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Ouro branco: A Riqueza da Ilha
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Legenda

TEXTO
A turma 1 e 2 do 9º ano realizaram, no âmbito do Projeto da A

fotos

1

utonomia e Flexibilidade Curricular, visitas de estudo aos museus A Cidade do Açucar, Museu de Arte Sacra e ao Engenho do
Porto da Cruz, para conhecerem a história da indústria açucareira insular e obras de arte associadas à época áurea da produção
açucareira.
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HBG, uma escola mais “verde”

De acordo com o previsto na planificação, os alunos do 9º3 efetuaram a plantação de algumas
espécies vegetais decorativas nos jardins da escola. Tiveram a colaboração do jardineiro da escola que lhes direcionou várias questões, nomeadamente, o nome de algumas espécies, as suas
características e que fatores abióticos influenciam o desenvolvimento das mesmas.

Plantação de algumas espécies vegetais
no Jardim da Escola.
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Identidade e Ancestralidade – Memórias e Histórias.
Os Vínculos da Construção e Transmissão das Diversas Formas
de Conhecimento sobre Si Próprio, sobre os Outros e sobre o
Mundo.

FOTOS

O tema aglutinador proposto e desenvolvido
pretendeu iluminar a transversalidade que
abraçam a Identidade e a Ancestralidade que o

Texto ou fotos

ilhéu revela na sua existência. Memórias e História foram exploradas com vista à partilha de
experiências, dentro e fora da sala de aula, em
que os encarregados de educação e parceiros
externos à comunidade escolar contribuíram
para o sucesso das novas descobertas pessoais,
sociais e comunitárias.
Deste modo, a turma explorou os vínculos da
construção e transmissão das diversas formas
de conhecimento sobre si próprio, sobre os
seus antepassados, numa ilha repleta de História e estórias em que as especificidades da Lín-

gua, da Genealogia, da Família, da Natureza, da
Cultura, das Artes, da Tecnologia, da História e
de outras áreas do saber se reuniram para e
reconhecer aperfeiçoar modos de vida de um
passado que construiu e encheu o presente de
entendimento, consciência e reconhecimento e
prepara para o futuro.
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“Sou um cidadão responsável:
da teoria à prática”

fotos

Lanches saudáveis fazem pessoas felizes

Passeio a pé na vereda
dos Balcões (Ribeiro Frio)

Ser um cidadão responsável

Nas disciplinas de Educação Tecnológica e Educa-

é uma escolha diária

ção visual os alunos dedicaram-se à confeção de

Ao longo deste ano letivo os alunos tiveram
diversas atividades para fomentar o espirito
colaborativo e de cidadão consciente e responsável. Com este projeto pretendeu-se

capacitar os alunos de uma maior autonomia e responsabilidade pelas suas ações no
dia a dia. Em Ciências Naturais aprenderam
a fazer lanches saudáveis e equilibrados.
Substituíram gradualmente os lanches compravam feitos por lanches feitos pelos próprios e embalados de forma mais ecológica.
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Confeção dos sacos de pano

sacos de pano para transporter os lanches e as
pequenas compras. Os sacos foram personalizados com logotipos desenhados pelos alunos. Para
a aquisição do tecido, bem como para o pagamento do transporte para a visita de estudo à
Laurissilva, os alunos levaram a cabo um plano de
poupança que consistia em deitar no mealheiro
da turma 0,50 € por semana. Para os acabamentos dos sacos de pano a turma contou com a
colaboração da Dona Isabel Silva do pessoal não
docente.

No final do 2º período foi feito um convívio

Estas atividades permitiram ainda que os alunos

de turma na BioHorta com produtos elabo-

vissem valorizados os seus atributos para as disci-

rados pelos alunos.

plinas mais práticas e reduziram a carga financeira sobre os encarregados de educação.
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O objetivo essencial do Projeto de Autonomia e Flexibilidade
curricular do 9º ano foi pensando no sentido de sensibilizar,

em particular os jovens, assim como a comunidade educativa para a problemática da sinistralidade rodoviária. A ado-

