
Projeto da Encosta

No passado dia 6 de abril, realizou-se mais uma atividade no âmbito do projeto “Encosta”:
desta vez foi com a turma do 2º A da Escola Nº 2 de Abrantes.

A partir de uma história, os alunos partiram à descoberta da encosta, dos insetos, das rãs e de
novas sensações, despertando para a leitura e para a ciência.

Leia o seu testemunho…

Hoje, dia 6 de abril, nós fomos à Escola Dr. Manuel Fernandes para fazer uma atividade do
“Projeto Encosta”.

Primeiro fomos para a biblioteca onde estava a professora Anabela. Depois chegou o sr.
Director que nos deu as boas-vindas e nos desejou uma boa manhã, na encosta.

Em seguida e já com o material necessário, descemos pelos jardins e pela horta até ao chão do
tanque. Foi aí que a professora Anabela nos contou a história “O príncipe da encosta” de que
gostámos muito.

Estava um dia muito bonito, havia insetos a espreitar o sol e nós fizemos registos das nossas
sensações no caderno de campo. Também dialogámos e concluímos que é muito importante
respeitar a Natureza.

O príncipe da encosta e outras amiguinhas rãs, ainda não se tinham calado, sempre a coaxar
dentro do tanque. Mas, assim que nos aproximámos esconderam-se muito bem e calaram-se
para nós não as vermos. A nossa professora explicou-nos que elas têm a capacidade de se
camuflar, ficam muito parecidas com o local onde estão e nós não as descobrimos.

Aprendemos muitas coisas sobre as rãs: a sua família, como é o seu corpo, como se deslocam,
o que comem, o seu ciclo de vida, os animais que as comem…

Observámos a água do tanque com uma lupa e fizemos jogos divertidos: o ciclo de vida da rã e
uma cadeia alimentar.

Gostámos muito de um jogo em que tínhamos de imitar um animal que vive na encosta. Os
nossos colegas tinham que descobrir qual era.

Foi uma manhã muito divertida e ficámos interessados em saber mais coisas que depois, já na
nossa escola, fomos pesquisar.
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