixotes para 
separação do lixo nos pavilhões.







ECOCLUBE de PARANHOS  

Actividade de exploração: Guia das árvores do Jardim da Escola de 
Paranhos e herbário.
Actividade de cuidar das partes comuns: Colocação de caixotes 
para separação do lixo nos pavilhões

Alunos  5ºA e C e  7º :
Bárbara Sousa    Beatriz Rocha      Beatriz Varela      Eunice Pereira
Gabriela Veiga             Joana Viterbo             Márcia Teixeira
Francisca Ferreira   João Almendra   Jorge Mendes

José Delgado Tomás Alcântara

Professoras dinamizadoras :   
Cláudia Carlos

Branca Correia
Professora  colaboradora:   Ana Stingl



Para o próximo ano quero continuar o projecto.
Gostei de participar porque fiquei a conhecer melhor as árvores. 
Fiquei a saber que existem árvores só com flores femininas e árvores só com 
flores masculinas, o salgueiro.
Não sabia que a árvores se reproduziam sexuada mente!
Não temos tempo em 45 minutos para fazer as coisas!
Aprendi a usar um guia para identificar árvores mas, sem folhas é difícil!
Fiquei muito surpreendida como existem flores tão diferentes. Só conhecia as 
flores da florista. 
Eu não sabia qual era a orientação da escola e como se podia saber!
Agora sei calcular a altura de uma árvore mas, não sei ver a idade.
Gostava de descobrir a fauna do jardim.
Gostava de ir a outros lugares ver animais e plantas.
Para o próximo ano temos que organizar melhor a campanha de limpeza do 
jardim e ver se os caixotes resultam!
Gostava que houvesse mais colegas no Ecoclube!



FIM


