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Laboratório do Ambiente e Sustentabilidade
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A estrutura recente do Centro Escolar de Urgezes, não foi dotada com um espaço de laboratório que permita aos alunos uma
atividade exploratória e experimental focada, com ênfase e intensidade, nos programas e metas curriculares e, também, pela
sociedade civil em geral.
A escola é, cada vez mais, o elemento agregador e dinamizador da aquisição e promoção de aprendizagens e conhecimento.
Incluindo, por inerência, a transmissão de princípios e valores assim como a mudança de mentalidades e comportamentos.
Nesta perspetiva, e tendo em conta, a realidade atual em que a degradação e destruição do ambiente natural têm como
consequência o desiquilíbrio dos ecossistemas e uma óbvia alteração das condições de vida de todos os seres vivos, o centro
escolar de Urgezes considera fundamental que se promovam atividades e aprendizagens, abertas aos alunos e à comunidade,
em que se salientem, acentuem e valorizem aspetos ligados à natureza e biodiversidade, nomeadamente a gestão da água, o
desempenho energético; qualidade do ar e gestão ambiental integrada. Para que tal aconteça é fundamental a criação de um
espaço próprio, devidamente estruturado e apetrechado para que possam ser dinamizadas aulas e sessões experimentais
recorrendo, tanto aos professores do agrupamento de escolas como a parcerias da comunidade civil

Cont.
e académica que apoiem o projeto a implementar na escola.

SOLUÇÃO APRESENTADA / JUSTIFICAÇÃO
A criação de um laboratório da natureza e sustentabilidade com o qual se pretende a mudança de hábitos, comportamentos e
mentalidades da população escolar, promovendo a proteção ambiental, nas vertentes mais importantes para a manutenção
do equilibro e sustentabilidade . O laboratório da natureza e da sustentabilidade, integrará materiais ligados às energias
renováveis, à água, ao solo e ainda outros elementos que de forma direta ou indireta permitam a realização de experiências
que demonstrem a necessidade vital da defesa da biodiversidade e da natureza. Promovendo a interiorização e aquisição de
conceitos e princípios que se traduzirão numa cidadania mais atenta e consciente da problemática em questão.

RESULTADOS ESPERADOS
Esta estrutura contribuirá, de forma ativa e inovadora, para uma nova dinâmica das aulas em contexto escolar. Desta forma as
parcerias com a comunidade são fundamentais para a consecução dos objetivos e metas a atingir. Assim, o centro escolar de
Urgezes tem o suporte e apoio de duas instituições, absolutamente credíveis e essenciais, que terão um papel determinante
no sucesso das sessões e atividades experimentais que virão a ser dinamizadas no âmbito da criação deste espaço. A escola
tem parceria confirmada com CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – Universidade do Porto).
Esta estrutura disponibiliza sessões de sensibilização e de experimentação. Conta também com uma parceria com a Junta de
Freguesia de Urgezes que disponibiliza apoio logístico e ligação com outras estruturas do município e da comunidade nas
atividades propostas pela escola.

VALOR ESTIMADO (anexar orçamento)
6020,37

