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Guardiões do Obô é o tema do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

do 2º ano de escolaridade, do 1º ciclo do Ensino Básico, da Escola Portuguesa de São 

Tomé e Príncipe – CELP para o ano letivo 2019/2020. 

 A realização do presente projeto pretendeu dar a conhecer aos alunos as 

espécies animais mais emblemáticas do território nacional e do Parque Natural de Obô 

em particular, promover a exploração do conceito de biodiversidade e a importância da 

sua preservação, sensibilizar os alunos para a existência de espécies endémicas no país, 

alertar para a problemática das espécies em vias de extinção e envolver os mesmos a 

participar em ações de sensibilização para a preservação da biodiversidade local e 

mundial.  

O desenvolvimento deste projeto, de caráter interdisciplinar, contou com a 

colaboração da bióloga de conservação Martina Panisi do Projeto Gigantes da Floresta 

e da Engenheira do Ambiente Marisa Lima da RESINORTE – Portugal e promoveu a 

articulação entre a Oferta Complementar Ambiente e Sustentabilidade, as disciplinas de 

Estudo do Meio e Educação Artística, o Clube Ciência Viva na Escola e as Atividades de 

Enriquecimento Curricular de Inglês.  

A dinamização de atividades em parceria com o Clube Ciência Viva, contribuiu, 

ainda, para uma maior interação entre os alunos de diferentes ciclos de ensino.  

 

 

  

 

PROJETO PAFC “Guardiões do Obô” 



Atividades  Dia Mundial da Ave Migratória
Comemoração do Dia Mundial da Ave Migratória - Exposição .
Participação na rubrica Eco Espaço do programa de rádio "Escola Portuguesa
em Ação".

Descobrir a Floresta - os 5 sentidos de Obô
Participação no workshop "Descobrir a Floresta" dinamizado pela bióloga de
conservação  Martina Panisi. do projeto Gigantes da Floresta.

Uma árvore de Obô
Criação  de uma pequena árvore a partir de folhas e flores do jardim da
escola.

Ilustração do livro digital "Guardiões do Obô"
Elaboração e ilustração do livro digital "Guardiões do Obô" com as espécies
animais mais emblemáticas do Parque Natural de Obô.

Visita ao laboratório - workshop  Eco sabão 
Participação no workshop Eco Sabão dinamizado pelos alunos do 8ºano:
produção de sabão líquido ecológico a partir de óleo alimentar usado.

Sessão Resíduos 
Participação na sessão sobre separação de resíduos e reciclagem em parceria
com a RESINORTE..

Visita de estudo ao Centro de Conservação do
Búzio-d'Obô 

Visita de estudo ao Centro de Conservação de caracóis gigantes no Jardim
Botânico..

Guardiões do Obô exploram a baía Lagarto
Saída de campo à baía Lagarto para a  recolha e separação de resíduos da
praia.

Elaboração do logotipo "Guardiões do Obô"
Elaboração do logotipo "Guardiôes do Obô" na disciplina de Educação Artística.


