ECO-ESCOLA, chuva de ideias

ECO-ESCOLA, chuva de ideias

Podemos fazer ações para proteger o Ambiente? _________________.

Podemos fazer ações para proteger o Ambiente? _________________.

Data___________________________
Professor:_____________________________________________________
Escola:________________________________________________________

Escola:________________________________________________________

Nome:_______________________________________________________

Património na Algibeira
>>Azaruja
>>Vendinha
>>Heróis do Ultramar
>>Almeirim
>> N.S. Machede
>>Valverde
>>S. Manços
>> S. S. Giesteira
>> Graça do Divor

A cintura de muralhas da cidade foi construída no século XIV e,
quando terminou, era a segunda maior do país, logo a seguir a Lisboa.
Além dos «muros» tinha torres, portas, fossos e uma segunda linha Pag6
de
muralhas chamada barbacã, hoje já desaparecida.

Qual era a função da muralha de Évora?_____________________

Descobriste?

 10 Pontos
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>>Manuel Ferreira Patrício
>>Vista Alegre
>>Cruz da Picada
>>Sra. da Glória
>>André de Resende
>>Comenda
>>Câmara
>>Chafariz D`El Rei
>>Canaviais
>>Galopim de Carvalho

>>Rossio
>>Severim de Faria
>>Horta das Figueiras
>>Santa Clara
>>S. Mamede
>>André de Gouveia
>>Conde Vilalva
>>Frei Aleixo
>>Salesianos de Évora
>>Gabriel Pereira

Pag 6

MURALHAS medievais de Évora

>>>> Caminhada das Escolas >>>>

________________________________________________________

Dia do Desafio para comemorarmos juntos:
- O Dia Mundial da Saúde
- O Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, Desporto Património Comum

Descobriste?  10 Pontos
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MURALHAS medievais de Évora

___________________; ___________________
___________________; ___________________

Património na Algibeira

>>Rossio
>>Severim de Faria
>>Horta das Figueiras
>>Santa Clara
>>S. Mamede
>>André de Gouveia
>>Conde Vilalva
>>Frei Aleixo
>>Salesianos de Évora
>>Gabriel Pereira

Nome:_______________________________________________________

___________________; ___________________

>>>> Caminhada das Escolas >>>>

Como?_____________________________________________.
O que são os quatro “R”?

___________________; ___________________

Descobriste?  10 Pontos

Onde? Na escola, nos sítios por onde passo, em __________________.

Professor:_____________________________________________________

Como?_____________________________________________.
O que são os quatro “R”?

>>Manuel Ferreira Patrício
>>Vista Alegre
>>Cruz da Picada
>>Sra. da Glória
>>André de Resende
>>Comenda
>>Câmara
>>Chafariz D`El Rei
>>Canaviais
>>Galopim de Carvalho

Data___________________________

Onde? Na escola, nos sítios por onde passo, em __________________.

>>Azaruja
>>Vendinha
>>Heróis do Ultramar
>>Almeirim
>> N.S. Machede
>>Valverde
>>S. Manços
>> S. S. Giesteira
>> Graça do Divor

A cintura de muralhas da cidade foi construída no século XIV e,
quando terminou, era a segunda maior do país, logo a seguir a Lisboa.
Além dos «muros» tinha torres, portas, fossos e uma segunda linha Pag6
de
muralhas chamada barbacã, hoje já desaparecida.

Qual era a função da muralha de Évora?_____________________
________________________________________________________

Dia do Desafio para comemorarmos juntos:
- O Dia Mundial da Saúde
- O Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, Desporto Património Comum
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Descobriste?

 10 Pontos

Pag11

Pag16

Descobriste?

 10 Pontos

CIDADE EDUCADORA

CIDADE EDUCADORA

Pag3

Hoje há jogo da Serpente Papa-Léguas! Hoje é o dia do D__S__F__O

Descobriste?

 10 Pontos

Pag3

Évora tem sítios que já viram muitas pessoas passarem. É como se
esses sítios e monumentos estivessem ali a olhar para nós, a ver-nos
mudar ao longo dos anos… as nossas roupas, os meios de transportes

Évora tem sítios que já viram muitas pessoas passarem. É como se
esses sítios e monumentos estivessem ali a olhar para nós, a ver-nos
mudar ao longo dos anos… as nossas roupas, os meios de transportes
Quando temos um objetivo comum, trabalhamos juntos
em atividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes da
cidade, dizemos que temos uma cidade educadora.
A cidade é um grande espaço para aprender.

