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livremente na eira, juntam-se para

ouvir os professores a relembrar as
A Reserva Natural das
Network for Development
and
regras
queInnovation
devem ser seguidas na
Lagoas de Santo André e da
visita a esta área
protegida.
Ana
Maria Felício
O
primeiro
exercício
que lhes é pedido
Sancha no Outuno
A ”Quinta do Ambiente” é um
projecto de educação ambiental na
Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha e resulta de uma
parceria entre o Instituto da
Conservação da Natureza e das
Florestas, o Instituto das Comunidades
Educativas, a Câmara Municipal de
Santiago do Cacém e a Junta de
Freguesia de Santo André. No ano
lectivo 2012/2013, conta também com
o apoio do projecto 2BParks.
As actividades de educação
ambiental para este ano na Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e
da Sancha são dedicadas às estações
do ano.

consiste em fechar os olhos e sentir os
sons e os silêncios da natureza.

Em seguida, as crianças são divididas
em três grupos e começam o passeio
pela Reserva Natural, para observar e
identificar as árvores aqui existentes.
Perante as árvores escolhidas, os
professores fazem algumas perguntas:





É uma árvore de fruto ou não?
Se é uma árvore de fruto, dá
fruto no Outono?
As folhas são caducas ou
persistentes?
As folhas são lisas ou
recortadas?

Assim, em Outubro, começamos pelo
Outono.
As crianças chegam pela manhã e
depois de gastarem alguma energia a
brincar

Observação das árvores

O princípio do dia no Monte do Paio

Durante toda a manhã, os três grupos
recolhem vários materiais que vão
encontrando ao longo do caminho e
que serão usados nas actividades da
tarde. Podem ser galhos, folhas, frutos
caídos, caracóis, pedrinhas, etc.

A manhã termina com uma
actividade que é muito apreciada:
apanhar ervas para dar de comer aos
póneis e aos burros.

Alimentar os póneis

Depois do almoço, um animado
piquenique na eira, organizam-se três
ateliers ao mesmo tempo: observação
dos frutos do Outono, fazer uma
árvore do Outono imaginária e jogos
sonoros com os sons do tempo do
Outono.

formas de cozinhar e comer os frutos e
também como usar algumas das suas
propriedades medicinais.

A fazer a árvore imaginária do Outono

Fazer uma árvore imaginária do
Outono é muito divertido. As crianças
têm de “vestir” um tronco com os
materiais que recolheram durante a
manhã. As três novas espécies de
árvores do Outono por elas criadas
são alegres e decoradas com folhas,
frutos e flores.
Finalmente, uma terceira actividade
explora a expressão corporal das
crianças e a sua capacidade de imitar
e expressar os sons e movimentos do
Outono. Algumas crianças são árvores
e outras são o vento que sopra e faz
as árvores “dançar”. Afinal, é possível
apreciar o vento do Outono.

Exploração dos frutos do Outono

Quando observam e exploram os
frutos do Outono, as crianças detêmse na forma, na cor, na textura e no
tamanho dos frutos. Para explorar o
sabor dos frutos, uma criança é
vendada e tenta adivinhar que fruto é
que a professora lhe dá a provar. Os
adjectivos abundam. Os alunos
aprendem também como é o interior
dos frutos. As professoras ensinam as

As “crianças-árvore”

Foi um dia em cheio na Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e
da Sancha e agora é hora de voltar a
casa.

A preparação para a partida

As
crianças
aprenderam
e
experimentaram o que o Outono traz
e certamente aprenderam também a
apreciar mais esta estação do ano.

Dentro de um mês é altura de voltar
ao Monte do Paio para as próximas
actividades e para ver como mudou a
natureza desde Outubro.

Como serão as árvores imaginárias em
Novembro?
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