Projeto Bright LIFE10 NAT/P/075

Programa Educativo BRIGHT continua “visita” às escolas

No âmbito do Programa Educativo do Projeto BRIGHT, denominado
“Ciência na Escola”, a Câmara Municipal de Mealhada visitou vários
estabelecimentos de ensino do concelho de Mealhada com o intuito de
sensibilizar alunos e professores para as temáticas principais daquele
projeto, a decorrer na Mata Nacional do Buçaco. Na semana passada a
ação decorreu no Jardim-de-infância da Quinta do Valongo (Mealhada) e
constou na dinamização da história “Duendes na Mata do Bussaco”,
onde foi focada a história da Mata, o seu património construído e
natural. Ao longo da atividade, as 12 crianças presentes, com idades
compreendidas entre os três e os cinco anos, conheceram as personagens
envolvidas na história, nomeadamente os carmelitas, os soldados e os
reis.
Com uma linguagem acessível e adaptada às idades, foi referida a
importância de conservação da Floresta Relíquia – Adernal, tendo sido
explicado que é um habitat único, que importa preservar, bem como a
necessidade de erradicar as espécies invasoras existentes na Mata,
sendo estes os objetivos do Projeto BRIGHT.
Esta atividade permitiu ainda uma maior aproximação da comunidade
escolar aos temas ambientais e da Mata, bem como á atividade do
próprio Centro de Interpretação Ambiental (CIA), situado no Parque da
Cidade da Mealhada, e qual tem vindo a facultar à comunidade escolar
também atividades relacionadas com o Projeto BRIGHT, entre outras.
Recorde-se que estas ações são realizadas no âmbito do Projeto BRIGHT,
pela Câmara Municipal de Mealhada, que tal como a Universidade de
Aveiro, é parceira da FMB no âmbito daquele projeto. A intervenção da
Câmara Municipal de Mealhada ao abrigo do BRIGHT, centra-se no
planeamento e no assegurar ações concretas em educação ambiental com a
comunidade escolar concelhia.
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