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CARAVELA VERA CRUZ VISITA O ALGARV
RECOLHA DE LIX
Reportagem realizada pelos alunos Cheila Carmo, Nuno Gonçalves, Reinaldo Rosa e
Sabrina Moura do 8ºA da Escola Poeta Emiliano da Costa

No dia 23 de Setembro, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, a turma
8ºA da escola EB ⅔ Poeta Emiliano da Costa (PEC), deslocou-se ao Cais de
Faro para assistir a uma palestra sobre a Caravela Vera Cruz. Quando a
turma chegou ao local, foi direcionada para dentro da Caravela, onde os
alunos assistiram à apresentação.
Depois de 30 minutos, os alunos da turma deram passagem a outras turmas.
Em seguida, a turma deslocou-se para um terreno, ainda perto do cais, onde
encontraram pessoas responsáveis pelo Centro de Ciência Viva, as mesmas
deram instruções para a turma de como recolher o lixo.
O objetivo da turma era apanhar o máximo de lixo possível, para esvaziar a
área de lixo, já que a mesma se encontrava cheia.
A escola vencedora nesta atividade de recolha foi a PEC, com cerca de 7
quilos de plástico, 10 de vidro e 4 quilos de papel.
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Fonte: Ana Martins, professora de Ciências Naturais

CARAVELA VERA CRUZ
A caravela foi uma embarcação inventada
e usada pelos Portugueses durante o
período dos Descobrimentos, nos séculos
XV e XVI.
A caravela portuguesa era uma
embarcação rápida, de fácil
manobra e em caso de necessidade,
podia ser movida a remos.
As caravelas eram embarcações de
fraco calado que podiam facilmente
subir os rios da costa africana.
Foi numa Caravela que Bartolomeu
Dias dobrou o Cabo da Boa
Esperança, em 1488.
A Caravela Vera Cruz é uma réplica
exacta das antigas caravelas
portuguesas Foi construída no ano
2000 no estaleiro naval de Vila do
Conde no âmbito da comemoração
dos 500 anos do Descobrimento do
Brasil.

Fonte: Rodrigo Fernandes, 8ºA

Entrevista aos aluno
“ Gostei bastante da palestra sobre a caravela, distinguiram bem os assuntos
tratados na mesma, conseguiram distinguir muito bem como os nossos
antepassados viviam nas caravelas, como, por exemplo, quando os navegadores
ficavam doentes, os seus “superiores” trancavam-nos numa caixa minúscula e ou se
curavam sozinhos ou morriam ali mesmo.” , dizia um aluno do 8ºA.
"O que nós recolhemos mais foi o plástico, por volta de
sete quilos, penso que o produto mais recolhido foi
garrafas de água, mas também apanhamos muitas
garrafas de vidro.”
“Nos recolhemos 7 quilos de plástico, 10 quilos de vidro,
4 quilos de papel, 1 quilo de lixo normal e também
enchemos metade uma garrafa de 1,5 litros só com
beatas.”
“ Uma situação que foi engraçada? Penso que foi
quando uma colega nossa ficou presa com um anzol, ela
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Fonte: Ana Martins, professora de Ciências Naturais

estava a tentar agarrar uma garrafa que se encontrava dentro de um arbusto, e ficou
presa com um anzol acidentalmente *risos*. ”
“ Na verdade gostei da visita, deu pra descontrair um pouco, apesar da escola só ter
começado há uma semana.”, dizia outro aluno.
Com estas atividades, os alunos aumentaram os seus conhecimentos sobre a história
antiga de Portugal e a necessidade da reciclagem, a turma constatou que o cais estava
cheio de lixo, tanto orgânico, como reciclável.
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