
O PROJETO - GREEN KEYS (resumo) 

 

Projecto sobre Meio Ambiente, Infância e Sabores que pretende criar um centro para 

educação ambiental, educação alimentar e outras actividades físicas ou manuais (plantar, 

cozinhar, tratar a horta, usar equipamentos desportivos) situado num jardim urbano de 

Palermo. Durante 6 meses os voluntários serão envolvidos nas actividades para o tornar num 

local de educação ambiental e promoção de estilos de vida saudáveis. O projecto pretende 

reforçar a participação dos cidadãos na valorização de zonas urbanas ignoradas.  

 

Algumas das actividades previstas: organização de reuniões e dias abertos para a comunidade, 

especialmente com crianças, para divulgar a educação ambiental; criação de uma horta; 

workshops de prova e sensorialidade com alimentos e vegetais. Os voluntários desenvolverão 

as suas competências pessoais através de métodos de educação informal e processos de 

cidadania activa. 

  

Programa de Actividades Semanais 

 

Semana tipo/horário poderá sofrer alterações consoante a necessidade/aproximação de 

actividade específica. 

Todos os voluntários deverão cumprir o mesmo número de horas semanais e participar das 

reuniões semanais com o mentor. 

  

Segunda 

10:00-13:00 – Reunião semanal de coordenação e monitorização das actividades no jardim 

com a equipa FM 

                - Preparação e informações sobre os conteúdos da semana com o supervisor 

                - Definição dos objectivos de trabalho e aprendizagem 

15:00-18:00 – Gestão do jardim e horta (durante a primeira semana, formação em sessões 

com especialistas) 

                - Visita guiada aos visitantes externos no horário de abertura ao público com equipa 

da FM 

  

Terça 

10:00-13:00 – Idealização e preparação de materiais de apoio para os workshops da tarde com 

o supervisor 



                - Elaboração de materiais informativos e promocionais para  a difusão dos eventos do 

jardim e população 

15:00-18:00 – Trabalho no jardim e horta 

                - Visita guiada aos visitantes externos no horário de abertura ao público com equipa 

da FM 

                - Colaboração nos workshops organizados para as crianças e famílias visitantes (p.ex: 

horticultura) 

  

Quarta 

10:00-13:00 – Idealização e preparação de materiais de apoio para os workshops da tarde com 

o supervisor 

                - Elaboração de materiais informativos e promocionais para  a difusão dos eventos do 

jardim e população 

                - Elaboração de um arquivo fotográfico e videográfico dos workshops da tarde 

15:00-18:00 – Trabalho no jardim e horta 

                - Visita guiada às crianças do centro de acolhimento com equipa da FM 

                - Participação nas actividades didácticas e workshops organizados para as crianças do 

centro (p.ex: workshop de sentidos) 

  

Quinta 

10:00-13:00 – Idealização e preparação de materiais de apoio para os workshops da tarde com 

o supervisor 

                - Elaboração de materiais informativos e promocionais para  a difusão dos eventos do 

jardim e população 

                - Elaboração de um arquivo fotográfico e videográfico dos workshops da tarde 

15:00-18:00 – Trabalho no jardim e horta 

                - Visita guiada às crianças do centro de acolhimento com equipa da FM 

                - Participação nas actividades didácticas e workshops organizados para as crianças do 

centro (p.ex: workshop de vocabulário sobre plantas e flores) 

  

Sexta 

10:00-13:00 – Reunião semanal de avaliação das actividades do jardim e workshops com o 

mentor 

                - Monitorização das tarefas realizadas e resultados alcançados com o mentor 



15:00-18:00 – Apoio linguístico fornecido aos voluntários através de meios de aprendizagem 

não formal: visionamento de um filme, discussão sobre temas da actualidade, jogos ou outra 

forma de partilha oral 

  

Sábado e Domingo – dias livres 

 


