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Ficha Técnica 

. Designação da Escola: EB de Alvares – Agrupamento de escolas de Góis  

. Diretora: Cristina Martins 

. Contactos:   

  -Telefone- 235770150  

  -E-mail- direcao@aegois.com 

. Designação do Projeto: “BORBOLETÁRIO “  

. Responsável pelo Projeto:  

  Maria da Conceição Alcaide   

. E-mail do Responsável 

  conceicao.alcaide@aegois.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenientes 

 - Intervenientes na elaboração e implementação do projeto:  

. Grupo de alunos do grupo de educação pré-escolar da EB de Alvares  

. Educadora titular de Grupo e Assistentes Operacionais  

. Turma do 1º CEB da EB de Alvares  

. Docente titular de turma do 1º CEB  

-   Divulgação do projeto:  

. Direção do Agrupamento de Escolas de Góis  

 
 
 
 
 
 
Descrição do Projeto 

O projeto “Borboletário”, surgiu com a visita da Monitora Raquel Mateus, para uma 
ação de sensibilização ambiental, no âmbito do projeto “Todos na rede, (Natura2000)”. 
Na sequência desta visita ao Jardim de Infância e ao 1ºCEB, fomos desafiados a 
participar em projetos de natureza ambiental. Deste desafio surgiu a ideia de construir 
um borboletário no Centro Escolar de Alvares, de forma a contribuir para a reprodução 
de uma espécie em vias de extinção, com o objetivo global de sensibilização ambiental; 
preservação das espécies e observação do ciclo da borboleta 
O projeto teve uma enorme adesão e entusiasmo pela parte do grupo de crianças. As 
várias etapas da metamorfose da borboleta (ovo, lagarta pupa e borboleta), foram 
acompanhadas e divulgadas nas edições do Passo a Passo, o suplemento do Jornal 
Varzeense e no Facebook do Agrupamento de Escolas de Góis. 
As borboletas foram posteriormente colocadas em liberdade no seu habitat natural, 
para darem seguimento ao seu ciclo reprodutivo. 

 
 
 
Impacto na Comunidade 
Educativa 
 

 
Este projeto teve uma enorme adesão e entusiasmo pela parte do grupo de crianças, 
pelo que foi divulgado junto das famílias e à comunidade escolar. 
Neste sentido, as várias fases do desenvolvimento do projeto, bem como as etapas da 
metamorfose da borboleta (ovo, lagarta pupa e borboleta), foram acompanhadas e 
partilhadas nas edições do suplemento “Passo a Passo”, do Jornal Varzeense bem como 
no Facebook e página WEB do Agrupamento de Escolas de Góis. 
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