Legenda

lescência e o início da idade adulta representam um período
de vida em que os jovens experienciam um aumento de
liberdade e iniciam um processo de individualização, procurando a sua própria identidade. O comportamento é ditado,
antes de tudo, pelas normas sociais e pela necessidade de
autoafirmação perante amigos e pessoas da mesma idade.
Algumas características como sejam a sobrevalorização das
capacidades pessoais, a procura de novas sensações e a

fotos

predisposição para correr riscos, favorecem atitudes/ações
que concorrem para a ocorrência de acidentes rodoviários,
designadamente a realização de manobras perigosas, o
desprezo pelas regras de trânsito, o excesso de velocidade e
a pouca atenção dispensada ao uso de acessórios de
proteção, como o cinto de segurança.
Desta forma, os alunos foram desafiados a abordar estes
assuntos e a apresenta-los à turma.
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Sustentabilidade dos Oceanos

Nem tudo o que vem à rede é peixe!
Muitos de nós vivemos sem ter consciência de como
o oceano nos proporciona inúmeros recursos dos
quais dependemos, nem de como afeta ou regula a
qualidade da nossa vida. O oceano permite alimentar
populações, criar empregos, fornece energia “verde”,
armazena dióxido de carbono e fornece cerca de 50%
do oxigénio do nosso planeta. Se o oceano nos dá
tanta riqueza, porque não cuidamos dele?
Conscientes de que cada um de nós tem responsabilidades para com o oceano, a turma optou pela temática do Oceano, mais propriamente sobre o lixo marinho e as suas consequências para a vida marinha.
Assim, uma das primeiras medidas consistiu numa
limpeza à Praia Almirante Reis, praia apadrinhada pela
escola no âmbito da Escola Azul.

Verdadeiros ambientalistas, os alunos não se limitaram à
limpeza e contagem dos resíduos mais frequentes, mas
foram também interpelando turistas que por ali passavam com o objetivo de os sensibilizar para a importância
da redução do lixo marinho.
Numa segunda fase elaboraram desenhos ilustrativos
das consequências do lixo marinho nos ecossistemas
marinhos, selecionando posteriormente um que pintaram no seu tote bag.
Numa terceira fase, recriaram na cantina da escola, uma
mesa de refeição alusiva à temática do plástico e lixo
marinho, com o intuito de transmitir a mensagem global
que nem tudo o que vem à rede, nos dias de hoje, é peixe
e que nas cadeias alimentares o plástico, microplásticos
e outros resíduos já são uma realidade.

Figura 3—Desenhos realizados pelos alunos

Como produto final, elaboraram um vídeo descritivo de
todo o seu projeto concorrendo ao Concurso Nacional
Mares Circulares 2021/2022, obtendo uma Menção Honrosa na categoria do 3º Ciclo.
Figura 4—Tote bags pintados pelos alunos

O vídeo final do projeto pode ser visionado na página da
Liga para a Proteção da Natureza .

Figura 5—Exemplo de resíduos encontrados na praia

Figura 6—Pormenor da exposição na cantina

Figura 1—Limpeza de praia
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Figura 2—Exposição na cantina
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Perspetivas Futuras

fotos

FOTOS
Trabalho realizado nas disciplinas
de Educação Visual e Cidadania.

Alunos a desenvolverem o trabalho final.

No decorrer do ano os alunos conciliaram

as

sessões

de

orientação

a algumas frases relativas ao seu futuro
e onde se vizualizavam daqui a 10 anos.

in-

Este trabalho foi desenvolvido nas aulas

formação relativa a áreas de trabalho do

de Educação Visual e Cidadania e foram

seu interesse.

apoiados pela Diretora de Turma, que foi

vocacional

com

a

pesquisa

de

As sessões que se pretendiam realizar,
no decorrer do 2º período, trazendo alguns convidados para dialogarem com os
alunos acerca das suas áreas de trabalho, não puderam ser realizadas devido

orientando e discutindo o trabalho com

os alunos, até porque nem todos têm Educação Visual. As frases tiveram por
base um texto produzido pelos alunos
para a disciplina de Português.

aos constrangimentos inerentes ao Covid
-19.
Ao longo do 2º e 3.º períodos, os alunos estiveram a produzir os trabalhos finais em que
apresentaram uma caricatura sua associada
13
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“A Interferência do Homem no Sistema Terra Ar-Água” - Ver para apreender

O Projecto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular desenvolveu-se em articulação

com a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Apoiando-se numa vertente prática de
ligação ao mundo que nos rodeia procurou
sensibilizar para a defesa do património histórico, etnográfico, cultural, arquitectónico e
natural da Madeira; formar cidadãos informados e conhecedores para que sejam jovens ativos e intervenientes no meio que os
rodeia e promover espaços de convívio entre

Ações de Sensibilização

pares e entre estes e os professores, depois

Visitas de Estudo

de uma época de isolamento e distanciamento social.

