
O Bosque Escola Avelãs dá as boas-vindas



O Bosque Escola Avelãs é um 

projeto comunitário, fundado em 

2017 por famílias da comunidade 

e gerido pelas Descalças -

Cooperativa Cultural - e pelas 

famílias que participam nele.

Neste documento, partilhamos informações

importantes e práticas sobre a nossa gestão

e dia-a-dia para quem nos quer conhecer

melhor!



O BEA é uma escola na floresta, que engloba :

- um jardim de infância para crianças entre os 2 e

os 6 anos de idade, desenvolvido na natureza.

- Um projeto educativo para crianças em idade

escolar (dos 6 aos 12 anos), cujo objetivo é apoiar

as famílias da região com crianças em ensino

doméstico, que desejam educar os seus filhos/as

na natureza.

As crianças que frequentam são de diferentes países

e por isso o multiculturalismo e o multilinguismo são

das nossas maiores riquezas. No Bosque Escola

Avelãs falamos diariamente português, espanhol,

inglês, francês e alemão.

O projeto & as crianças



Como grupo de famílias profundamente envolvidas na comunidade local, participamos de vários projetos

locais / regionais, por exemplo, a pizzaria comunitária (Oficina Pirata), um mercado comunitário (Sábado

Vivo), uma horta comunitária, etc. De entre as famílias, encontramos uma grande variedade de saberes e

serviços, como exemplo: padaria, costura, carpintaria, mercearia a granel, apicultura, ensino de português

língua estrangeira, artes e espetáculos, entre muitos outros…

Comunidade



Descalças Cooperativa Cultural
O BEA tem o suporte legal da Cooperativa Cultural Descalças. O objeto social da Cooperativa 

é a criação artística, produção, divulgação e formação cultural, principalmente

nas áreas musical e teatral, a cooperação para o desenvolvimento e

a intervenção social e solidária através das artes. 

É através da Cooperativa que o BEA faz as contratações,  se candidata a 

financiamentos, estabelece parcerias com outras instituições, entre outros.



Numa quinta de 8ha, cedida pela câmara municipal de Marvão à

Cooperativa Descalças. Este é um espaço coletivo, de encontro

auto gerido, sem qualquer apoio institucional, que se mantém

graças ao trabalho voluntário e donativos. É um espaço aberto a

receber atividades relacionadas com educação, arte e ecologia. Aqui

funcionam diariamente projetos como o Bosque Escola, a Terra

d’Amor Humor, cantina social, horta comunitária, coworking e

atividades regulares como, espetáculos e oficinas.

Onde estamos?



Equipa pedagógica
Temos quatro acompanhantes (mulheres e homens).

Há sempre duas pessoas adultas encarregadas do

acompanhamento das crianças em cada grupo.

Quem acompanha as crianças tem participado em

diversas formações destinadas a desenvolver as suas

competências em educação na Natureza, primeiros

socorros, comunicação não-violenta, entre outras.

Para além destas pessoas, o projeto conta com a

participação de pessoas da comunidade,

voluntariado regular e a ativa participação das

famílias!



Fazemos duas refeições no BEA: um picnic ao meio da manhã

por volta das 10:30 e o almoço por volta das 12:30 horas. As

crianças trazem o picnic (para o meio da manhã) nas suas

mochilas. Para cozinhar o almoço contamos com a cantina social

da Quinta das Avelãs, que prepara deliciosas refeições éticas e

vegetarianas.

Uma vez por semana, cozinhamos com as crianças, na fogueira!

Refeições
Para os picnics, 

recomendamos trazer fruta, 
frutos secos, verduras, etc., o 

mais sazonal e ecológico 
possível!



A metodologia de educação baseia-se no respeito pela

curiosidade natural da criança e no aproveitamento dos

elementos naturais para aprender. Combinamos natureza,

arte e jogo livre.

Seguimos um modelo de educação ao ar livre baseado na

pedagogia das forest school. No grupo das crianças em idade

escolar (6 a 12 anos), a par dos conteúdos relacionados com

esta abordagem, desenvolvemos também os conteúdos do

currículo Português. As metodologias de estudo no nosso

projeto estão baseadas na relação entre pessoas adultas,

crianças e natureza, procurando promover e apoiar os

processos de aprendizagem ativa das crianças.

Metodologias



Caminhadas e viagens

Todos os meses trilhamos um percurso do

território onde habitamos, o Parque Natural

da Serra de São Mamede.

Para além de explorarmos a nossa serra,

também realizamos duas viagens por ano. A

viagem de inverno, à neve, e o acampamento

de Verão!



Todas as sextas feiras, entre as

9h e as 15horas, em Castelo de

Vide, o BEA em parceria com o

projeto comunitário, Oficina

Pirata, promove oficinas de

artesanato abertas a todas as

crianças da comunidade entre os

5 e os 12 anos.

Bosque Pirata

Este espaço tem à disposição das crianças uma oficina

de carpintaria e outra de olaria. Aqui todas as sextas

feiras, as crianças, para além de aprenderem estes

dois saberes, desenvolvem muitos outros projetos de

artesanato, visitam a vila, museus, o mercado e

participam da pizzaria comunitária.



Para mais informação:

Email– correiodobea@gmail.com

Website – www.bosque-escola-avelas.org

Facebook – facebook.com/BosqueEscolaAvelas

Instagram - bosque_escola_avelas




