
Comemoração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas 

(18 de maio) 

 

No dia 18 de maio comemorou-se o dia internacional do Fascínio das Plantas. Esta 

data foi escolhida para partilhar com a comunidade educativa o trabalho 

desenvolvido pelos alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAAp), no âmbito do 

projeto Árvores da Viriato e os seus protetores. Pretendeu-se enaltecer e valorizar 

dezoito árvores da nossa escola, apadrinhadas pelos alunos que frequentam o CAAp. 

Em exposição foram colocados produtos e 

trabalhos resultantes dos workshops do projeto: 

sabonetes de azeite e cremes hidratantes com 

aromas das árvores, velas decoradas com motivos 

naturais, papel reciclado, ímanes, caça-sonhos, 

rolinhos de madeira com o nome dos elementos 

da equipa, 

artefactos 

diversos com madeira, broinhas de Viriato com 

castanha (de autoria da professora Filomena 

Pinto), chá de tília, azeitonas em salmoura e 

comedouros e bebedouros para os pássaros, que 

auxiliam as 

nossas árvores 

e dispersam as suas sementes pela comunidade.  

Este projeto só foi possível com o trabalho 

colaborativo de todos os docentes que trabalham 

no CAAp (professores que desenvolvem atividades 

substitutivas e professoras de Educação Especial), e 

contou ainda com a colaboração da professora Margarida Morgado, do professor 

Agostinho e do aluno João Pedro na construção do logótipo, da professora Fátima 

Tenreiro no workshop de papel reciclado, dos professores Edgar Arcanjo e Paulo 

Coimbra, na construção das estruturas metálicas e afixação das placas identificativas, 

das professoras Paixão Pinto e Cláudia Sousa na elaboração dos postais digitais com 

as quadras resultantes da oficina A Poesia e as Árvores, bem como na construção da 

página web do projeto, disponível em https://biblioesviriato.wixsite.com/arvores e 

respetivo QRCode.  

https://biblioesviriato.wixsite.com/arvores


As atividades foram iniciadas com um 

momento de grande ternura, uma 

tertúlia sobre o fascínio das plantas 

promovida pelo diretor Pedro Ribeiro, 

onde os protetores puderam conhecer 

mais sobre o grande fascínio e valor de 

cada uma das árvores que protegem. 

Ainda neste dia, desenvolveu-se uma 

dinâmica conjunta entre alunos da 

turma 11P6 e os protetores das Árvores 

da Viriato, inserida no Projeto de Cidadania e desenvolvimento da turma 11P6, 

“Dinâmicas promotoras de saúde: Estimulação sensorial, poesia e movimento”. Esta 

dinâmica foi construída pela professora Florbela Cunha, em colaboração com a 

professora de Saúde, que trabalham com esta turma do Curso Profissional de Técnico 

Auxiliar de Saúde, e foi implementada com a preciosa ajuda da professora Leonor 

Quintal e do seu colaborador Ricardo 

Meireles (Teatro Viriato), dinamizadores 

do projeto - Dançando com a diferença, 

desenvolvido com alunos do CAAp. 

Apesar de esta dinâmica ter sido 

concebida para se desenrolar no 

exterior, junto das árvores, a chuva do 

dia pediu que tal acontecesse, pelo que 

se realizou no polivalente da escola, 

onde este magnífico grupo de alunos pôde celebrar o dia do Fascínio das Plantas, 

promovendo-se a saúde e o bem-estar de todos! 

Cláudia Sousa e Margarida Morgado 