Hoje há jogo da Serpente Papa-Léguas! Hoje é o dia do D__S__F__O

Quem são as pessoas da cidade educadora?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Pag 8

Pag14

A Universidade de Évora foi fundada pelos padres Jesuítas em 1559
então com o nome de Colégio do Espírito Santo. Uma das suas
principais missões foi a de formação de padres missionários para a
evangelização em África, Índia e Brasil. Foi encerrada 200 anos depois,
aquando da expulsão dos Jesuítas, reabrindo só em 1979.

 10 Pontos

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Descobriste?

 10 Pontos

Quem são as pessoas da cidade educadora?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

DIA DO DESAFIO

Descobriste?

Quando temos um objetivo comum, trabalhamos juntos
em atividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes da
cidade, dizemos que temos uma cidade educadora.
A cidade é um grande espaço para aprender.

DIA DO DESAFIO

Descobriste?

 10 Pontos

As duas majestosa estátuas seguram na mão uma estrela que é
o____________ e o satélite natural da terra que é a____________.

Descobriste?

 10 Pontos
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UNIVERSIDADE DE ÉVORA
A Universidade de Évora foi fundada pelos padres Jesuítas em 1559
então com o nome de Colégio do Espírito Santo. Uma das suas
principais missões foi a de formação de padres missionários para a
evangelização em África, Índia e Brasil. Foi encerrada 200 anos depois,
aquando da expulsão dos Jesuítas, reabrindo só em 1979.
As duas majestosa estátuas seguram na mão uma estrela que é
o____________ e o satélite natural da terra que é a____________.

A que se deve o nome da minha escola?

A que se deve o nome da minha escola?

 10 Pontos
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O meu Património Escolar

Descobriste?

Descobriste?

 10 Pontos
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O meu Património Escolar

Pag14

Descobriste?

 10 Pontos

Razões para caminhar

Razões para caminhar
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Quantas colunas ainda se mantêm de pé? __________________
veneravam os deuses, entre os quais o imperador.
Situa-se no antigo fórum (praça) da antiga cidade romana e nele se
E a primeira a ter sido valorizada como património histórico.
O templo é a estrutura arqueológica mais antiga de Évora

8. __________________________________________________________

TEMPLO ROMANO

Descobriste?  10 Pontos

Pag2

CAMINHÓMETRO

Descobriste?  10 Pontos

Pag12

1. Aprender a viajar pela cidade de forma segura e ambientalmente
sustentável. Aprender a ir aos sítios de forma mais saudável.
2. Diminuir o desconhecimento e desvalorização do património
3. Ajudar a tornar o ambiente escolar mais participativo, e a valorizar
o trabalho dos pares. É divertido para todos, alunos e professores.
4. __________________________________________________________

Descobriste?  10 Pontos
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CAMINHÓMETRO

_______________________________________________________
hortofrutícolas? Exemplo de 5 ao dia _________________________
Da minha Escola à Praça do Giraldo são___________km
A caminhada pelo Centro Histórico são __________km
_________+_________+_________ = Caminhei ______________km

Para boa alimentação devo comer todos os dias 5 porções de
________________________________________________________
As linhas da pirâmide têm tamanhos diferentes. Porquê?

Viagem para lá + caminhada + viagem para cá

Viagem para lá + caminhada + viagem para cá

Gostei mais de __________________________________________

Gostei mais de __________________________________________

Gostava que a próxima caminhada fosse_______________________

Gostava que a próxima caminhada fosse_______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

DIETA MEDITERRÂNEA

Descobriste?  10 Pontos
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PATRIMÓNIO

Descobriste?  10 Pontos

Pag15

PATRIMÓNIO

A caminhar temos tempo para descobrir tesouros. É um turismo lento.

A caminhar temos tempo para descobrir tesouros. É um turismo lento.

