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No dia 02 de Março de 2020, as turmas 6ºA, 8ºD e o 1ºA, participaram na atividade de
voluntariado Life Biodiscoveries, na Mata da Machada, acompanhados pelas professoras
Mª João Bica, Lurdes Monteiro, Fátima Pedreiro e Fátima Garnacho.

Quando chegámos ao local o biólogo Mauro começou por falar sobre os animais e as
plantas que existem na Mata assim como algumas regras básicas a ter neste tipo de
reservas naturais. Depois dessa conversa o biólogo levou-nos para o Centro de Educação
Ambiental onde nos mostrou um powerpoint  sobre animais e plantas existentes na Mata
da Machada. Após essa explicação fomos para a Mata ver os animais e ouvirmos os
pássaros .

O grupo foi dividido em dois e o 1ºA  e o 8ºD foram com o biólogo Mauro dar uma
caminhada pela Mata e assim conheceram varias espécies de animais e plantas que
nunca tinham conhecimento que existiam.

Por fim realizámos o arranque das plantas invasoras, acácias.

Foi uma tarde diferente e muito bem passada. Aprendemos que o silêncio é
importantíssimo para a identificação das aves e aprendemos ainda a respeitar os seres
vivos que aqui vivem.

 

Vera Gomes e Érica Duarte CEF 1ºA 
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