
O projecto europeu: Os ritmos de vida e relação com o clima e suas

alterações integra-se no quadro do Programa de Aprendizagem ao
Longo da Vida dos projectos europeus “Comenius”.
A Agência Nacional PROALV (Aprendizagem ao Longo da Vida) coloca
a ênfase na promoção de uma sociedade do conhecimento, nos
intercâmbios e na cooperação a nível europeu, contribuindo para o
desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida,
no sentido de melhorar a Educação.

2. OBJECTIVOS DO PROJECTO

Objectivos pedagógicos científicos 

� Fazer levantamentos meteorológicos ao longo do projecto.
� Seguir um protocolo entre os parceiros europeus sobre o tema da

fenologia (estudo dos fenómenos biológicos relativos a certos

fenómenos periódicos dos seres vivos como a floração, a
maturação dos frutos, etc., e o estudo da influência do clima sobre

esses fenómenos periódicos).

� Trocar dados científicos entre alunos, professores e especialistas.
� Identificar ritmos de vida diferentes.
� Compreender as ligações entre a fenologia e as mudanças

climáticas.
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1. INTRODUÇÃO

Figura 2. O grupo de trabalho dos professores 

O grupo de trabalho dos professores

Foi criado um grupo privado de trabalho, no portal Yahoo, que permite
aos professores envolvidos comunicar, colaborar no planeamento de
actividades, na preparação das reuniões de trabalho, partilhar, arquivar e
organizar documentos.

As disciplinas da plataforma moodle

Foram criados ambientes virtuais de aprendizagem restritos a cada turma
envolvida no projecto, geridos pelos professores de Área de Projecto.

Páginas web para partilhar os trabalhos

A página Web principal do projecto (http//phenology.weebly.com), em
inglês, é um espaço de divulgação dos trabalhos a nível geral, comum a
todos os parceiros, mas cada escola dispõe de um site próprio para
divulgar as suas actividades (por ex.: http://fenologiamedas.weebly.com).
Estes sites estão interligados e funcionam não só como ferramentas de
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A utilização do serviço de
mensagens do grupo Yahoo
facilita a comunicação, pois as
mensagens lá colocadas são
reenviadas automaticamente
para os correios electrónicos
individuais.

climáticas.
� Identificar espécies vegetais espontâneas.
� Identificar aves migratórias comuns aos parceiros.

Objectivos pedagógicos linguísticos e de comunicação

� Elaborar um pequeno glossário digital, nas línguas dos parceiros, 
de palavras relacionadas com o tema.

� Desenvolver competências de comunicação e de cooperação entre 
os jovens e os adultos das escolas parceiras.

Objectivos de produção partilhada e de difusão do projecto

� Criar um logótipo do projecto.
� Criar actividades interactivas sobre os temas do projecto.
� Divulgar informações sobre o projecto em colaboração com as 

colectividades locais públicas.

3. PARTICIPANTES NO PROJECTO EDL

� Escola Básica e Secundária À Beira Douro – Medas.
� Escola Básica de Lamego..
� Collège de Barétous - Arette, França.
� C.E.I.P. "Cándido Lara" - Cómpeta, Espanha.
� Gimnazjum nr 6, Szczecin, Polónia.

4. TEMAS DO PROJECTO

O estudo da fenologia na Europa e as respectivas problemáticas 
ambientais e culturais. 

5.  AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 
PROJECTO EUROPEU

Houve a necessidade de recorrer a quatro “ferramentas” informáticas
gratuitas, pois cada uma, isoladamente, não satisfazia as necessidades
e os objectivos que pretendíamos alcançar:

� um grupo do portal Yahoo;
� “disciplinas” na plataforma Moodle;
� uma página Web.

As TIC facilitaram a comunicação, a partilha e a colaboração entre
alunos e professores de vários países. A diversificação dos meios
permitiu abarcar todas as necessidades de trabalho, de partilha e de
comunicação. A página Web, a plataforma Moodle, e o grupo do Yahoo
funcionaram como extensões da escola, como espaços de convivência
e de aprendizagem adequados à “geração Internet”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

divulgação do projecto, de partilha de informação, mas também como
espaços de troca de experiências culturais entre as escolas parceiras e
como agenda de propostas de actividades a desenvolver pelos parceiros
envolvidos no projecto.
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São desenvolvidas diversas
actividades, das quais se destacam
a criação de um herbário fenológico
digital, a monitorização de três
espécies vegetais no jardim
fenológico; o estudo da vegetação
dominante; a criação de logótipos,
os registos meteorológicos, a
recepção dos parceiros, etc.

Figura 4: Página Web do projecto

Para além destas páginas Web, é usada
a página do programa científico GLOBE
(http://globe.gov/), através de códigos
de acesso, para inserirmos os dados
dos registos da monitorização de três
espécies: Corylus avellana, Forsythia
intermedia e Syringa vulgaris.

Figura 3: Página do Programa Globe

6. OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

Figura 1: Página geral do projecto