Cabo Girão

•

Segurança na rede Nuno Drummond
(técnico de informática da Escola)

•

As Fake news - Associação de Literacia
para os Media

•
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Ação de Sensibilização no Auditório da escola.

Porto do Funchal

•

Caminho Real nº24

•

Observatório Meteorológico do
Funchal

Triagem e Tratamento de resíduos
Sólidos - CMF

•

Jogo: Espiral das alterações Climáticas Ecoescolas

•

Projeto de valorização da área protegida
do Cabo Girão- Giro- Associação Insular
de Geografia

•

Dia Mundial Da Poupança, ABC da Poupança- Deco Jovem

•

VioViolência no Namoro- APAV

•

Saúde Mental em Contexto EducativoCasa de Saúde S. João de Deus.

A HBG no Observatório Meteorológico

•

•

Roteiro Turístico pela ilha- viagem de Finalistas
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Os 5 R’s da Sustentabilidade

O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular da turma
11, desenvolveu-se em articulação com algumas disciplinas
do currículo e em parceria com a turma 12 do 9º ano.
Apoiando-se numa vertente prática de ligação ao mundo
que nos rodeia, procurou sensibilizar para a defesa do
património cultural e natural da Madeira. Com o objetivo de
formar cidadãos informados e conhecedores para que
sejam jovens ativos e intervenientes no meio que os rodeia
foram promovidos momentos de convívio entre pares e
entre estes e os professores.
Este projeto privilegiou a sensibilização/consciencialização
dos alunos para a importância de adotar comportamentos e
práticas adequadas para a preservação do meio ambiente,
fomentando a consciência ecológica e uma ação apoiada na

sustentabilidade.

Visita de estudo: Caminho Real
17

Construção de sólidos geométricos com recurso a materiais
recicláveis recolhidos pelos alunos.
18
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Os 5 R’s da Sustentabilidade

O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular da turma
12, desenvolveu-se em articulação com algumas disciplinas

do currículo e em parceria com a turma 11 do 9º ano.
Apoiando-se numa vertente prática de ligação ao mundo
que nos rodeia, procurou sensibilizar para a defesa do

Visita à Quinta Magnólia:

património cultural e natural da Madeira. Com o objetivo de

“O Desporto e a Natureza”

formar cidadãos informados e conhecedores para que

Palestra: “Alimentação saudável

sejam jovens ativos e intervenientes no meio que os rodeia

e distúrbios alimentares”

foram promovidos momentos de convívio entre pares e
entre estes e os professores.
Este projeto privilegiou a sensibilização/consciencialização
dos alunos para a importância de adotar comportamentos e
práticas adequadas para a preservação do meio ambiente,
fomentando a consciência ecológica e uma ação apoiada na
sustentabilidade.

Planificação e construção de sólidos geométricos e aplicação de frases alusivas
Visita de estudo:

aos 5R`s

Floresta Laurissilva - Percurso dos Balcões”

Planificação e construção de sólidos geométricos e aplicação de frases alusivas aos 5R`s
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Repórter Ambiental

No âmbito do PAFC, alusivo à temática “Repórter Ambiental”, os alunos realizaram
um vídeo em modo de documentário. Em paralelo com esta atividade um grupo de
quatro alunos submeteu o vídeo ao Concurso escolar regional “GEA – TERRA MÃE”,
cujo tema era “Os Monumentos Naturais Classificados da Região Autónoma da Madeira na valorização do território”

Para a criação do vídeo os alunos fizeram recolha de imagens durante uma visita de
estudo à Reserva Natural parcial do Garajau a bordo do veleiro Buteo do Parque Natural da Madeira.
Foi necessário rever conteúdos programáticos de Ciências Naturais do 7º ano para
poder elaborar um guião cientificamente correto. Tiveram ainda a oportunidade de
assistir a palestras de interesse sobre a temática da preservação ambiental ao longo
de todo o ano. Numa fase final os alunos tiveram de trabalhar com novos programas
informáticos, para conseguir editar um vídeo a partir de fotografias e/ou vídeos registados em visitas de estudo. De referir que a opção de disponibilizar a informação no

Reserva Natural parcial do Garajau

vídeo sobre a forma de voz, obrigou os alunos a um exercício de locução muito importante.

A bordo do veleiro Buteo

fotos

Elaboração de um guião
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Exercício de locução

Palestra sobre a temática da preservação ambiental
22