Descobrimos tesouros mas não os podemos levar para casa, são de

Descobrimos tesouros mas não os podemos levar para casa, são de

 10 Pontos

Pag4

AQUEDUTO

Pag10

respeitar as regras, diz algumas regras para que tudo corra bem.
1._____________________________________________________
Para caminhar em segurança e bem-estar, é importante conhecer e

O Aqueduto chamado da Água da Prata, nome da principal fonte que
o abastece, foi construído no reinado de D. João III, entre os anos de
1533 e 1539. A 29 de março de 1537, a água chegou a primeira vez à
Praça Grande (de Giraldo), e nos anos seguintes a todas as praças e
mosteiros da cidade.

2._______________________________ 3. Levar chapéu e água

Descobriste?

 10 Pontos

O templo é a estrutura arqueológica mais antiga de Évora

TEMPLO ROMANO
Descobriste?  10 Pontos

Para boa alimentação devo comer todos os dias 5 porções de
________________________________________________________
As linhas da pirâmide têm tamanhos diferentes. Porquê?

DIETA MEDITERRÂNEA
Descobriste?

 10 Pontos
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Hoje é propriedade da Fundação Eugénio de Almeida, está ao seu
cuidado.

PÁTEO DE S. MIGUEL
Descobriste?

 10 Pontos

Pag10

2._______________________________ 3. Levar chapéu e água
respeitar as regras, diz algumas regras para que tudo corra bem.
1._____________________________________________________
Para caminhar em segurança e bem-estar, é importante conhecer e

Tem 19 km de comprimento e o seu construtor foi Francisco de
Arruda, o mesmo mestre que construiu a Torre de Belém em Lisboa.

Descobriste?

 10 Pontos
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Qual a origem da palavra património?_________________________________

Dá exemplo de património que seja teu?___________________________
________________________________________________________________

Descobriste?

 10 Pontos

Pag4

AQUEDUTO
O Aqueduto chamado da Água da Prata, nome da principal fonte que
o abastece, foi construído no reinado de D. João III, entre os anos de
1533 e 1539. A 29 de março de 1537, a água chegou a primeira vez à
Praça Grande (de Giraldo), e nos anos seguintes a todas as praças e
mosteiros da cidade.
Tem 19 km de comprimento e o seu construtor foi Francisco de
Arruda, o mesmo mestre que construiu a Torre de Belém em Lisboa.

A CAMINHO
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Neste local situa-se o antigo castelo medieval da cidade, então
propriedade dos «freires de Évora» que ajudaram os primeiros reis de
Portugal na conquista do sul do país na chamada Reconquista.

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

PÁTEO DE S. MIGUEL

E a primeira a ter sido valorizada como património histórico.
Mais tarde foi propriedade dos Castros, governadores militares da
cidade, titulados Condes de Basto no século XVI.

Dá exemplo de património que seja teu?___________________________

pais, de pais para filhos.

Neste local situa-se o antigo castelo medieval da cidade, então
propriedade dos «freires de Évora» que ajudaram os primeiros reis de
Portugal na conquista do sul do país na chamada Reconquista.

Situa-se no antigo fórum (praça) da antiga cidade romana e nele se

_______________________________________________________________

Qual a origem da palavra património?_________________________________

todos. Riquezas deixadas e cuidadas desde a antiguidade, de avós para

Mais tarde foi propriedade dos Castros, governadores militares da
cidade, titulados Condes de Basto no século XVI.

veneravam os deuses, entre os quais o imperador.

pais, de pais para filhos.

Hoje é propriedade da Fundação Eugénio de Almeida, está ao seu
cuidado.

todos. Riquezas deixadas e cuidadas desde a antiguidade, de avós para

Descobriste?

Pag5

hortofrutícolas? Exemplo de 5 ao dia _________________________
_________+_________+_________ = Caminhei ______________km

 10 Pontos

 10 Pontos

_______________________________________________________
Da minha Escola à Praça do Giraldo são___________km
A caminhada pelo Centro Histórico são __________km

Descobriste?

Descobriste?

Quantas colunas ainda se mantêm de pé? __________________
5. Aprender a viajar pela cidade de forma segura e ambientalmente
sustentável. Aprender a ir aos sítios de forma mais saudável.
6. Diminuir o desconhecimento e desvalorização do património
7. Ajudar a tornar o ambiente escolar mais participativo, e a valorizar
o trabalho dos pares. É divertido para todos, alunos e professores.

Descobriste?

 10 Pontos
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A CAMINHO

