
[REDE de ESCOLAS do FUTURO] 
Primeiro o FUTURO foi às Escolas. 
Agora as Escolas vão ao FUTURO! 

Modalidade 3  
Valorização do espaço verde escolar 

Uma iniciativa Promotores Com o apoio 

   

  

 

mais informação 



Próximos passos 
Até 30 de novembro 2015: 
• enviar documentação com projeto de valorização do espaço 

escolar, com fotografias. 

• enviar proposta de espécies, tendo em conta a seguinte tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Em VASO Em RAIZ NUA Em CONTENTOR 
Acer monspessulanum (Zêlha)   X   
Alnus glutinosa (Amieiro   X   
Arbutus unedo (Medronheiro)     X (em saco) 
Acer pseudoplatanus (Bordo) X     
Betula pubescens (Bétula, vidoeiro)   X   
Castanea sativa (Castanheiro) X X   
Celtis australis (Lodão bastardo) X X   
Crataegus monogyna (Pilriteiro) X X   
Cupressus (Cipestre) X     
Fraxinus angustifolia (Freixo) X X   
Pinus pinea (Pinheiro manso) X     
Prunus avium (Cerejeira brava)     X (em tabuleiro) 
Quercus faginea  (Carvalho cerquinho) X     
Quercus robur (Carvalho-alvarinho) X X   
Quercus suber (Sobreiro)     X  (em tabuleiro) 
Sambucus nigra (Sabugueiro) X     
Sorbus aucuparia (Tramazeira) X     
Ulmus minor (Ulmeiro) X     

Nota: as espécies que sejam recebidas em raiz nua tem que ser plantadas, no máximo , até ao dia seguinte à sua receção. 
 



Próximos passos 

 

Até 4 de janeiro 2016: 

• preparar o terreno para a instalação das árvores 
(remover lixo, silvas…); 

• conhecer as espécies nativas e aprender a identifica-
las. 

 

12  e 13 de janeiro 2016: 

• levantar as árvores (Lipor, Baguim do Monte, das 
08h30 às 10h30) 



Ligações importantes 

Alguns locais onde pode identificar espécies de flora: 
Árvores com história: http://www.100milarvores.pt/arvores/arvores-com-historia   
Florestar.net: http://www.florestar.net  
Flora-On | Flora de Portugal interativa: http://www.flora-on.pt  
Flora Ibérica: www.floraiberica.es  
 
Guia FAPAS – Árvores de Portugal e Europa 
Autores: C. J. Humphries; J. R. Press; D. A. Sutton  
Editor: FAPAS (Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens) - 2ª Edição Portuguesa 2005 
ISBN: 972-95951-2-7 
 
Onde identificar espécies invasoras: 
Invasoras: invasoras.pt  
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