PROPOSTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

TÍTULO
PROJETO RIOS
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
(breve e sucinta)
O Projeto Rios é um projeto que visa a participação social na conservação dos espaços fluviais, procurando acompanhar
os objetivos apresentados na Década da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e contribui
para a implementação da Carta da Terra e da Diretiva Quadro da Água.
O Projeto Rios visa a adoção e monitorização de um troço de rio, de modo a promover a sensibilização dos alunos para
os problemas e a necessidade de proteção e valorização dos sistemas ribeirinhos. O Projeto tem como principal objetivo
implementar um plano de ação de adoção de 500 metros de um troço de rio ou ribeira.
Este projeto surge com o objetivo de contribuir para a implementação de planos de reabilitação dos rios e ribeiras, com
vista ao desenvolvimento sustentado, à educação para a cidadania e ao crescimento local e regional.
Com a aplicação prática deste projeto é possível aprender a valorizar a importância das linhas de àgua e implementar
um conjunto de atividades de educação ambiental.
2. LINHA DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
(assinalar a linha de orientação da ação, expressa no projeto educativo, em que melhor se enquadra o projeto)

3. OBJETIVOS, INDICADORES E MÉTRICAS
(inscrever os objetivos operacionais do projeto, os indicadores de aferição da sua concretização e as metas/resultados a
alcançar)
OBJETIVO OPERACIONAL
Adotar um troço do rio Sizandro

Monitorizar e inspecionar o troço do rio

Ações de promoção e divulgação do projeto

INDICADOR
Colocação de placa identificativa
(com o nome da escola). Elaborar um
esquema do troço do rio- descrição
geográfica
Verificar o grau de qualidade da
linha de água. Preenchimento de
ficha técnica de identificação de
especies da fauna e flora existentes
Organizar ações e atividades para
promoção dos sistemas fluviais.
Quantidade de resíduos recolhidos.
Número de alunos envolvidos no
projeto.

META
Identificar o troço de rio
a monitorizar

Caraterizar o troço do rio

Conhecimento e
sensibilização da
comunidade educativa.
Contribuir para a
melhoria do troço
adotado.

4. AÇÕES A IMPLEMENTAR
(inscrever as iniciativas/ atividades que visam a concretização de cada objetivo operacional)
OBJETIVO OPERACIONAL: Adotar um troço de rio
INICIATIVA/ATIVIDADE
Saída de campo para observação e escolha do troço do rio
Fazer um esquema e uma descrição do troço
Estudar o ecossistema fluvial
OBJETIVO OPERACIONAL: Monitorizar e inspecionar o troço do rio
INICIATIVA/ATIVIDADE
Realizar monitorizações (ou inspeções) regulares, pelo menos duas vezes
por ano- Preenchimento de ficha de saída de campoImplementar ações que promovam a melhoria do rio, no mínimo uma vez
por ano - saída de campoAquisição de kit didático. Preenchimento de ficha de campo
OBJETIVO OPERACIONAL: Ações de promoção e divulgação do projeto
INICIATIVA/ATIVIDADE
Organizar ações e atividades recreativas à beira-rio
Estabelecer parceria com o Centro de Educação Ambiental de Torres
Vedras, com a empresa Águas do Oeste e Agrupamento de Escuteiros S.
Mamede da Ventosa.
Inscrição na Coordenação Nacional do Projeto RIOS.

DATA
Novembro
Dezembro
Dezembro

DESTINATÁRIOS
alunos e professores
alunos e professores
alunos e professores

DATA
Fevereiro/
Maio
Maio

DESTINATÁRIOS
alunos e professores

Maio

alunos e professores

DATA
Março
Outubro

DESTINATÁRIOS
alunos e professores
Comunidade
Educativa/Comunidade
Local

Outubro

alunos e professores

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
(referir os mecanismos, procedimentos e meios para monitorização e avaliação do projeto)
Determinar o troço do rio a monitorizar indicando a sua localização geográfica.
O número de deslocações ao rio para recolha e registo de dados físico-químicos e biológicos.
As ações para a limpeza e a conservação do espaço. Quantidade de resíduos recolhidos. Reportagem fotográfica das
ações no espaço a monitorar. Comparação do espaço antes e depois de intervencionado.
Estabelecer, pelo menos duas parcerias com instituições ou empresas.
Preencher e enviar à Coordenação Nacional do Projeto, no mínimo uma ficha de campo com a recolha de dados.
Colocar registos on line, na base de dados da coordenação Nacional do projeto
Divulgação das atividades do projeto à comunidade escolar, através de uma exposição final.

6. COORDENADOR DO PROJETO
Isabel Guimarães- Monitora do Projeto Rios
7. EQUIPA DO PROJETO
Isabel Guimarães, Joaquim Jorge Moura da Silva (Monitor do Projeto Rios) e Olinda Silvestre

Data de submissão do projeto
20-07-2015

