
 
 

 

DESAFIO: Exposição Escolar Life Rupis 

» Programa Escolar do Life Rupis (Ação E3) | Ano letivo 2016/17 | Atividade 3  

Depois das atividades em sala de aula (Atividade 1) e das saídas de campo (Atividade 2), em que os temas 

do projeto foram apresentados aos alunos, na Atividade 3 do Programa Escolar do Life Rupis, fazemos uma 

proposta inversa: desafiamos os alunos a comunicarem o que aprenderam aos colegas e restante 

comunidade escolar, através da preparação de trabalhos para uma exposição coletiva do agrupamento 

escolar e/ou das escolas, no final do ano letivo.  

 

1. Temas e tipo de trabalhos 

1.1. O tema base da exposição são as espécies-alvo do Life Rupis (britango, águia-perdigueira, milhafre-

real e abutre-preto), bem como todo o património natural (e cultural) da área de intervenção do projeto 

(Parque Natural do Douro Internacional - PNDI, integrado na Rede Natura 2000) e o potencial de 

desenvolvimento sustentável do território. Os «artistas» poderão assim imaginar que estão a preparar parte 

de uma exposição permanente para o «museu da natureza da sua terra». 

1.2. A tipologia dos trabalhos pode ser muito variável:  escritos (e.g. contos, poemas, artigos de jornal), 

gráficos (e.g. desenhos, pinturas, colagens), plásticos (e.g. esculturas com base em material reutilizável), 

digitais (e.g. blogue, vídeo, canção) ou outros. O desafio é mesmo dar asas à criatividade. 

 

2. Destinatários 

2.1. Todos os alunos dos vários anos lectivos 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 da exposição do seu agrupamento. 

2.2. Os pais e encarregados de educação também serão convidados a participar, elaborando trabalhos 

conjuntos com os seus educandos ou com trabalhos próprios, a integrar numa secção própria da exposição. 

Para o efeito, os interessados deverão contactar o professor responsável da exposição. 

 

3. Exposição dos trabalhos 

3.1. Trabalhos: a 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». 

A equipa do Life Rupis complementará a exposição com os seguintes materiais: a) um poster alusivo ao 

projeto e seu programa escolar, a colocar no início da exposição; b) modelo para as legendas dos trabalhos. 

A equipa estará também disponível para apoiar a conceção da exposição: à distância, ou deslocando-se às 

escolas, caso necessário e consoante disponibilidade da equipa.  

3.2. Local: a definir pelas escolas/agrupamento – poderá ser em espaço escolar ou em espaço cedido pela 

câmara municipal e/ou outra entidade.  

3.3. Data e duração: a exposição terá início com um evento de lançamento, e sugere-se a escolha de uma 

data entre 22 e 26 maio (preferencial) e/ou 29 maio e 2 junho. A duração da exposição e respectivos 

horários de abertura serão definidos pelos responsáveis da mesma, em conjunto com a entidade de 

acolhimento da exposição. 



 
 

 

Participa! 

3.4. Programa do evento de lançamento. Sugerimos a presença do maior número possível de turmas 

participantes no Programa Escolar, e os seguintes momentos: a) apresentação – representantes da escola, 

Life Rupis, entidade oficial (?); b) visita guiada à exposição – com os alunos e professores participantes; c) 

entrega de prémios de participação – o Life Rupis irá entregar a todos os participantes no Programa Escolar 

um certificado de participação, entre outros prémios de participação; d) coffee-break – a incluir, consoante 

os apoios conseguidos.   

3.5. Ficha descritiva da exposição. Dever ser preenchida a ficha em anexo, até 30 de abril 2017, que inclui, 

entre outras informações, a data proposta para o lançamento da exposição – para que seja mais fácil 

articular as datas das exposições dos quatro agrupamentos escolares do PNDI.  

3.6. Reapresentação dos trabalhos das exposições: o Life Rupis, em colaboração com a Câmara Municipal 

de Miranda do Douro, está a organizar o Festival ObservArribas, entre 23 e 25 junho 2017, para o qual se 

endereça o convite desde já (ver http://www.rupis.pt/pt/observarribas/). Neste âmbito, gostávamos de 

apresentar numa exposição conjunta com uma seleção de trabalhos elaborados para as exposições 

escolares – a seleção ficará a cargo das escolas/agrupamento, com o apoio do projeto, podendo o 

transporte ida-e-volta das peças ficar da responsabilidade do Life Rupis, se necessário.  

Outras apresentações totais ou parciais da exposição, de cariz temporário ou permanente, poderão ser 

equacionadas ao longo do projeto (ou mesmo depois), com o apoio necessário do projeto, sugerindo-se o 

seu planeamento, de forma a maximizar o potencial de sensibilização da exposição.  

 

4. Divulgação 

4.1. Materiais: a equipa do projeto Life Rupis, em colaboração com as escolas/agrupamento, ficará 

responsável pela produção de: a) cartaz de divulgação da exposição; b) convites para o lançamento da 

exposição; c) outros elementos gráficos necessários. 

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. 

  

5. Professor-responsável e contactos Life Rupis 

5.1. Professor-responsável: será importante indicar um professor que seja o ponto de contacto da 

escola/agrupamento relativamente à exposição 

5.2. Contactos da Equipa Educação Ambiental do Life Rupis: 

Portugal:  

- SPEA (coordenação) | Vanessa Oliveira | 213 220 430 | 

968 468 233 | vanessa.oliveira@spea.pt | skype: vaneolivespea 

- Palombar | Américo Guedes (926 862 971) e José Pereira (926 

862 770) | palombar@palombar.pt  

- ATN | Nuria Vallverdu | 271 311 202 | geral@atnatureza.org 

Website: www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental  

 

ANEXO: Ficha descritiva da exposição  
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