Projeto “Zonas húmidas – conhecer para proteger”

Memória descritiva
Porque para proteger é preciso conhecer, dar a conhecer foi o que se
pretendeu fazer ao longo do desenvolvimento deste projeto. Dar a conhecer,
aos alunos da EB Vilarinho do Bairro, o que são as zonas húmidas, a sua
importância e os perigos que correm, para que estes passem a ser seus
agentes protetores e, em especial, agentes protetores da Lagoa de Torres.
A Lagoa de Torres situa-se junto da localidade de Torres, na freguesia de
Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia. Este lugar é frequentado por muitos
dos alunos, desta escola, principalmente o Parque de Lazer e Recreio situado
junto da lagoa, quer para a realização de festas de aniversário, convívios ou
passeios em família. Também há já treze anos que se realiza a “Caminhada
pelo Coração”, que liga a EB de Vilarinho do Bairro à Lagoa de Torres, onde
participam membros de toda a comunidade educativa. É importante que em
todos estes momentos, e não só, os jovens se preocupem em cuidar do local e
em divulgar essa necessidade junto de familiares e de outras pessoas da
comunidade, nomeadamente as que possuem terrenos agrícolas nas
proximidades, de modo a terem comportamentos mais amigos do ambiente.
O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi o convite, recebido
pela escola, para a participação na “1ª festa do Bunho e do Junco”, que se
realizou nos dias 11,12 e 13 de Outubro, na localidade de Torres. Juntamente
com o convite, chegou à escola algum junco e bunho, além de um boneco de
junco que aguçou a curiosidade dos alunos do 2º/3º B.
Começou-se por conhecer os materiais e as suas características, novidade
para os alunos, e com eles desenvolver, após várias tentativas, um modelo de
boneca. Surgiu então a boneca de bunho e junco, a que os alunos chamaram
“Maria Albertina”, que esteve presente, como anfitriã, na “barraca” da escola
durante a já referida feira. Depois, e tendo como base o modelo definido, foram
elaboradas bonecas de junco menores, o que possibilitou o aproveitamento de
todo o material disponível. Estas bonecas foram decoradas de modo a serem a

contribuição da turma para o projeto “Outubro rosa”, com o objetivo de permitir
sensibilizar a população escolar para a temática da prevenção e diagnóstico
precoce do cancro da mama. Com o bunho sobrante, foram elaboradas bases
para pratos e copos, inspiradas nas antigas esteiras de bunho feitas no tear.
Seguiu-se a pesquisa, sobre o bunho e o junco e sobre os locais onde se
desenvolvem, feita por pares de alunos do 3º ano na escola e em casa. A
informação recolhida foi partilhada com todos os elementos da turma e usada
na elaboração de cartazes.
Com todo o material elaborado, foi montada uma exposição, no átrio da escola,
de modo a dar a conhecer as zonas húmidas e alertar, todos os frequentadores
desta escola, para a sua importância e necessidade de proteção.
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Atividades desenvolvidas
Alunos do 2ºe 3ºB –Escola Básica de Vilarinho do Bairro
Contacto com o material e elaboração de bonecas de junco e bunho

“1ª festa do bunho e junco”

“Outubro rosa”

Pesquisa na escola

Construção de cartazes

Construção de bases para pratos e copos

Trabalhos realizados
Boneca de bunho e junco- “Maria Albertina”

Bonecas de junco

Bases de bunho para pratos e copos

Cartazes elaborados

Exposição final

