PROGRAMA ESCOLAR LIFE RUPIS
» Ano letivo 2017/18 | Atividade 3 – Exposição sobre turismo de natureza
Este ano também temos uma proposta de atividade para finalizar o ano letivo. Assim, depois das atividades
em sala de aula (Atividade 1) e das saídas de campo (Atividade 2), desafiamos os alunos a comunicarem o
que aprenderam aos colegas e restante comunidade escolar. Esta comunicação, poderá ser feita através de
uma nova exposição coletiva de trabalhos do agrupamento, este ano focado no tema do turismo de
natureza, tal como já proposto aquando das saídas de campo.
Esta proposta pretende que os alunos apreendam cada vez mais o valor natural das áreas
naturais e da região - o Parque Natural do Douro Internacional (PNDI), que em 2018
comemora 20 anos, e que este é uma mais-valia para um desenvolvimento socioeconómico
sustentável. O turismo de natureza é uma dessas possibilidades, em que os alunos poderão
trabalhar no futuro.

1. Temas e tipo de trabalhos
O tema proposto é o turismo de natureza. Os alunos poderão preparar:
a) Trabalhos sobre as saídas de campo nos mais variados formatos (ex. artigo para jornal da escola,
reportagem em formato cartolina, desenho, composição, etc).
b) Materiais de divulgação e ou de apoio para uma saída de campo ou outra atividade de observação
da natureza, semelhante às saídas de campo que realizaram com o projeto (ex. cartaz ou folheto de
divulgação, roteiro de visita, etc.).
Em qualquer dos casos, o que interessa é dar asas à imaginação, e os alunos poderão imaginar-se “na
pele” de um jornalista ou guia de turismo de natureza.

2. Destinatários
2.1. Todos os alunos dos vários anos letivos do agrupamento escolar podem participar, tenham ou não
integrado as outras atividades do Programa Escolar Life Rupis. Para tal, o professor responsável dessas
turmas deve contactar o professor responsável do seu agrupamento.
2.2. Os pais e encarregados de educação também poderão participar, elaborando trabalhos conjuntos com
os seus educandos ou com trabalhos próprios.

3. Exposição dos trabalhos
3.1. Preparação dos trabalhos. Será feita por alunos e professores e os pais e encarregados de educação
interessados, nos tempos letivos e/ou não letivos a definir pelas escolas/agrupamentos. O título da
exposição está também a cargo dos «artistas». Caso haja trabalhos prontos até 21 de maio, estes poderão
integrar a exposição coletiva a apresentar na segunda edição do Festival ObservArribas (Miranda do Douro,
25 a 27 de maio 2018 – www.observarribas.com).
A equipa do Life Rupis complementará a exposição com um poster alusivo ao projecto e, consoante a
disponibilidade, estará também disponível para apoiar a conceção da exposição.
3.2. Local: a definir pelos agrupamentos – em espaço escolar ou outro.

3.3. Data e duração: a definir pelos agrupamentos. Sugerimos que a exposição seja realizada antes de 21
de maio ou depois de 28 de maio, para que no período entre 21 e 28 de maio, haja alguns trabalhos
disponíveis a integrar a exposição coletiva do Festival ObservArribas. A exposição poderá ter, ou não, um
evento de inauguração e, se possível, a equipa do projeto estará presente.
3.4. Inauguração da exposição. Caso haja este evento, sugerimos a presença do maior número possível de
turmas participantes no Programa Escolar, e os seguintes momentos: a) apresentação; b) visita à
exposição; c) entrega de prémios de participação por parte do Life Rupis. As melhores datas para a
presença da equipa Life Rupis são: em Maio (dias 28, 29 ou 30) ou Junho (dias 1, 4, 5, ou entre 19 e 22).
3.5. Ficha descritiva da exposição. Dever ser preenchida a ficha em anexo, até 15 de maio 2018, para que
seja mais fácil articular as datas das exposições dos quatro agrupamentos escolares do PNDI.
3.6. Apresentação dos trabalhos fora da escola:
3.6.1. Festival ObservArribas. Como referido, à semelhança do ano passado, o Life Rupis e a Câmara
Municipal de Miranda do Douro estão a organizar o Festival ObservArribas, entre 25 e 27 de maio 2018,
para o qual se endereça o convite desde já (www.observarribas.com). Neste âmbito, gostávamos de
apresentar uma nova exposição conjunta com uma seleção de trabalhos elaborados pelos alunos – a
seleção ficará a cargo dos agrupamentos, podendo o transporte ida-e-volta ser realizado com o apoio da
equipa do Life Rupis. NOTA: poderão ser incluídos trabalhos do ano letivo 2016/17.
3.6.2. Exposição coletiva 2018/19. O Life Rupis pretende fazer uma exposição coletiva itinerante com uma
seleção de trabalhos desenvolvidos pelos alunos das escolas portuguesas e espanholas participantes, ao
longo dos dois anos letivos 2016/17 e 2017/18. Os trabalhos a integrar serão seleccionados pelos
agrupamentos, com o apoio da equipa do projeto, e atempadamente serão enviados mais detalhes.

4. Divulgação
4.2. A divulgação será efetuada pelos meios do Life Rupis e dos parceiros do projeto (e.g. www.rupis.pt,
website institucionais, redes sociais), pelos agrupamentos escolares (e.g. convite aos pais e encarregados
de educação), podendo, se acordado, emitir-se uma nota de imprensa ou utilizar outros meios.
4.1. Materiais: se necessário, a equipa do projeto Life Rupis poderá elaborar: a) cartaz de divulgação da
exposição; b) convites para a inauguração da exposição; c) outros elementos gráficos necessários.

5. Contactos
Equipa de Educação Ambiental do Life Rupis:
- SPEA (coordenação) | Vanessa Oliveira | 213 220 430 | 968 468 233 |
vanessa.oliveira@spea.pt | skype: vaneolivespea
- Palombar | Américo Guedes | 926 862 971 |
americoguedes@palombar.pt
- ATN | Rafaela Faria | 960 408 190 | comunicacao@atnatureza.org
Website: www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental

ANEXO: Ficha descritiva da exposição
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