
Comemoração do Dia da Floresta Autóctone

No dia 23 de novembro o Agrupamento de Escolas nº2 de Abrantes celebrou o Dia da Floresta
Autóctone.
Neste dia os alunos do 8.ºano, do 11.ºano (turmas A e B), e ainda os alunos do 9.ºH,
homenagearam a Floresta Autóctone Portuguesa visitando, durante as aulas de Ciências
Naturais/ Biologia e Geologia, algumas espécies autóctones existentes nos jardins das Escolas
Octávio Duarte Ferreira e Dr. Manuel Fernandes. Os alunos desenvolveram um trabalho que
incluiu a identificação e respetiva caracterização de espécies como a azinheira, o sobreiro, a
palmeira das vassouras e o medronheiro, para além disso os alunos do 11.ºano enalteceram a
importância da floresta autóctone através de uma pequena “performance”, cujo mote foi a poesia,
“Há um murmúrio na floresta” de Fernando Pessoa, em torno de uma árvore construída a partir do
reaproveitamento de alguns materiais.
Foi ainda feita a apresentação, junto das turmas de todos os anos de escolaridade, da Campanha
da Quercus em parceria com os CTT “Uma árvore pela floresta”, em que cada turma foi
convidada a apadrinhar uma espécie autóctone que irá ser plantada em zona desflorestada pelos
incêndios.
Houve ainda oportunidade para visitar uma pequena exposição sobre a temática, montada nas
bibliotecas das escolas referidas.

Com este evento, inserido no plano de atividades do Departamento de Ciências Exatas
Experimentais e enquadrado no âmbito do programa Eco-escolas, homenageámos a Nossa
Floresta num ano absolutamente devastador, em que de acordo com dados do ICNF, arderam
442 418 hectares de espaços florestais, tornando 2017 o pior ano de sempre em termos de
incêndios.

Segundo a QUERCUS, no nosso país, a maior parte das florestas naturais desapareceu ou está
já muito alterada, pelo que nunca é demais relembrar a importância destes bosques, em termos
ecológicos, económicos e sociais. A preservação da nossa floresta autóctone é essencial para a
preservação de espécies únicas do nosso território. Vamos todos contribuir para que a nossa
FLORESTA AUTÓCTONE prevaleça!


