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https://padraodosdescobrimentos.pt/conju
nto-escultorico/#pero-da-covilha-west
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Localização02



A Covilhã

A nossa cidade é a Covilhã
“Cidade fábrica, cidade granja”
Cantada por Amália
Pois tanta beleza esbanja!

A Castelo Branco pertence
No sopé da Estrela descansa
A beijar-lhe os pés tem o Zêzere
Que o caudal do Tejo adensa

https://www.youtube.com/watch?v
=yhEuZGKvoIE

https://www.youtube.com/watch?v=yhEuZGKvoIE
https://www.youtube.com/watch?v=yhEuZGKvoIE


A Covilhã (Continuação…)

Os lanifícios lhe deram grandeza e fama
“Manchester” portuguesa lhe chamaram
D. Luís tornou-a cidade quando lhe deu Foral
D. João I deu-lhe a feira anual

Terra de gente notável e audaz
Que ficaram na História
Como Pêro da Covilhã
Patrono da nossa escola

A Universidade da Beira interior
Fez renascer a cidade
Os estudantes que por cá passam
Lembram-se dela com saudade https://www.youtube.com/watch?v=DCnZN

XBqi0I

https://www.youtube.com/watch?v=DCnZNXBqi0I
https://www.youtube.com/watch?v=DCnZNXBqi0I


Trabalho de Campo: Identificar falhas na 
comunidade

Falta de 
incentivo à 
reciclagem

Após uma investigação realizada pelos alunos, estas foram 
algumas das falhas encontradas  no que toca a sustentabilidade 

na nossa cidade

#1

Desperdício 
alimentar

#2

Fraca recolha 
de lixo

#3

Falta de hortas 
comunitárias

#4
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O problema mais destacado
O problema mais notório foi a desflorestação, consequente dos incêndios que 

assolaram a região no verão de 2022

O negro do futuro incerto 
Provocado pela mão do Homem

Vestiu a nossa Serra 

Com o nosso projeto 
A esperança do verde renascerá
E de novo a natureza encantará
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O Projeto

“Nas nossas mãos está 
o futuro.”
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https://youtu.be/
rkdoFu1dNIU

https://youtu.be/rkdoFu1dNIU
https://youtu.be/rkdoFu1dNIU


Os Traquinas adoraram o projeto Sara Terra e decidiram pô-lo em prática no seu projeto 
DAC (Domínio da Autonomia Curricular).

Disciplinas envolvidas no Projeto:
• Português
• Ciências Naturais 
• Cidadania e Desenvolvimento 
• Assembleia de Turma 
• Educação Física
• História e Geografia de Portugal

Projeto Passo a Passo



Projeto Eco Valores

O material separado por cada 
instituição é encaminhado para 
reciclar

As instituições recebem um prémio 
em função da quantidade de 
embalagens recolhidas



1º Passo 2º Passo

Cada turma faz a 
separação do lixo na 

sala de aula

No final da semana os 
alunos de cada turma 

transportam o lixo para 
os  ecopontos presentes 
nos pavilhões da escola

A Nível Escolar 

3º Passo

Na aula de Cidadania, cada 
turma recolhe o lixo no 

recinto escolar e faz a sua  
separação

4º Passo

Debate na aula de Assembleia 
de Turma para refletir sobre a 

quantidade de lixo que é   
deitado para o chão com o 
intuito de mudar formas de 
agir dentro e fora da escola



Iniciativa dos Traquinas

Planear
Preparação de sessões, 
dirigidas aos pais, de 
sensibilização para 
incentivar à separação do 
lixo 

Pôr em prática
Apelar aos pais/famílias 
para trazerem para a escola 
o lixo separado para o 
depositarem nos ecopontos

Incentivar

https://www.electrao.pt/campanhas/escola-

electrao/

Incentivá-los a participar no 
“Projeto Eletrão”

Pedir mais ecopontos para 
o interior da escola à 
Resiestrela

Reciclar

https://www.electrao.pt/campanhas/escola-electrao/
https://www.electrao.pt/campanhas/escola-electrao/


O Nosso Objetivo 

Projeto Eletrão

Com o dinheiro angariado com este 
projeto vamos adquirir árvores para 
reflorestar a Serra da Estrela em 
colaboração com o Parque Natural.

Escolha e Contabilização 
das Árvores
Na disciplina de Ciências Naturais vão ser 
escolhidas as árvores mais apropriadas, 
respeitando as espécies autóctones da 
região.Carvalho Negral

Castanheiro

Azinheira



Reflorestação

Em parceria com os elementos do Parque Natural, a disciplina de Educação Física irá organizar  
uma caminhada para proceder à plantação das árvores.



“Nas nossas mãos está o futuro.”
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